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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Актуальність міркувань про
сутність і походження наукової раціональності для сучасної української
думки зумовлена кількома причинами. Питання про підстави легітимного
мислення завжди постає під час історичних потрясінь, коли ідеологічна
модель, вибудувана у відповідності до раціональності попереднього
періоду, підпадає під сумнів, а разом із нею під сумнів ставлять її
фундамент. Сьогодні все частіше говорять про кризу модерної західної
цивілізації, яка не змогла реалізувати просвітницькі ідеали, що призвело
до соціально-політичних потрясінь в усьому світі. Через цю кризу вже з
середини минулого століття

відбуваються спроби проаналізувати,

виправдати чи спростувати світоглядні підстави цієї цивілізації, зокрема
й наукову раціональність, яка з просвітницьких часів вважалася чи не
єдиною легітимною формою уявлень про світ. Напевно, можна сказати,
що першою ознакою розуміння європейськими дослідниками цієї кризи
стали спроби довести унікальну та абсолютну цінність наукової
раціональності як способу осягнення реальності, які мали місце в кількох
хвилях позитивізму (О. Конт та Г. Спенсер, Е. Мах та Р. Авенаріус,
учасники Віденського гуртка), в ранній філософії Вітґенштайна («Логікофілософський трактат») тощо. Згодом їх місце посіли критичні теорії
наукової раціональності, які постали з пізньої гуссерлівської та
попперівської філософії та розвинулися в цілу школу філософії науки. І
вже після цих діалектичних коливань модерну наукову раціональність
почали досліджувати більш виважено (Б. Рассел, М. Бунге, Дж. Сьорл,
С. Швирьов, І. Касавін та ін.). Це може свідчити і про те, що для сучасних
дослідників вона перетворюється на сторонній об’єкт, який можна
об’єктивно

аналізувати,

спостереженню.

зважувати

й

піддавати

неангажованому
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Попри сумніви щодо спроможності наукової раціональності
авторитетно говорити про істинний стан речей, останнім часом постає
питання про те, що саме завдяки раціональному підходу й науковій
методології обговорення проблем можна вирішувати конфліктні ситуації,
що виникають в суспільстві на різних рівнях. Саме неангажоване та
об’єктивне дослідження підвалин природничо-наукової раціональності, до
якого прагне наукова свідомість, навіть якщо на практиці вона залежить і
від компоненту ірраціонального, може стати методологічною підставою
для пошуку як причин кризи наукового світогляду, так і способів її
подолання. Розробка даної проблеми може сприяти обґрунтуванню
підстав для плідного діалогу між науковою спільнотою, представниками
різних релігійних конфесій та суспільством під час пошуку шляхів
розв’язання актуальних проблем сучасності: глобалізація, мир, зміни
клімату, збереження довкілля тощо.
В українській філософії, як і взагалі на пострадянському просторі,
розвивається потужний напрям дослідження наукової раціональності.
Раціональність модерної науки, її генеза та зв’язок із премодерними
світоглядними орієнтирами (перш за все – з Середньовіччям, але також і з
Античністю)

перебуває

О. Білокобильський,

в

Г.

центрі

Волинка,

уваги
П.

таких

Гайденко,

дослідників,
В.

як

Додонова,

Д. Дубровський, А. Івін, І. Касавін, В. Катасонов, М. Кіссель, С.
Кримський, В. Кузнєцов, Є. Леонтьєва, Л. Маркова, С. Неретина, Л.
Озадовська, Т. Ойзерман, А. Павленко, А. Панарін, І. Пасько, М. Попович,
В. Порус, Г. Смирнов, В. Стьопін, К. Узбек, О. Хома, Ю. Шичалин та ін.
Вагомий внесок в дослідження наукової раціональності внесли такі
представники філософі і методології науки як І. Алєксєєв, Т. Гардашук,
П. Дишлевий, П. Йолон, М. Кисельов, В. Лук’янець, О. Мамчур, В. Порус
та ін. Особливу увагу привертають сучасні інтерпретації раціональності в
межах теорії дискурсу К.-О. Апеля та Ю. Габермаса, а також українських
дослідників

А. Єрмоленка,

Л.

Ситніченко та

ін.

Ці дослідники,
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спираючись
спадкоємність

на

світову

дослідницькі

традиції,

проголошують

наукової раціональності Нового часу, перш за все, від

середньовічної християнської раціональності. Нерідко серед дослідників
побутує думка, що наука існувала як спосіб пізнання реальності в усі
часи, хоча антична, середньовічна та модерна науки суттєво відрізнялися
одна від одної. З іншого боку, в останні десятиліття (одними з перших про
це казали Е. Жильсон та О. Койре, пізніше – Б. Латур, А. Аполлонов та
ін.) починає набирати сили концепція, згідно з якою Новий час не дав
специфічно нової раціональності, і ні Лютер, ні Декарт, ні Спіноза не
виходили в своїх роздумах за межі парадигми мислення, що постала за
часів схоластики.
Третя позиція, яку можна вважати найбільш перспективною, і яку
буде розгорнуто в даному дисертаційному дослідженні, полягає в тому,
що новочасна наукова раціональність є унікальним явищем, яке
відтворює

основні

принципи

середньовічної

християнської

раціональності, перетворючи їх на суто іманентні людському розуму
явища,

тоді

як

середньовічна

раціональність

пов’язувала

їх

із

надлюдським, абсолютним виміром. У даній роботі буде досліджено це
перетворення, зокрема, на прикладі вчення про істину, яке перейшло з
християнської теології до новочасної матеріалістичної науки. Адекватно
визначивши сутнісні риси наукової раціональності Нового часу та її
зв’язок із середньовічною раціональністю християнської теології, можна
буде більш чітко зрозуміти в подальшому зміст кризи наукової
раціональності. З іншого боку, розуміючи сутність і межі наукової
раціональності, можна визначити релевантні ситуації для її використання
під час розв’язання певної проблематики. Тобто, маючи більш чітке
орієнтування в сутнісних рисах і ґенезі цієї раціональності, можна більш
адекватно використовувати її в якості дослідницького інструменту.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідних
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тем кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» МОН України Н 10 12 «Розвиток віртуального простору
мережі Інтернет як чинник трансформації релігійного життя сучасної
людини» (2011-2012 рр.), а також Н 14 13 «Процеси секуляризації та
десекуляризації в сучасному суспільстві: сутність, форми та регіональна
специфіка» (2013 р.).
Метою дослідження є

експлікація

механізмів перетворення

християнського вчення про істину в імперативи наукової раціональності
Нового часу.
Досягненню мети сприятиме виконання наступних дослідницьких
завдань:
- встановити специфічні риси наукової раціональності Нового часу,
її генетичну залежність від схоластичної раціональності та відмінність від
раціональності античної;
- дослідити особливості християнського вчення про істину, що
вплинули на формування парадигми раціональності, яка сформувалася в
християнській теології доби Вселенських соборів;
- простежити спадкоємність між схоластичним вченням про істину
та ранньохристиянського розуміння проблеми істини;
- визначити міру генетичного зв’язку наукової раціональності
Нового часу та

християнської раціональності в частині методу та в

частині мети пошуку істини.
Об’єкт дослідження – зв’язок раціональності науки Нового часу та
середньовічного християнського вчення про істину.
Предмет дослідження – шляхи перетворення християнського
вчення про істину в імперативи наукового метода.
Методи дослідження. Дисертаційне дослідження побудоване на
поєднанні

історико-філософських

і

феноменологічного

методів.

Феноменологічний метод застосовується для аналізу сутності новочасної
наукової раціональності шляхом експлікації її основних атрибутів. Така
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експлікація

здійснюється

завдяки

рефлексії

щодо

модерної

раціональності, і в цьому сенсі дослідження спирається на методологію
філософії науки..
Серед історико-філософських методів важливе місце посідає аналіз
філософських і теологічних джерел, що дозволяє виокремити архетипічні
риси християнського світогляду, який у своєму гносеологічному аспекті
багато в чому залежав від сотеріологічних і праксеологічних вчень, а
також частково перетинався з античними філософськими і правовими
вченнями, що відображали, в свою чергу, античну раціональність.
Порівняння основних рис новочасної, середньовічної та античної
парадигм раціональності вимагає застосування методу компаративного
аналізу,

так

само

як

і

зіставлення

ранньохристиянського

та

середньовічного вчень про істину, а також теологічного та наукового
поглядів на проблему істини. Завдяки компаративному методу можна
виокремити повторювані (в прямому чи перетвореному вигляді) риси, а
також унікальні характеристики, що притаманні лише модерному
світоглядові та не зустрічалися раніше.
У процесі формулювання основних положень, висновків та наукової
новизни застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження:
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, аналогії.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у введенні в
апарат філософії науки уявлень про християнське вчення про істину, у
формі експлікованої структури конциліарної фіксації істини (втілене у
Вселенських соборах) як джерела імперативу наукової істини та шляхи
його перетворення на частину методу модерної науки. Новизна
дисертаційного дослідження розкрита в наступних положеннях, що
виносяться на захист:
Вперше:
-

обґрунтовано положення про те, що раціональність науки

Нового часу сформувалась навколо імперативу наявності істини та її
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досяжності для людського розуму, що народився у добу Вселенських
соборів як принцип конциліарної фіксації Абсолютної (Божественної)
істини в посейбічному вимірі реальності у формі догматів;
-

доведено,

що

попри

відсутність

експліцитного

загальнохристиянського вчення про істину, його ядро створюють віра в 1)
Бога як джерела Абсолютної Істини, 2) Церкву, що володіє всією
повнотою Істини, і від імені якої виступає колегіальний представницький
орган – собор легітимних представників окремих церков, який на основі
принципу конциліарності стверджує «емпіричні» формули небесної
Істини – догмати, які «конкретизують» істину Одкровення. Механізм
фіксації теологічних істин у схоластичну добу отримав подальшу
раціоналізацію та став використовуватися також для фіксації істин
природних;
-

запропоновано новий підхід до інтерпретації предмету науки,

трьохрівневої структури якого входять (на онтологічному рівні) уявлення
про істину як регулятив наукового пізнання, що сформувалися в
середньовічному християнстві. Першим з цих шарів є рівень онтологічних
аксіом,

що

фундують

саму

можливість

пізнання

предмету

та

сприймаються вченим без сумнівів, бо співпадають з його уявленнями
про світ. На другому рівні перебувають теоретичні схеми, закони та
закономірності, що представляють собою конкретизацію аксіоматичних
уявлень в емпіричній площині. Третій рівень охоплює емпіричне
наповнення наукового знання, тобто це рівень наукових фактів, які
формуються лише в світлі аксіоматичних та теоретичних очікувань
дослідника та фіксуються експериментально.
Уточнено положення про те, що:
-

античні уявлення про істину не були безпосереднім джерелом

раціональності

науки

давньогрецької

філософії

догматики

та

Нового

часу,

вплинув

християнської

хоча
на

концептуальний

формування

раціональності.

апарат

християнської

Антична

думка,
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використовуючи на позначення істини те ж слово, що і християнська
думка, вважала найважливішою властивістю істини потаємність, через що
людина не могла повністю її зрозуміти, а лише мала змогу споглядати її
ідеальну сутність у містичному акті теоретизування.
Набули подальшого розвитку положення про те, що:
а

з

природничі науки мають справи не з безпосередньо «речами»,
певним

чином

оформленим

предметом

дослідження,

що

репрезентується «фактами». Фактом в цьому випадку треба визнати
конкретизацію онтологічних аксіом (однією з яких є уявлення про
наявність та досяжність істини) в певній емпіричній ситуації;
-

«трансляторами»

релігійних

переконань

ортодоксальних

християн щодо раціональності науки Нового часу були її творці – автори
перших наукових програм – Коперник, Галілей, Декарт, Ньютон та ін., які
в своїх побудовах відштовхувалися від релігійного світогляду, вважаючи
можливим пізнання істини, насамперед, завдяки тому, що світ, у якому
перебуває істина, створений Богом, що сам по собі є повнотою Істини;
- західна наука є продуктом культури, що має християнські витоки
та несе в своїй структурі секуляризовані, але за походженням релігійні
імперативи, які імпліцитно присутні в структурі наукового пізнання.
Практичне

значення

одержаних

результатів

дослідження.

Окремі положення і висновки дисертаційного дослідження можуть бути
використані під час розробки і викладання навчальних курсів із філософії,
філософії науки, феноменології та соціології науки, історії науки,
культурології та релігієзнавства, а також укладання підручників із
відповідних дисциплін.
Результати

дослідження

можуть

використовуватися

для

встановлення меж евристичності наукової новочасної раціональності, її
універсальності

та

генетичного

зв’язку

з

іншими

парадигмами

раціональності. Більш адекватне розуміння сутності та меж наукової
раціональності може дозволити подолати кризу, в якій перебуває модерна
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раціональність, та використовувати її для вирішення нагальних завдань.
Особистий внесок здобувача.

Дисертаційне

дослідження

є

самостійною науковою роботою автора. Висновки і положення наукової
новизни одержані автором самостійно.
Апробація дисертації. Окремі положення та ідеї дослідження було
апробовано в виступах на конференціях та інших наукових заходах, серед
яких:
 Міжнародні науково-практичні конференції «Роль науки, релігії та
суспільства у формуванні моральної особистості» (Донецьк, Україна)
2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;
 ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів, студентів «Сучасна інформаційна Україна: інформатика,
економіка, філософія» (Донецьк, Україна) 2008;
 Міжнародна наукова конференція

«Філософія гуманітарного

знання» (Чернівці, Україна) 2008.
Основні

положення дисертаційного дослідження подано в

наступних публікаціях:
у фахових виданнях:
1. Єрошенко Т. В. Особливості історичного розвитку і віровчення
маніхейства. Передумови виникнення перших єретичних течій./А.І.
Шевченко, Т.В. Єрошенко // Наука. Релігія. Суспільство. – ДонДІШІ. –
2007. – № 3. – С. 3-9.
2. Ерошенко Т. В. Генетическая связь методов науки Нового времени
и христианской теологии / А.И. Шевченко, Т.В. Ерошенко //

Наука.

Релігія. Суспільство. – ДонДІШІ. – 2009. – № 4. – С. 3-10.
3. Єрошенко Т. В. Боротьба з єресями в християнстві ІІІ – VII століть
як джерело наукової раціональності / О.Білокобильський, Т. Єрошенко //
СХІД. – 2009. – № 4 (95) – С. 97-100.
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4. Єрошенко Т. В. Теоретичні та практичні відмінності парадигм
старогрецької

та

природничої

раціональностей

/

Т. Єрошенко

//

Мультиверсум. Філософський альманах. – № 1 (89). – Київ., 2010. – С.
178-187.
5. Єрошенко Т. В.Наукова
трансформований
Єрошенко

//

раціональність

християнський

Людинознавчі

схоластичний

студії

:

Нового

часу

дискурс.

/

Тетяна

наукових

праць

збірник

як

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка / Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. –
Випуск тридцятий другий. Філософія. – С.93–106.
у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:
1. Єрошенко Т. В.

Співвідношення

гносеологічного

та

сотеріологічного в християнському вченні про істину / Т. Єрошенко //
СХІД. – 2015. – № 4 (136) – С. 30-35.
в інших виданнях:
1. Володіли секуляризації / О. Білокобильський, В. Левицький,
Р. Халіков та ін. / Український інститут стратегій глобального розвитку і
адаптації. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 240 с.
Структура

дисертації.

Структура

дисертації

зумовлена

необхідністю найбільш ефективного досягнення мети й виконання
основних завдань. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які
містять сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел. У
першому розділі експліковане сучасне розуміння сутності наукового
знання в аспекті його ставлення до істини. Далі визначено наявність трьох
основних пластів, які в сукупності утворюють базу для наукового
пізнання. Після визначення специфіки предмета сучасного наукового
пізнання аналізується основна його мета, а саме – прагнення до істини як
головного регулятива пізнавальної діяльності в галузі науки. У другому
розділі зіставляються науковий підхід до методу та більш ранні
західноєвропейські пізнавальні парадигми, перш за все середньовічна та
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антична, з метою визначення відмінностей у розумінні істини та її
придатності до пізнання. Третій розділ зосереджується навколо такого
центрального пункту християнської раціональності як вчення про істину,
а саме його зародження і розвиток у ранньому християнстві, повторення в
схоластиці та перетворення в науці Нового часу. Визначається залежність
християнської теорії пізнання від креаціоністської онтології, а також
сотеріології та вчення про втілення Бога у Христі. Висновки складають
заключну частину дослідження. Загальний обсяг дисертації становить
170 сторінок, з них 152 сторінок основного тексту і 18 сторінок списку
використаних джерел. Список використаних джерел містить 206 позицій,
з них 23 позиції – іноземними мовами.
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РОЗДІЛ І. НАУКОВИЙ РОЗУМ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ
ЕКСПАНСІЇ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЯ

1.1 Дискусії про сутність науки: від позитивізму до релятивізму
Той тип науки, який у сучасній філософії отримав назву науки
класичної, сформувався на межі Середньовіччя та Нового часу. Біля його
витоків стояли видатні вчені-мислителі, які не тільки виробили основні
положення нового способу пізнання навколишнього світу, а й зуміли
переконати людство в дієвості підходу до природи, заснованого на вірі в
могутність розуму. Ця ідеальна віра не тільки породила новий тип
пізнавальної діяльності, але і з часом змінила саму людську культуру,
ініціювавши нову культурну парадигму – просвітницьку.
На певному етапі розвитку історії науковий погляд на природу став
визначальним і вважався непогрішним. У даний час дослідники прийшли
до висновку про певну відносність наукового методу: характер обмежень
і конвенцій, які лежать в його основі, позбавляє наукове знання
напіврелігійного статусу. Однак, усвідомлення внутрішньої динамічності
наукової методології, її історичної мінливості дозволяють зробити науку
навіть більш ефективною.
Творче начало, привнесене в науку Нового часу її ініціаторами –
Коперником, Кеплером, Галілеєм та ін. – зберігається в ній протягом усіх
століть розвитку. Установка на перетворення навколишньої дійсності
робить науку новим потужним засобом когнітивної еволюції людини.
Озброєне науковою методологією мислення все більш спеціалізується і,
тим самим, підвищує власну ефективність, дозволяє людству активно
перетворювати навколишній світ у культурне середовище.
Історія розвитку філософії ХХ століття значною мірою, як у
змістовному, так і в «об’ємному» (тобто з точки зору кількості
присвячених проблемі робіт) сенсі, пов’язана з суперечкою про сутність
науки. Саме в площині цих дискусій кристалізувалися питання про
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походження аксіом наукового розуму, що робили наукове пізнання
можливим, а не випливали з нього. Якщо на початку минулого століття ці
суперечки носили скоріше світоглядний характер і були пов’язані з
епохальними відкриттями у фізиці, то, починаючи з 30-х рр. і аж до 50-х,
вони ініціювали народження нової філософської дисципліни – філософії
науки. Незважаючи на те, що найбільші представники цього напряму в
філософській думці, такі як Р. Карнап, К. Поппер, І. Лакатос, Т. Кун,
П. Фейерабенд, Д. Холтон, В. Стьопін, С. Кримський та ін., зробили
істотний

внесок

культурного

у

справу

феномена,

а

філософського
їхні

роботи

осмислення

мали

значний

науки

як

вплив

на

спрямованість інтелектуальних дискусій другої половини ХХ століття,
проблему суті науки не можна вважати остаточно вирішеною. У роботах
зарубіжних, радянських, українських авторів були вказані особливості
наукового методу і структури наукового знання, цілей, підстав і цінностей
науки. Було запропоновано безліч моделей, що розкривають динаміку
розвитку науки. Тим не менш, досить познайомитися з діаметрально
протилежними визначеннями науки, запропонованими в зазначений
період, щоб зрозуміти суперечливість отриманих результатів. Наочним
прикладом можуть послужити розбіжності, що існують між, наприклад,
представниками австрійського неопозитивізму і їхнім колегою-опонентом
К. Поппером.
Зокрема,

в

Маніфесті

«Віденського

гуртка»,

написаному

Р. Карнапом, Г. Ханом і О. Нейратом, наука постає в якості суто логічного
дійства, що розвивається в чітко визначеному напрямку. Автори
окреслюють світоглядний фундамент наукового пізнання за допомогою
виокремлення

двох

визначальних

моментів:

«по-перше,

воно

є

емпіристським і позитивістським: існує тільки дослідне пізнання, яке
ґрунтується на тому, що нам безпосередньо дано (das unmittelbar
Gegebene). Тим самим встановлюється межа для легітимної науки. Подруге, для наукового світорозуміння характерне застосування певного
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методу, а саме методу логічного аналізу» [64, с. 166], крім того,
вказується, що розвиток емпіричної науки пов’язаний з бажанням
«відобразити дійсність за допомогою якомога більш послідовної і простої
системи понять і суджень ...» [64, с. 170]. На відміну від членів
Віденського гуртка, Карл Поппер не був впевнений в логічній
однозначності та строгій послідовності науки. Свої сумніви він
підтверджував критикою емпіристського індуктивного методу зокрема і
позитивістської моделі розвитку наукового знання взагалі. Дуже
характерним є таке його твердження: «Зрештою наука – гілка літератури, і
робота в науці – людська діяльність, подібна до будівництва собору»
[121, с. 181].
Між

наведеними

вище,

в

деякому

розумінні

діаметрально

протилежними, визначеннями науки, полягає безліч вже даних або ще
тільки можливих дефініцій. Для розуміння головних особливостей науки,
які виділяють

її з

ряду інших способів культурного освоєння

навколишнього світу, необхідно спробувати узагальнити найбільш істотні
риси її методу і предмета.
Більшість дослідників при аналізі науки підкреслюють її пізнавальні
та соціальні функції. Наприклад, в своїй книзі «Філософія наукового
пізнання:

основні

концепції»

російський

дослідник

С. Лебедєв

виокремлює три напрямки розвитку постнекласичної філософії науки:
1) когнітивну
наукового

соціологію

пізнання

та

науки,

2) культурно-історичний

3) гуманітарну

парадигму,

що

аналіз
поєднує

герменевтику, постструктуралізм та деякі постмодерністські концепції
[85]. Прикметно, що жодний з запропонованих напрямків не ігнорує
соціального
дослідження

виміру наукового
більше

значення

пізнання.
має

Але

для

пізнавальний

цілей

аспект

нашого
наукової

діяльності, оскільки в соціальному вимірі наука є інститутом, що має
характерні риси, але в той же час подібним до інших соціальних утворень.
Як пізнавальна діяльність наука спрямована не тільки (і не стільки!) на
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отримання корисної інформації про навколишній світ (що характерно,
наприклад, для буденного пізнання), але і прагне осягнути об’єктивні
закономірності дійсності. Для отримання об’єктивного знання наука
використовує

сукупність

теоретичних

Об’єктивність

отриманих

даних

та

ґрунтується

емпіричних
на

їх

методів.

«істинності,

достовірності, інтерсуб’єктивності» [74, с. 410], теоретичні побудови
(теоретичні схеми, теорії) пов’язані з інтелектуальною репрезентацією
дійсності у формі її схем та моделей, а емпіричні (спостереження,
експеримент)

–

з

їх

(теоретичних

побудов)

верифікацією

і

фальсифікацією.
Однак слід зауважити, що ні жоден із зазначених методів, чи навіть
їх сукупність не є виключною прерогативою науки. Наприклад,
теоретичні узагальнення і їх емпірична перевірка, у тому числі й
експериментальна, використовувалися і використовуються людством
протягом усієї його історії. Це дозволило К. Попперу звести метод науки
до методу «проб і помилок», який він передав такою схемою:
P1 – TT – EE – P2
Дослідник пише: «ми починаємо з деякої проблеми Р1, переходимо
до орієнтовного, пробного рішення або ймовірної, пробної теорії ТТ, яка
може бути (частково або в цілому) помилковою; в будь-якому випадку
вона повинна бути піддана процесу усунення помилки ЕЕ, який може
складатися з критичного обговорення або експериментальних перевірок; у
всякому разі, нові проблеми Р2 виникають з нашої власної творчої
діяльності, але вони не є навмисно створеними нами, вони виникають
автономно з області нових відносин, появі яких ми не в змозі
перешкодити ніякими діями, як би активно не прагнули зробити це»
[119, с. 455].
Створення теоретичних схем і навіть цілісних теорій, принаймні, на
інтуїтивному рівні, можна вважати характерним елементом людської
діяльності

взагалі.

Без

попереднього

планування

майбутніх

дій,
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продумування алгоритму взаємодії з реальним світом (яке передбачає
уявлення про певну його, тобто світу, упорядкованість) неможливо
уявити не тільки будівництво найдавніших храмів і гробниць, але й
елементарні дії первісних землеробів і мисливців. Ми також можемо
уявити

собі

експериментальні

«випробування»

навіть

найбільш

примітивних знарядь та їх ефективності. Однак здатність стародавніх
цивілізацій до використання елементів наукової методології і навіть
зародження в доісторичні часи деяких наук, таких як математика і
астрономія, не скасовують того факту, що сучасна наука є породженням
Нового часу. Протонаукові побудови людини в минулому були прив’язані
до релігійних уявлень про навколишній світ і застосування методу «проб і
помилок» до об’єктів, які існували в міфологічному або релігійному
світогляді, тож при всій подібності до науки, наукою вони не були.
Для того щоб сформувався саме науковий погляд на світ, необхідний
був якісний стрибок у розумінні сутності самого світу. Панування
релігійно-міфологічних

світоглядних

установок

є

непереборною

перешкодою на шляху до науки. Якщо наука припускає, що об’єктивні
закономірності світу можуть бути виявлені в самій дійсності, то
релігійно-міфологічна свідомість шукає основу цих закономірностей за
межами світобудови: «міфічний Універсум є дійством тих сил, які для
нашої свідомості неприйнятні, але які живуть в кожній частині міфічного
світу. При знищенні смислового центру міфу гине і вся практично
значуща осмисленість міфічного досвіду, а значить, і сама можливість
спробувати знайти іншу відповідь на питання про причини буття» [17, с.
35]. Враховуючи наведене, треба наголосити, що науковий метод дієвий
тільки в рамках наукового світогляду.
Структура наукового погляду на світ, за теорією В. Стьопіна, може
бути представлена в якості ієрархічної системи, що складається з трьох
рівнів: «На верхньому рівні є «когерентна безкінечність концептуальних
категорій», яка визначає область метафізики, онтології, застосовуваної в
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дослідженні. До неї примикають такі сфери знання, як теорія методів,
психологія сприйняття і т.п. Потім розташований рівень власне теорій і,
нарешті, рівень експериментів і спостережень» [142, с. 14]. Уявлення про
ієрархічну структуру реальності, більш фундаментальні шари якої неначе
«відповідають» за події в емпіричному шарі, є характерною ознакою
наукового

погляду

на

світ.

«Фундаментальний

шар»

реальності

відображається тільки на рівні теорії, однак теорія стає саме теорією (а не
абстрактною

спекуляцією)

тільки

в

тому

випадку,

якщо

вона

узгоджується з фактами, тобто зафіксованими і обробленими даними
спостережень (за допомогою так званих «протокольних речень»).
Застосування

сукупності

емпіричних

і

теоретичних

методів

наукового пізнання до ієрархічно побудованої дійсності формують
предмет наукового дослідження. В рамках класичного природознавства
аж до початку ХХ століття вважалося, що рівень фактів – це вихідний
пункт наукової діяльності, деякий нейтральний з теоретичної точки зору
базис для побудови теорій. Однак критики позитивізму (в першу чергу
К. Поппер і У. Куайн) показали принципову помилковість подібних
поглядів. У 60-і роки ХХ століття німецький філософ К. Хюбнер
узагальнив результати цієї критики так: «... у базисних реченнях не
виражаються чисті факти і вони не засновані на чистих фактах; базисні
речення не можуть вважатися теоретично-нейтральною підставою
будь-якої теорії; базисні речення самі є теоретичними, їх сенс
визначається інтерпретацією, вони істотно залежать від прийнятих
рішень» [168, с. 59].
Польський мікробіолог Л. Флек наочно показав, що наукові
спостереження стають можливими тільки за умови певних очікувань.
Проаналізувавши помилкову діяльність колег-науковців, він прийшов до
висновку, що «факт» може бути «зафіксований» навіть там, де він
принципово відсутній - наприклад, у тому випадку, якщо чуттєві дані
отримують

неправильну

інтерпретацію.

Л. Флек

виділив

кілька
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принципових «моментів» в процесі формування факту: «1) матеріал
спостереження з’являється випадково; 2) наявний психологічний настрій,
що

визначає

напрямок

колективно-психологічні

досліджень;

мотивування

3) у

гру

вступають

з

наявними

асоціацій

професійними навичками; 4) «перші» спостереження не відтворені надалі
і не можуть бути ретроспективно ясно зрозумілі; одним словом - хаос;
5) далі йде повільна й трудомістка розробка та усвідомлення того, що ми
власне «бачимо»: концентрація досвіду; 6) те, що розроблено і свідомо
виражено в деякому підсумковому науковому судженні, є штучною
структурою, лише генетично пов’язаною з початковим задумом і
першими спостереженнями. Ці перші спостереження навіть необов’язково
відносяться до тієї ж самої групи фактів, які фіксуються у підсумку [153,
с. 112]. «Психологічний настрій», про який згадував Л. Флек, характерний
тільки для певним чином підготовленого розуму, котрий очікує, що щось
відбудеться. Таким чином, людина вже припускає можливість одних
подій і неможливість (малу ймовірність) інших, тобто «факт» з’являється
як частина процесу теоретичного конструювання наукового предмету:
«Факт – це завжди певна подія в контексті історії думки і завжди є
результатом певного стилю мислення» [153, с. 117].
Узагальнюючи дослідження в сфері місця емпіричного рівня в
структурі наукового знання філософія науки прийшла до висновку про
його залежність від більш загальних рівнів. Але ще більш важливим треба
визнати значення певних переконань дослідників, що базуються на
культурних апріорі та “позичаються” з загального культурного контексту.

1.2. Імператив істини в науці як філософська проблема
Спрямованість

пізнавальної

активності

вченого

на

пошук

закономірностей навколишнього світу, причому закономірностей певного
типу (наприклад, фізичних чи хімічних) слід також вважати деякої
«наукової віри», яка впливає на формування фактів певного типу.
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Недарма П. Фейерабенд вважав кожну наукову дисципліну своєрідною
ідеологією, яка представляє собою «оберемок теорій, з’єднаних з деяким
методом і більш загальною філософською концепцією» [151, с. 512].
Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що наукове пізнання
розгортається на трьох принципово різних ієрархічних рівнях, які
уособлюють науковий погляд на світ і в сукупності формують предмет
науки, який можна представити у вигляді такої схеми:

А
В

С

В

В

С

С

С

С

Схема 1.

Рівень абсолютних припущень (А) фіксує світоглядні домінанти
наукового розуму, детермінує теоретичний підхід до вивчення реальності,
який

реалізується

в

сукупності

теоретичних

методів

наукового

дослідження. Теоретичний рівень (В) при цьому не можна розглядати в
якості

довільно-спекулятивного,

дедуктивно

«емануючого»

з

філософсько-світоглядними установами наукового розуму. Теоретичний
шар взагалі і кожна теорія зокрема є результатом діалектичної взаємодії
загальносвітоглядних

установок

і

соціально-емпіричних

інтуїцій

дослідника. Світоглядний рівень визначає порядок апріорних очікувань
вченого і зумовлює онтологічний характер досліджуваної реальності.
Сформовані в світлі цих установок теоретичні уявлення про універсум
формують певну картину світу (тобто порядок, загальні характеристики і
взаємозв’язок об’єктів реальності), яка постає перед дослідником у
вигляді цілісного образу-картини. На емпіричному рівні (С) фіксується
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чуттєвий «слід» цих об’єктів, який оформлюється у фактах. Однак саме
фіксація теоретичного і світоглядного рівнів у чуттєвих даних вчені в
першу чергу схильні вважати «об’єктивним» знанням. Тим не менш, слід
вказати на те (і з наведеної вище схеми це наочно випливає), що чуттєві
дані немов би «заповнюють» теоретичні форми, які заздалегідь надаються
навченому, і навченому у цілком конкретний спосіб (у спеціалізованому
вищому навчальному закладі, за спеціальною навчальною програмою, в
певним чином обладнаних лабораторіях і т.д.), досліднику. Стикаючись із
новим науковим фактом, вчений сприймає його саме як факт тільки тому,
що це дозволяє йому зробити деяка наукова теорія.
Залежність фактів

від

теоретичного

рівня

наукового знання

дозволила С. Тулміну зробити таке твердження: «Й іменники (терміни), і
пропозиції наукових теорій мають скоріше непряме, а не пряме
відношення

до

емпірично

ідентифікованих

об’єктів

та

явищ.

Встановлюючи умови, за яких можна успішно застосувати той чи інший
метод пояснення, вчений визначає (1) не те, «чи є вони істинними», а те, в
яких емпіричних ситуаціях пропозиції відповідної теорії мають силу, і (2)
які емпіричні об’єкти вважаються (а не «є») прикладами відповідних
теоретичних сутностей» [147, с. 176]. Різні ієрархічні рівні дійсності, яка
«пристосована» для наукового дослідження, існують лише в якості
моментів буття предмета науки. Їх автономність є не більш ніж видимим
наслідком з графічної схеми. Незважаючи на те, що чуттєвий образ
наукового

предмета

детермінований

більш

фундаментальним

теоретичним рівнем, сама теоретична складова існує або як форма
матеріального об’єкта, або як абстракція в голові вченого. Теоретичний
«шар» наукового предмета в свою чергу має складну ієрархічну
структуру, про яку В. Стьопін пише так: «Змістовна структура розвиненої
теорії

характеризується

тим,

що

в

теорію

входять

конструкти,

організовані не як проста, а як складна система, яка включає відносно
самостійні підсистеми, що пов’язані між собою за принципом рівневої
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ієрархії (підсистеми нижчого рівня координовані одна з одною і в той же
час підпорядковані підсистемам вищого рівня)» [142, с. 126-127].
Принциповим моментом у структурі наукового предмета є онтологічна
залежність, в якій нижчі (емпіричні) рівні залежать від рівнів вищих
(теоретичних). Сутність наукового пізнання полягає в пошуку таких
пояснювальних схем, при яких зміни, що спостерігаються в емпіричному
шарі, розуміються на основі звернення до сутностей, буття яких
зафіксовано в теоретичних термінах. І. Алексєєв навіть говорить про
деяку онтологічну відносність емпіричного рівня: «Найбільша загальна
дефініція пояснення визначає його як відшукання сутності явища, що
підлягає поясненню. Це передбачає, що пояснюване явище не володіє
самодостатністю буття – його буття є похідним, обумовленим якимись
більш фундаментальними характеристиками реальності, які виступають у
ролі суті, що не потребує (принаймні, в рамках початково поставленої
задачі)

подальшого

пояснення.

Іншими

словами,

пояснення,

що

розглядається як відшукання сутності явища, являє собою розкриття
субстанціальних підстав буття пояснюваного явища ... Оскільки ж у
науковому дослідженні знання сутності дає теорія, то пояснення явищ
являє собою їх теоретичний опис – включення явищ, відомих на рівні
емпірії, в теоретичну систему» [3, с. 220-221].
Складність ситуації, при якій пояснювальні схеми апелюють до
теоретичних сутностей, полягає в тому, що область спостережуваного
принципово не поширюється на рівень, який слідом за І. Алексєєвим
можна

назвати

сутнісним,

тоді

як

сутність

спостережуваного

детермінована саме теоретичними об’єктами: «неспостережуванні об’єкти
... недоступні безпосередньому спостереженню, їм не можна дати
остенсивного визначення. Реальне існування неспостережуваних об’єктів
засвідчується непрямим чином. Вони являють собою онтологізовані
конструкти, призначені для пояснення спостережуваних об’єктів. З їх
допомогою

зазвичай

будується

теоретична

картина

суті
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спостережуваного, до якої висуваються методологічні вимоги, виражені
принципами простоти, єдності фізичної картини світу і спостереження»
[3, с. 223]. Можна тільки (досить умовно) говорити про «непряме
спостереження» теоретичних об’єктів.
Сучасне наукове знання є досить складною системою, формування
якої здійснювалося не одне сторіччя. Прогрес у галузі технологічного
вдосконалення експериментальної бази досяг сьогодні небувалого рівня.
Досить вказати на той факт, що сучасні «прилади» (подібні до
прискорювачів елементарних частинок, детекторів реєстрації нейтрино,
радіотелескопів і т.д.) можуть займати десятки й сотні квадратних
кілометрів площі, а їх вартість порівнянна з річними бюджетами
розвинених держав. Теоретичні об’єкти, які відіграють роль сутнісного
шару наукового предмета, в сучасній фізиці, хімії або генетиці,
формуються за допомогою складної математичної мови і на основі
високотехнологічних

експериментальних

установок.

Отримання

емпіричного факту сьогодні опосередковано громіздким обладнанням, а
сам факт все частіше може бути зведений до приладової ситуації, тобто
чуттєвих даних, отриманих на основі маніпуляцій із приладовими
пристроями. «Тому немає нічого дивного в тому, що предметна область
наукової теорії безпосередньо пов’язана з використанням певного
приладу, оскільки в самому приладі “міститься” інформація, яку задає
теорія про цю предметну область, 

пише в зв’язку з цим російський

дослідник Н. Пугачев,  у науковому експерименті калібрування об’єктів
у світі стає «фізичним». Науковий прилад виконує в цьому випадку роль
«фізичного посередника», роль каналу, через який передається саме та
інформація з об’єктивно-реального буття, яка відповідає предметній
області даної теорії [128, с. 85-86]. Можна сказати, що предметна область
(онтологія теорії) задається типом теоретичних сутностей, а прилад
перетворюється на канал комунікації між рівнем сутностей і рівнем явищ.
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Поширюючи

міркування

про

залежність

емпіричного

рівня

наукового предмета (рівня явищ) від теоретичного (рівня сутності) на
факти, пов’язані з показаннями приладів, слід визнати, що навіть факти
такого роду (які зазвичай є у свідомості обивателя втіленням наукової
строгості й точності) мають відносний статус: «... всяке пояснення завжди
виявляється відносним, є поясненням в рамках певної теоретичної
системи,

вихідні

онтологічні

уявлення

якої

володіють

сутнісно-

субстанціальною природою тільки в її власних межах» [3, с. 222]. За
логікою зв’язку між ієрархічними рівнями наукового пізнання слід було
визнати не тільки відносність емпіричного рівня, «рівня фактів», а й
сутнісного теоретичного рівня: якщо останній «базується» на залежних
від нього утвореннях, ніщо не заважає поставити під сумнів ті
пояснювальні схеми, які й складають сенс наукового осягнення дійсності.
У реальності сумніви ніколи не поширюються так далеко. Справа,
імовірніше всього, полягає в тому, що пояснювальна схема, згідно з якою
теоретичний рівень («прихований» від безпосереднього спостереження)
«відповідає» за всі видимі зміни в реальності (об’єкті спостереження),
складає фундаментальну відмінну особливість науки як такої. Починаючи
з найбільш ранніх наукових теорій і навіть середньовічних схоластичних
побудов саме пошук прихованих (математичних, теоретичних або навіть
релігійних) сутностей, які складають істинний шар реальності, й були
головною метою вчених і філософів. Віра в наявність такого прихованого
фундаментального (але при цьому єдино істинного) шару лежить в основі
зародження експерименту. Експериментальне випробування реальності,
по суті, і являє собою пошук такого екстремального стану дійсності, в
якому «справжня реальність» може якимось чином проявити себе: «Якщо
за ідеальним математичним об’єктом визнається сутність, то момент
існування залишається за реальним, чуттєвим предметом, і експеримент
виявляється їх реальним об’єднанням  ідеальною сутністю, яка
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проявляється в реальному критичному перетворенні реального ж
предмета» [12, с. 238]. Завданням експериментатора-вченого стає
«очищення» емпіричного предмету до досконального стану, в якому він
співпадає з тією основою, що складає його (предмету) сутність і яка існує
для самого дослідника у вигляді ідеалізованої (теоретичної) схеми в його
розумі. Це дозволяє А. Ахутіну сказати таке: «Теоретичне твердження не
може бути засвідчене простим спостереженням. Його попередня
істинність (недоведена істинність) позначається в здатності винайти,
сконструювати такий ідеальний предмет, в якому наше твердження стає
наочним як властивість предмета. У цьому й полягає синтетична
діяльність уявної побудови об’єктів для можливого теоретичного аналізу
 діяльність, яка управляється теоретичною ідеєю...» [12, с. 241] і яка стає
підставою для легітимації експериментального пізнання дійсності1.
Переконаність

у наявності відносин сутність 

явище

між

теоретичним і емпіричним рівнями наукового пізнання, віра в наявність
«більш істинного» шару реальності насправді не може бути виведена
тільки з факту наявності теорії як такої. Вона за своєю природою подібна
до віри в ієрархічну природу дійсності і разом з нею передує формуванню
конкретних теоретичних побудов. Складна система «передустановок»
наукового розуму, що відноситься у наведеній вище схемі до рівня А,
неодноразово

ставала

об’єктом

спеціальних

досліджень.

О. Білокобильський пропонує називати ці передустановки «онтологією
науки», яка представляє собою «сукупність апріорних інтсуб’єктивних
уявлень про характер сутностей і об’єктів світу, «порядок речей» та їх
взаємодії, які лежать в основі наукового досвіду», дослідник вважає, що
«окреслюючи межі існуючого, онтологія науки тим самим визначає
відносини людини і світу, вказує на роль суб’єкта, а також його завдання і

1

Вкажемо, наприклад, праці С.Кримського [77], Д.Холтона [166], О.Білокобильского
[19].
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можливості. На відміну від загальнонаукової картини світу, онтологія
науки являє собою не результат теоретичної інтерпретації реальності, а є
передумовою наукового пошуку» [21, с. 34]. Повертаючись до Схеми 1 і
беручи до уваги встановлену вище залежність емпіричного рівня С від
теоретичних побудов рівня В, слід визнати, що «факти», принаймні в
своїй змістовній частині, у свою чергу детерміновані онтологічними
установками шару А.
Як ілюстрацію до сказаного вище розглянемо один історичний
приклад. Мова йде про ранню спробу (причому спробу невдалу з погляду
самого її творця) розвитку коперниканської геліоцентричної теорії
І. Кеплера. Німецький учений пропонує теорію, згідно з якою орбіти
планет Сонячної системи вписані в правильні геометричні тіла: «Я
прийняв розміри планетарних орбіт відповідно з астрономією Коперника,
 пише Кеплер,  в центр яких поставив нерухоме Сонце, а Землю змусив
обертатися як навколо Сонця, так і навколо своєї осі; і я показав, що
відмінності

в

орбітах

планет

відповідають

п’яти

правильним

піфагорійським фігурам, які вже були розподілені їх автором серед
елементів Всесвіту» [165, с. 70]. Перед нами, як пізніше виявилося,
помилковий, теоретичний образ, що відноситься до теоретичного шару В
(Схема 1).

Несуттєво спрощуючи ситуацію, можна сказати, що

кеплерівські вписані один в одного геометричні тіла доповнюють
теоретичну схему, запропоновану Коперником яку останній описував так:
«У середині всього, не рухаючись, покоїться Сонце. Дійсно, хто в цьому
найпрекраснішому храмі не помістив би джерело світла в те місце, звідки
воно змогло би висвітлювати все інше!» [165, с. 62]. Емоційне зауваження
в кінці цитати є дуже важливим, тому що оголює теологічні переконання
творця нової науки, які відіграють роль її метафізичного фундаменту і
прив’язані вже до шару А (Схема 1). І Коперник, і Кеплер знали, що
емпіричні

дані

(астрономічні

спостереження)

дещо

суперечать
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положенням про центральне розташування Сонця. Однак самі дані
перетворювалися на «факти» тільки у світлі зазначеної теоретичної схеми,
а тому не могли загрожувати її центральним (по суті теологічним)
положенням. Більш того, сама теоретична схема «стояла на службі»
онтологічних переконань І. Кеплера, який вірив у божественну гармонію
світу, яка обов’язково виявляється в усьому образі природи: «Моя мета
полягає в тому, щоб показати, що небесна машина повинна бути схожа ...
на годинниковий механізм. .. оскільки майже всі різноманітні рухи
викликаються за допомогою однієї єдиної і вельми простої магнітної
сили, так само, як і у випадку годинникового механізму, коли всі рухи
[викликаються] простим вантажем. Більше того, я показую, яким чином
фізична концепція має бути представлена за допомогою обчислень і
геометрії» [165, с. 50]. Внутрішня математична і фізична досконалість
природи не викликає у Кеплера сумнівів, бо має божественне
походження. Вже в одному зі своїх ранніх творів він пише: «Може бути,
Господь Бог допустить, щоб мої захоплені міркування повсюди впливали
на розумних людей тим самим чином, якого я намагався досягти при їх
опублікуванні, а саме щоб віра у створення світу зміцнювалася завдяки
цим зовнішнім доказам, щоб думка Творця розпізнавалася в природі і щоб
його невичерпна мудрість світила день за днем все більш яскраво. Тоді
нарешті людина буде вимірювати силу свого розуму за істинними
мірками і зрозуміє, що Бог, який створив все в цьому світі відповідно до
кількісних норм, також наділив людину розумом, який може осягнути ці
норми ... розум осягає ту чи іншу річ тим більше правильно, чим ближче
наближається вона до чистої кількості  джерела свого походження»
[165, с. 65]. Наведена цитата містить вичерпний набір онтологічних
аксіом кеплерівської теорії. Спираючись на ці апріорні за своєю
природою переконання, Кеплер шукає емпіричного підтвердження
правильності своїх теоретичних побудов і знаходить їх у факті перетину
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площин орбіт всіх планет в місці знаходження Сонця. Саме цей факт
підтвердив «істинність» теоретичної схеми, що виявилася в цілому
помилковою і від якої пізніше довелося відмовитися і самому Кеплеру.
Прикметно, що проблема полягала не в тому, що факт виявився хибним.
Можна стверджувати, що вчений керувався ідеалом гармонійного
доповнення теорії до онтології  вимога визнати істинною теорію, що,
по-перше, узгоджувалася з емпірією і, по-друге, когерентна теологічній
аксіоматиці була виконана, але не гарантувала істинність теорії. З
наведеного прикладу невдалої спроби розбудови теорії можна побачити,
що вчений не теоретизує, виходячи з фактів, а шукає факти, які вдало
підтвердять його уявні конструкції. Ці ж останні формуються «згори
вниз»  від уявлення про те, що існують справжні теорії (і взагалі Істина),
і що ця істина засвідчується збігом умоглядного з чуттєво сприйнятим.
Очевидно, що ці висновки випливали з онтологічних переконань Кеплера,
тобто з шару А (Схема 1).
Ставлення Кеплера до фактів і емпіричних спостережень можна
побачити ще з одного його вислова, який присутній у відкритому листі до
Галілея: «Якщо слава творця цього світу стоїть вище за славу того, хто
лише спостерігає за світом, бодай яким кметливим є спостерігач, оскільки
план творення перший розвинув із самого себе, а другий лише зі
складнощами

зміг

розпізнати

приховані

в

створеному

світі

співвідношення, то люди, які змогли охопити розумом першопричини до
того, як самі явища стали доступні для чуттєвого сприйняття,
безсумнівно, стоять ближче до творця, ніж ті, хто замислюється щодо
причин лише після того, як побачить явище» [67, с. 60]. Таким чином,
можна констатувати, що в ситуаціях, коли вчений виявляє наявність
фактів, що підтверджують певні теоретичні положення, насправді йдеться
про таку інтерпретацію чуттєвих даних (приладових ситуацій), яка
вписується в передбачення теорії (узгоджується з теоретичними схемами),
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однак осмислення власне фактів відбувається на рівні шару В, а
«підтвердження» цих побудов емпіричним матеріалом з шару С, яке
сприймається

вченим

«як

підтвердження

істинності

теорії»,

детерміновано певними настановами шару А. Емпіричне підтвердження
теорії є, таким чином, внутрішньотеоретичною подією (тобто подією
всередині Схеми 1), а сама можливість такого підтвердження сходить до
переконаності вченого в обумовленості подій рівня С закономірностями
рівня Б, переконаності, яка відноситься до основних онтологічних
установок наукового пошуку як такого і повинна бути віднесена до
рівня А.
Зроблений вище проміжний висновок змушує більш уважно
поставитися до рівня надтеоретичних регулятивів наукового пошуку. На
прикладі системи І. Кеплера було продемонстровано не тільки те,
наскільки істотну роль відіграють аксіоми онтологічного рівня, але і з
очевидністю проявилася деяка «випадковість» природи онтологічних
переконань вченого стосовно до рівня емпіричного. Чуттєві дані не
можуть перетворитися на факти без попередньої теорії, але теологічні
переконання Коперника і Кеплера, що вплинули на їх інтерпретацію
дійсності, можуть здатися сучасному вченому абсолютно довільними.
Походження і природа онтологічних передумов науки знаходяться в
центрі філософських інтересів починаючи з 70-х рр. минулого століття.
Однак задовго до цього були висловлені загальні ідеї, які передбачили
роботи сучасних представників філософії науки. Зокрема ще на початку
ХХ століття Р. Коллінгвуд сформулював концепцію, згідно з якою в
основі кожної окремої культури лежать «абсолютні припущення», що
детермінують світоглядні уподобання епохи: «...абсолютні припущення
кожного даного суспільства на кожному даному етапі його історії
утворюють

структуру,

зазнають

«напруги»

більшої

чи

меншої

інтенсивності, які «приймаються» різними способами, але ніколи не
зникають. Якщо напруга занадто велика структура руйнується і
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замінюється іншою, яка утворює модифікацію старої структури після того
як будуть усунені деструктивні напруги; модифікація не може бути
винайдена свідомо, а створюється в процесі несвідомого мислення» [147,
с. 89]. Англійський історик і метафізик підкреслював, що людина зовсім
не зобов’язана усвідомлювати ці онтологічні передумови, які все ж
детермінують її основні бажання та дії: «Люди зазвичай не усвідомлюють
своїх абсолютних припущень і, отже, не усвідомлюють їх змін, тому така
зміна не може бути справою вибору. Немає в ній нічого поверхневого і
легковажного. Це найбільш радикальна зміна, яку може витримати
людина, і вона тягне за собою відмову від усіх її твердо усталених
навичок і стандартів мислення й діяльності» [цит. за 147, с. 89].
Пізніше, наприклад, в радянській філософії науки було показано, що
основні цінності науки, а також її онтологічні підстави детерміновані
соціо-культурним середовищем. У роботах П. Гайденко, В. Стьопіна,
Л. Косаревої, В. Швирьова та ін. було обґрунтовано наявність соціальних
«коренів» онтології науки. Український філософ С. Кримський писав у
цьому зв’язку: «Великі історичні епохи характеризуються своїми,
специфічними

для

них

базисними

культурними

формами,

що

репрезентують найважливіші ціннісні орієнтації відповідних цивілізацій.
Прикладом таких базисних форм може служити давньогрецьке мистецтво,
ренесансна концепція примату гуманітарних дисциплін, просвітницька
програма розгляду науки як основи освіти і культури ... » [78, с. 18].
«Базисні культурні форми» або «абсолютні припущення» епохи
передаються у вигляді світоглядних регулятивів і, як було показано вище,
входять в структуру наукового предмета. Однак необхідно підкреслити,
що перераховані атрибути предмета наукового пізнання конституюються
не структурою реальності, а специфічною позицією дослідника і являють
собою трансцендентальну умову можливості науки. Мова йде про
«налаштування» («презумпції» в термінології В. С. Стьопіна) наукового
розуму, який, завдяки принциповій «налаштованості» на

пошук,
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наприклад, кількісних проявів закономірностей природи, немовби
перетворює дійсність у свій тотальний предмет. С. Кримський підкреслює
значимість «установок» (у його термінології «передумов») наукового
розуму для здійснення універсальних домагань науки. Зокрема, до
передумов, без яких була б неможлива така фундаментальна наука як
фізика,

він

відносить

такі раціональні установки: методологічну

переконаність у всесильності й повноцінності процедури екстраполяції,
тобто операції перенесення певних закономірностей з однієї області на
іншу, філософсько-світоглядну максиму матеріальної єдності світу,
інтуїтивну «переконаність в необмеженій застосовності «простору
вимірювань»
геометрією

макроспостерігача,
і

класичною

яка

характеризується

евклідовою

як

метамовою

механікою

свого

роду

протокольних спостережень у нашому світі» [77, с. 46]. М. М. Кисельов
виокремлює наступні світоглядно-методологічні установки класичної
науки: “- існує об’єктивна реальність, що розвивається природним чином;
- сама природа є одноманітною, усталеною і простою у своїх
фундаментальних засадах; - у світі принципово відсутні позаприродні
сутності; -

природний розвиток відбувається

закономірність

може

бути

відкритою

і

закономірно;

вивченою;

-

- ця

пізнання

закономірностей цього світу є пізнанням його суті і саме в цьому полягає
цінність та призначення науки як шляху (засобу) досягнення об’єктивної
істини” [48, с. 11]. Важливо наголосити на двох останніх пунктах, які
стосуються саме наукової діяльності, а не світу як такого, і свідчать про
принципову спрямованість наукового розуму на пошук істини. Наголос на
тому, що пошук істини є головним сутнісним завданням науки,
М. Кисельов робить також в інших дослідженнях, в тому числі апелюючи
до авторитету О. Койре та В. Поруса, які критикували профанацію
наукового

знання

внаслідок

комерціалізації

та

спеціалізації,

протиставляючи ці тенденції магістральному шляху до істини, який
характеризував

класичну

науку

[68,

с.

44].

Втім

ці

тенденції
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розглядаються як помилкові та девіантні, тоді як спрямованість на істину
є сутнісною для наукової раціональності.
Застосування наукового розуму перетворює буденну дійсність у
відповідності

до

вимог

наукової

раціональності,

призводить

до

конституювання специфічної картини світу, в рамках якої вчений має
справу з «певною системністю буття, предмети і явища якого утворюють
природну цілісність. Світ тримається взаємною відповідністю частин, бо
будь-який його компонент відноситься до одного і того ж цілого»
[77, с. 67], яка існує як гранична сфера функціонування певних
закономірностей, точніше як тип закономірностей, що розкриває якийсь
світопорядок [77, с. 68], самодостатній і такий, що детермінує все
різноманіття явищ» [77, с. 69]. Підсумком зазначеного застосування стає
своєрідна онтологізація налаштувань наукового розуму, що кардинальним
чином позначається на зовнішності природи. Масштаб онтологічних
трансформацій виходить далеко за рамки власне наукових інтересів і
поширюється на весь культурний простір. Невипадково, В. С. Стьопін
відзначає, що в культурі техногенної цивілізації «наукова раціональність
претендувала на роль обґрунтовування початку світоглядних ідей 
соціальних, етичних, релігійних» [141, с. 681].
Подібні думки були висловлені й представниками західної філософії.
Зокрема Т. Кун вказав на ірраціональноу природи зміни наукових
парадигм [82]; Д. Холтон виділив в основі наукових теорій так звані
«теми», які запозичуються культурою з культурного контексту епохи й
відіграють роль своєрідної піщинки, навколо якої виростає «перлина»
наукової теорії [165]; І. Лакатос говорив про ірраціональне «метафізичне
ядрі» науково-дослідних програм [83]. Можна вважати, що певною мірою
резюмувала

ці

пошуки

думка

Х. Патнема,

який

показав

соціально-культурну зумовленість процедур перевірки наукового знання:
«Думка, яку я збираюся розвинути,  зокрема каже дослідник, 
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спирається на наступне спостереження: форми «верифікації», що
допускаються логічними позитивістами, суть форми, інституалізовані
сучасним

суспільством.

Те,

що

може

бути

«верифіковане»

в

позитивістському сенсі цього слова, може бути верифіковано, оскільки є в
залежності від обставин або правильним (у нефілософському або
передфілософському

сенсі

слова

«правильний»),

або

ймовірно

правильним, або дуже успішним у науці. Суспільне визнання цієї
правильності, або цієї ймовірної правильності, або цього статусу «вельми
успішної наукової теорії» проявляє ті образи знання і норми розумності,
які зберігаються в культурі, пропагує і зміцнює ці образи й норми»
[108, с. 222].
Дискусії про істину в науці, її плюралістичний і культурноорієнтований характер, досі точаться в західній філософії. Потужно
розвиваються плюралістичні теорії істини, що отримали розробку в
працях Майкла Лінча та Корі Райта. Автори вбачають, що сам термін
«істина» не є однозначним. Лінч розглядає версію плюралізму, який
розуміє істину як функціональну роль поняття. Останнім часом естафету
рефлексій над плюралістичними теоріями істини підхопили Шер Гіла,
Ніколай Педерсен, Теренс Хорган. Зокрема, Шер звертає увагу на те, що
істина не перебуває в різних властивостях в різних регіонах дискурсу.
Скоріше, це завжди і скрізь відповідність, а отже відбувається поєднання
ідеї плюралістичності істини з тим, що істина єдина. Теренс Хорган
розвиває думку про те, що не всі істини відповідають фактам належним
чином. Окремо варто згадати дослідження професора Б. Армор-Граба
«Мінімалістична

теорія

істини»,

присвячене

мінімалістичний

або

дефляційній теорії істини. Детально досліджуючи питання істини та
парадоксу, автор називає однією з головних згаданої теорії – перенос
акценту з питання про те, що таке істина на питання про те, як істина діє,
що вона робить.
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Слід підкреслити, що неодноразово відзначена «необов’язковість»
онтологічного рівня науки в сенсі його 1) історичного походження
2) лише в певній культурі і при цьому його базисна роль по відношенню
до її теоретико-емпіричного «тіла» відображає залежність рівнів В-С від
А. Природа останнього завжди є визначальною по відношенню до
теоретичного рівня В (який, у свою чергу, детермінує рівень С),
незалежно від її характеру  теологічного в середні століття і епоху
Відродження або абстрактно-філософського в Новий час. Однак сама
історія зміни рівня А, тобто рівня «абсолютних припущень», що має свою
логіку, все більш приваблює сучасних дослідників. Ось як висловлює
подібну думку В. Швирьов: «... неявні передумови сенсоутворення
кореняться в широких соціокультурних контекстах, в яких виступає сама
наука. Розгляд механізмів розуміння дає можливість зробити предметом
дослідження детермінацію сенсоутворення в науці соціокультурними
чинниками і в кінцевому рахунку розкрити граничні підстави всякого
сенсоутворення в схемах предметно-смислової розчленованості світу,
безпосередньо пов’язаних з його практичним освоєнням і перетворенням»
[173, с. 88]. Підкреслюючи значимість онтологічного рівня А для
наукового пізнання, необхідно, проте, вказати, що його аксіоматичні
установки мають історію походження, яка підпорядковується власній
логіці: «проблема онтології науки є проблемою генезису певного
світосприйняття епохи, граничної підстави сенсоутворення і способів
його фіксації в соціальному бутті» [21, с. 53].
Можна стверджувати, що наукова методологія спирається на
сукупність принципів, норм і правил, які тільки частково підлягають
трансформаціям і змінам. На сучасному етапі розвитку філософії науки
структура наукового знання була експлікована в різних теоріях
(наприклад, Т. Куна, К. Поппера, І. Лакатоса, В.С. Стьопіна та ін.). Однак
до сьогоднішнього часу раціональній експлікації його ієрархічної
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структури, а також побудованим моделям розвитку наукового знання в
часі «протистоять» принципи конструювання наукового предмета, які не
піддаються (або слабо піддаються) раціоналізації, а також фундаментальні
особливості наукового методу. Зокрема, В. С. Стьопін, говорячи про
фундамент наукового пізнання, відзначає кілька «презумпцій» наукового
розуму: «Глибинні підстави вимірювання постають на кожному етапі
розвитку науки в якості свого роду «презумпції» дослідження. Такими
презумціями є, наприклад, постулати об’єктивної відтворюваності
експерименту і законообразності явищ, досліджуваних в експерименті та
спостереженні (підпорядкованість цих явищ законам природи) ....
постулат про фрагментацію та локалізацію досліджуваних процесів
доповнюється у фізиці ще однієї презумпцією  переконанням, що закони
природи, які керують спостережуваними процесами, можуть бути
виражені мовою математики ... Постулати зазначеного типу висловлюють
норми, що лежать в самому фундаменті фізичного пізнання» [142, с. 549].
Як було показано вище, методологічним установкам передують
установки

світоглядного

характеру

-

«розуміння

природи

як

упорядкованого, закономірно влаштованого поля, в якому розумна істота,
що пізнала закони природи, здатна здійснити свою владу над зовнішніми
процесами і об’єктами, поставити їх під свій контроль» [143, с. 24].
Подібні світоглядні «орієнтації» не могли народитися на голому місці і
стали результатом багатовікового розвитку людської культури. У тому
вигляді, який виявився достатнім для зародження науки сучасному
розумінні

цього

слова,

зазначені

«презумпції»

сформувалися

до

XVII сторіччя, проте в тій чи іншій формі вони були відомі ще древнім
цивілізаціям.

Вирішальним

для

зародження

професійної

та

інституалізованої науки стало становлення експерименту та оформлення
математичного методу2.
2

... і переходу до Нового часу, коли власне науковий спосіб мислення став надбанням
природознавства (головним процесом тут прийнято вважати становлення експерименту як методу
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Під раціональністю взагалі можна розуміти онтологічно ґрунтовану
сукупність стратегій сенсотворення, характерну для певної епохи, що, у
свою чергу, фундує гносеологічні, логічні, етичні, естетичні, правові та
інші культурні дискурси епохи. В світлі цього визначення під
християнську раціональність складають ті способи обґрунтування
культурних практик та власне ці практики, що наближають людину до
спасіння, як головної мети християнського життя [19]. У свою чергу,
раціональність наукова – це сукупність теоретичних та емпіричних
методів наукового пізнання, спрямованих на формування наукового
предмета (в широкому сенсі – формування наукової картини світу) та
його вивчення (в широкому сенсі пізнання істини). Мова йде не тільки
про методи наукового пізнання природи, а й методи «підготовки»
природи до цього пізнання.
Предметом наукового пізнання може стати будь-який фрагмент
навколишнього світу, будь-який елемент природи, але було б серйозною
помилкою думати, що природа є готовим предметом наукового пізнання.
Узагальнюючи типи взаємодій між ієрархічними рівнями наукового
предмета (див. Схему 1 і подальший аналіз) можна стверджувати, що
реальність, яка протистоїть досліднику 1) розглядається вченим саме як
та,

що

протистоїть

йому

(і

вже

тим

самим

певним

чином

«підготовлюється»); 2) в цій реальності вбачаються (тобто знову апріорно
очікуються) якості, що підлягають виміру (такі як просторова розмірність,
маса, температура і т.д.), причому саме ці якості вважаються онтологічно
значущими, бо 3) вони є явищем закономірностей, що визначають
сутність природи; причому 4) не тільки в локальній області, на яку
спрямований дослідницький інтерес, але і в будь-якій іншій точці
Всесвіту. Перераховані етапи ідеалізації дійсності, які перетворюють її на
предмет наукового пізнання, є необхідними, але при цьому тільки
вивчення природи, з’єднання математичного методу з експериментом і формування теоретичного
природознавства) [143, с. 60], [12].
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попередніми. Науку і вченого як провідника її інтересів цікавлять не
кількісні характеристики елементів дійсності самі по собі, ні навіть їх
взаємозв’язок. Науковий предмет повинен імпліцитно містити в собі
істину, причому істину, яка хоча б потенційно підлягає експлікації. Це 
найістотніша сторона наукового предмету: розуміння істини будь-якою
підготовленою людиною як очевидності також мається на увазі
структурою наукового предмета.
Слід зазначити той важливий факт, що установки наукової
раціональності, виконання яких формує предмет науки, не можуть бути
коректно застосовані до самої наукової раціональності, принаймні  до
шару онтологічних передумов. На це вказує, наприклад, С. Кримський,
який, зокрема, пише: «/концепція наукової раціональності/ вимагає
ширшого

духовного

обґрунтування.

Узята

контексту
у

і

вузькому

філософсько-світоглядного
значенні

раціональність

характеризується серйозними недоліками. Вона не виконує своїх же
постулатів. Такі вимоги, як принцип нормальності (тобто переконаність у
тому, що явища тяжіють до норми), допущення можливості чіткого
розмежування істини й брехні, правди і кривди, ідеї «непустоти»
майбутнього (принцип оптимізму), заміна хаосу гармонією, допущення
того, що явища доступні «світла розуму» і т.д. вимагають віри, а це
суперечить самому духу раціональності» [75, с. 137].
Таким чином, сьогодні у філософії науки сформувалось переконання
у найважливішій ролі онтологічних аксіом наукового знання загалом та
імперативу пошуку істини зокрема: саме віра в наявність, важливість та
доступність істини є конститутивною для науки як специфічного
пізнавального інституту. Проте навіть зараз в філософії науки проблема
походження уявлень про наявність та доступність істини вивчена
фрагментарно і часто залишається поза інтересу дослідників як частина
інтуїтивно сприйнятого культурного контексту.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І
В першому розділі дисертаційного дослідження зроблено спробу
виявити специфіку сучасного розуміння наукового знання та його
ставлення до істини. Завдяки дослідженню сучасних теорій у галузі
філософії науки було з’ясовано, що в структурі наукового предмета
можна

виділити

три

різних

шари.

Перший

шар,

визнаний

фундаментальним, складають світоглядні установки вченого, які входять
в «тіло» наукового предмета в якості онтологічних аксіом. Другий шар
складають теоретичні схеми в найширшому розумінні цього терміна  це
рівень внутрішніх закономірностей навколишнього світу (дійсності) які, з
точки зору науки, складають його сутність, але які при цьому не можуть
стати предметом безпосереднього чуттєвого сприйняття. Третій –
фактологічний – шар являє собою рівень фактів і тих чуттєвих даних
(показань приладів, результатів спостережень і т.д.), які складають їх
емпіричне наповнення. Отримані результати були представлені у вигляді
графічної схеми (Схема 1).
Було обґрунтовано значущість фундаментального рівня онтологічної
аксіоматики для формування теоретичного способу визначення наукового
предмета. Великою мірою ця значущість пов’язана з тим, що багато
об’єктів сучасного природознавства (починаючи від об’єктів мікросвіту і
закінчуючи космічними макрооб’єктами) принципово не можуть бути
дані людині безпосередньо. Їх сприйняття опосередковано складними
приладами, які будуються і експлуатуються з урахуванням певних
теоретичних припущень. Саме світоглядно-онтологічний рівень визначає
порядок апріорних очікувань вченого, у світлі яких і формуються
теоретичні схеми другого рівня. Сформовані теоретичні уявлення
становлять певну картину світу, тобто порядок, загальні характеристики і
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взаємозв’язок об’єктів реальності, а на рівні фактів обумовлюють
можливу конфігурацію чуттєвого «сліду» цих об’єктів. Незважаючи на те,
що саме «факти» прийнято ототожнювати з об’єктивним знанням, вони
самі формуються відповідно до «запропонованих» теоретичних форм.
Дане положення підтверджується тим алгоритмом формування фактів,
який був виділений Л. Флеком.
Онтологічний рівень наукового предмета, у свою чергу, в своєму
існуванні

практично

повністю

автономний

від

теоретичного

та

емпіричного рівнів. Його суттєве наповнення, пов’язане з культурними
домінантами епохи (які самі закріплюються в «світогляді епохи») і з
релігійно-світоглядними установками, з точки зору самої науки являє
собою ірраціональне утворення, яке транслюється з минулого і не має
можливості бути емпірично перевіреним. На прикладі ранніх наукових
теорій Нового часу було показано, що онтологічні аксіоми за минулі
чотири сторіччя секуляризовані, але зберегли багато по суті релігійних
установок.
У сутнісному відношенні структура наукового предмета пов’язана з
імперативом існування істини як регулятивом наукового пізнання взагалі.
Було показано, що теоретичні уявлення про істину не можуть бути
обґрунтовані ні зверненням

до фактичного рівня

(який завжди

залишається теоретично навантаженим), ні до рівня онтологічного, який
взагалі приймається на віру в процесі засвоєння наукової традиції.
Уявлення про існування істинного вигляду реальності є обов’язковим
елементом самих онтологічних настанов наукового пошуку. Було
встановлено (підрозділ 1.2), що будь-який фрагмент дійсності може
перетворитися на предмет наукового пізнання тільки після його
ідеалізації у світлі певних світоглядних

переконань, які вимагають

автономності

його

наукового

предмета,

незалежності

від
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вченого-суб’єкта, його внутрішньої закономірності, що має зовнішній
прояв у вигляді чогось, що підлягає чуттєвій фіксації (наприклад,
вимірюванню). В якості найважливішого висновку слід вказати на те, що
науковий предмет повинен імпліцитно містити в собі істину, причому
істину, яка потенційно підлягає експлікації, шляхом її інтерсуб’єктивного
сприйняття як наочної раціональної очевидності, хоча істина в повному та
незмінному вигляді об’єктивно існує ще до експлікації.

41
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНЕ СПАЛКОЄМСТВО НАУКОВОЇ
РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВІД ХРИСТИЯНСЬКОЇ ОНТОЛОГІЇ

2.1. Генетичний зв’язок методів модерної науки
і християнської теології
Християнські витоки онтологічних аксіом науки неодноразово
ставали предметом філософських досліджень. Залежність ранніх наукових
теорій від християнської теології, вплив християнського світогляду на
становлення норм та ідеалів наукового знання, а також на формування
наукової картини світу були вивчені в працях вітчизняних і зарубіжних
авторів, таких як Ф. Ейтс, О. Койре, А. Мейер, Т. Кун, Д. Холтон,
К. Хюбнер, а також А. Ахутін, О. Білокобильській, В. Візгін, П. Гайденко,
В. Гайденко, М. Кіссель, В. Левицький, І. Меркулов, І. Пасько та ін. І
якщо в підрозділі 1.1 при виділенні атрибутів наукового предмета
доводилося тільки констатувати їх «зовнішнє» привнесення, то при
аналізі концепцій перших найбільших учених Нового часу  Коперника,
Галілея, Кеплера або Ньютона стає зрозуміло, що область, з якої
позичається онтологічна аксіоматика  це християнська теологія. Беручи
до уваги вказання О. Койре на залежність принципів і понять нової
механіки від християнської системи понять і аксіом [70, с. 140], можна
погодитися з тим, що онтологія науки «конструюється в рамках міфічної
онтологічної реальності, у світлі тих аксіоматичних установок свідомості,
які задавалися раціоналізованою християнською доктриною» [21, с. 141].
Наприклад, Микола Коперник  один із перших великих учених  у
своїх світоглядних переконаннях був ортодоксальним християнином. Це
видно не тільки з історії його життя (відомо, що до самої смерті Коперник
був пов’язаний з католицькою церквою), але і з тієї частини його
наукових побудов, в якій розкриваються онтологічні передумови
геліоцентричної системи. Коперник зокрема не приховує, що у своїх
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міркуваннях виходить з релігійних аксіом. Більше того, саме через факт
створення світу «кращим і люблячим порядок Зодчим», він не може бути
влаштований згідно з геоцентричною схемою  в цьому випадку «хід
світової машини» був би далекий від ідеалу. Спостереження зоряного
неба проводиться вченим, свідомість якого озброєна схематичним
баченням Сонячної системи, в якому планети обертаються навколо
Сонця, розташованого в центрі. Чуттєві дані оформлюються у «факти» в
рамках зазначеної схеми. Певна невідповідність емпіричних даних з
умоглядній схемі (геліоцентрична система з точки зору зручності й
точності обчислень навіть поступалася птолемеївській) Коперником
ігнорується. Це відбувається виключно через прихильність польського
вченого до релігійних установ, згідно з якими Подавець буття не може
діяти недосконалим чином. Той факт, що за спостережуваним виглядом
дійсності присутня і її справжня сутнісна основа, по суті божественна,
видно і з міркувань послідовника Коперника  Кеплера.
Істина присутня в чуттєво сприйнятому світі, оскільки вона
становить його серцевину, його створену (причетну до Бога) сутність.
Завдання вченого - розглянути цю істину за мінливим рухом матеріальних
предметів, знайти момент, в який ця істина з очевидністю постане навіть
недосвідченому погляду і явити в цей момент її світові. Так, у передмові
до книги «Про обертання небесних сфер» Коперник пише про готовність
до критики з боку читачів: «Міркування людини філософа далекі від
суджень натовпу, оскільки він займається пошуком істини в усіх справах,
тією мірою, як це дозволено Богом людському розумові. Я вважаю також,
що потрібно втікати від думок, які чужі правді» [72, с. 11]. Ця непохитна
віра в покликання вченого, у причетність його відкриттів до божественної
істини звучить у знаменитих словах І. Кеплера: «Якщо ви мене вибачите,
я зрадію; якщо будете гніватися, я стерплю; жереб кинуто, книга
написана, і мені все одно - чи будуть її читати зараз або пізніше; вона

43
може почекати свого читача і сотню років, якщо сам Господь чекав шість
тисяч років, щоб людина змогла осягнути Його праці» [114, с. 26].
Ця ж віра керує іншим видатним ученим і мислителем  Г. Галілеєм.
Галілей, так само як його знамениті попередники і сучасники,
відштовхується від теологічного розуміння світоустрою. Він так само як і
Коперник, Кеплер, а пізніше Декарт і Ньютон бачив дійсність створеною
Богом, найважливішими атрибутами якого є благість і всемогутність: «...
ми припускаємо, що /частини всесвіту/ підпорядковані досконалому
порядку» [33, с. 116]. Незважаючи на конфлікт із церквою (один із
найбільш відомих конфліктів такого роду в історії), релігійні аксіоми
відіграють у доктрині Галілея таку ж роль, що і в Коперника. І це
відбувається не тому, що Галілей є сліпим адептом церковної доктрини, а
в силу тих самих об’єктивних вимог до процедури формування наукового
предмета. По-перше, вже саме уявлення про світ як про складно
влаштований механізм, про досконалу машину, яка становить основу
теоретичного схематизму Галілея, стає можливим тільки в рамках певної
ідеалізації. Той світ, який оточує кожного з живучих, може бути тільки
уподібнений механізму, оскільки є недосконалим у своїх деталях. Крім
того, будь-яка машина передбачає свого творця. По-друге, процес
розшуку ідеальної основи недосконалого світу повинен спиратися на
деяку людську здатність, причетну до того ідеального шару, який повинен
зрештою відкритися вченому. Галілей вірить у те, що людський розум
подібний божественному саме своєю здатністю долучатися до істини:
«...якщо взяти пізнання інтенсивно, то, оскільки термін «інтенсивне»
означає досконале пізнання якої-небудь істини, то я стверджую, що
людський розум пізнає деякі істини настільки повністю і з такою
абсолютною достовірністю, яку має сама природа, в таких чистих
математичних науках як геометрія та арифметика; хоча божественний
розум знає в них нескінченно більше істин, бо він обіймає їх усі, але в тих
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небагатьох, які осягнув людський розум, я думаю, його пізнання за
об’єктивною достовірністю подібно божественному, бо воно приходить
до розуміння їх необхідності, а більш високої міри достовірності не існує»
[33, с. 201]. Переконаність Галілея в наявності ідеальної основи
реальності, а також у тому, що роль провідника в ідеальний світ повинен
виконати людський розум, має релігійну основу. Однак суто фізичний
підхід до земних предметів дозволяє Галілею сформувати революційний
метод раціонального сходження до істини - метод експерименту.
Незважаючи на те, що саме експеримент в сучасному природознавстві є
наріжним каменем наукового методу, в тій системі координат, в якій
розгорталося міркування Г. Галілея, експеримент являється різновидом
спекулятивного мислення. Його функція  наочно продемонструвати
наявність

істинної

основи

мінливої

дійсності.

Не

дивно,

що

П. Фейєрабенд взагалі вважає Галілея винахідником «досвіду нового роду,
який виявляється не тільки більш складним, але також набагато більш
спекулятивним, ніж досвід Аристотеля або повсякденний досвід.
Висловлюючись парадоксально (але не помилково), можна сказати, що
Галілей винайшов досвід, що містить метафізичні складові» [151, с. 229].
Галілеївський експериментальний метод, з погляду Фейєрабенда, виконує
в першу чергу ідеологічні функції захисту геліоцентричної моделі: «Саме
завдяки такому досвіду було здійснено перехід від геостатичної
космології до точки зору Коперника і Кеплера» [151, с. 229].
З урахуванням того, що було сказано вище з приводу теоретичних
поглядів Кеплера, можна зробити проміжний висновок про те, що перші
європейські вчені, такі як Коперник, Кеплер і Галілей використовують ту
саму схему формування наукового предмета, що і вчені сучасні. Їх
теоретичні схеми формуються у світлі онтологічних аксіом, які не
залежать від спостережень, а навпаки, немов би породжують їх. Істотна
відмінність полягає в тому, що рівень онтологічних аксіом для ранніх
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вчених має не просто ірраціональну (по відношенню до вимог наукових
норм), але суто релігійну природу, а самі аксіоми практично без змін
(принаймні, свідомих) запозичені з християнського вчення. З урахуванням
цього зауваження схему, яка експлікує структуру наукового предмета
(методологію формування наукового предмета) для європейської науки
XV-XVII ст. можна зобразити наступним чином:

А
В

С

В

С

С

В

С

С

Схема 2.

Рівень А в ній складається із суто релігійних аксіом та імперативів,
рівень В являється інструментом раціонального з’єднання рівня А з
рівнем С. У випадках Коперника, Галілея або Кеплера, принаймні в тій
частині їх досліджень, про яку йшлося вище, рівень В складається з
астрономічних теорій. Він містить відкриту для розуму, але у своїй
цілісності не спостережувану картину загального устрою Сонячної
системи. Необхідним елементом цієї теоретичної картини є місце
розташування, форма і рух Землі. Рівень С складають ідеологічно
оброблені результати спостережень або факти. Дещо умовно можна
вважати, що рівні В і С містять в собі астрономічну картину світу, яка
стає можливою тільки в світлі регулятивів рівня А. До цих регулятивів в
першу чергу, як було видно з викладеного вище, необхідно віднести
переконаність вчених у створенні Всесвіту благим і всемогутнім Творцем,
віру в наявність істинної основи буття, яка проявляється у видимому світі
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і в здатність людського розуму проникати до цієї основи, тобто бачити
істину в мінливій дійсності, здатність відкривати істину.
Структура міркувань відповідно до моделі, відображеної у Схемі 2
була властива не тільки астрономам. Вже Галілей застосовував її у фізиці,
те ж саме зробили Декарт і Ньютон. Зокрема Р. Декарт у своїх наукових
міркуваннях відштовхувався від теорії первопоштовха, розробленої ще в
схоластичній філософії. У частині наукових наслідків ця теорія
передбачала існування світової машини (тобто світу у вигляді машини),
яка була створена і запущена Богом. Відомо, що Декарт виділяв дві
субстанціальні основи буття. Проте методологія «виявлення» цих
початків відштовхувалася від релігійного світогляду.
Філософія Декарта прагнула до раціональної автономності від
релігійної догматики, проте залишалася під впливом християнської
аксіоматики. Логіка декартовського філософствування починається з його
знаменитого «мислю, отже  існую»: «мислення  справді мій атрибут.
Воно єдине не може бути відчужене від мене. Я є, я існую  це
достовірно, але як довго? Стільки, скільки я мислю, бо, можливо, я
перестав би нараз бути або існувати, якби перестав мислити. Тепер я не
припускаю нічого, що не є неодмінно істинним; власне кажучи, я тільки
річ, яка мислить, тобто розум, або інтелект, або глузд,  значення цих
термінів досі мені було невідоме. Отже, я істинна, справді існуюча річ,
але яка ця річ? Річ мисляча, як я вже сказав» [40, с. 29]. Виявляючи
субстанціальну основу особистісного буття, Декарт протиставляє мислячу
субстанцію субстанції протяжній: «я мисляча річ або субстанція, вся
сутність або природа якої тільки в тому, щоб мислити. І хоча, можливо
(чи, радше, напевно, як я зараз доведу), я володію тілом, що якнайтісніше
зі мною зв'язане, усе-таки, оскільки, з одного боку, я маю ясну й чітку
ідею мене самого як речі, що тільки мислить і не має просторовості, а з
другого  чітку й ясну ідею тіла як речі просторової і не мислячої, то
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цілком певно, що я, тобто моя душа, завдяки якій я є те, ким я є, повністю
й істинно відрізняється від мого тіла і може бути або існувати без нього»
[40, с. 63].
З погляду Декарта саме людське мислення (яке, втім, для нього є
безсумнівним початком істинного міркування) сходить до Бога, який
також може відкритися розуму: «для того щоб пізнати природу Бога,
наскільки мені це доступно, мені залишалося тільки розглянути все, про
що я маю уявлення, з точки зору того, чи є володіння ними досконалістю
чи ні ... пізнавши чітко, що розумна природа в мені відмінна від тілесної, і
зрозумівши, що всяке з’єднання свідчить про залежність, а залежність
очевидно є недоліком, я зробив висновок звідси, що складатися з двох
природ не було б досконалістю для Бога і, отже, він не складається з них.
А якщо у світі і є які-небудь тіла, які-небудь інтелігенції чи інші природи,
які не мають всієї досконалості, то існування їх повинно залежати від
його могутності, так що без нього вони не могли б проіснувати і однієї
миті» [41, с. 270-271].
Виходячи з дуалістичної філософії, яка розділила все існуюче на речі
матеріальні (res extensa) і речі духовні (res cogitans), Декарт прийшов до
висновку, що вихідний матеріальний субстрат повинен був нести в собі
відблиск божественної досконалості. Звичайно, з одного боку, йшлося про
всього лише матерію (статус якої, починаючи з Платона, і аж до
середньовічної схоластики ніколи не був занадто високим), проте саме
матерія в даному випадку становила основу світового механізму:
«Матерія як простір, частини якого можуть переміщатися,  ось що
становить сутність світобудови, за вирахуванням, зрозуміло, мислячої
субстанції» [32, с. 477]. Крім того, з точки зору віруючого християнина
(яким без сумніву був Декарт), все, що створювалося Богом, несло на собі
печать досконалості. Найдосконалішим Декарт вважав прямолінійний
рівномірний рух, який і був властивий всім речам у момент «запуску
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світової машини» Богом. У шарі, відзначеному на Схемі 2 як зона В, ці,
вихідні з теологічних спекуляцій Декарта висновки, проявляються у
вигляді теоретичної схеми, яка лягла в основу нової фізики: «Всяка річ,
зокрема ... продовжує по можливості перебувати в одному і тому ж стані і
змінює його не інакше, як від зустрічі з іншими ... Ми не маємо так само
підстав вважати, щоб, раз почавши рухатися, вона коли-небудь припинила
цей рух або щоб він ослаб, поки не зустрівся з чим-небудь, що припиняє
чи ослаблює його» [цит. за 32, с. 486]. Неважко помітити, що наукові за
формою узагальнення Р. Декарта логічно і змістовно залежні від
релігійної у своїй основі онтологічної аксіоматики, яка сходить до
догматичного богослов’я.
І. Ньютон, так само як і Р. Декарт, у своїх науково-філософських
міркуваннях відштовхується від релігійних світоглядних установок.
Істотна відмінність полягає в тому, що конкретизація уявлень про
всемогутнього Творця Всесвіту у Ньютона проводиться за допомогою
уявлень про «абсолютний простір», який він розуміє як «місце відчуття
Бога», як місце Його перебування: «... у Ньютона абсолютний простір був
синонімом присутності,  але не присутності матерії, а присутності
чогось вищого, деякого метафізичного (надфізичного) початку, який і
робить можливим тяжіння як дію на відстані» [32, с. 261]. Міркування
І. Ньютона з погляду сучасного мислення являє собою симбіоз
природознавства і теології: «...мені здається ймовірним,  каже,
наприклад. він,  що бог на початку дав матерії форму твердих, масивних,
непроникних, рухливих частинок таких розмірів і фігур і з такими
властивостями і пропорціями у відношенні до простору, які найбільше
підходили б до тієї мети, для якої він створив їх» [103, с. 311].
Якщо для Декарта божественна присутність виявлялася у фізичній
картині світу у вигляді наслідків первоповштовха  в рівномірному
прямолінійному русі, то у Ньютона мова йде про силу тяжіння, з якою
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предмети притягуються один до одного, немовби прагнучи до досвітової
єдності. Так само як і Декарт, в божественних «слідах» він бачить не
вихолощені абстракції, а реальну справжню першооснову буття: «для
Ньютона сила не є спустошене поняття сучасної фізики. Вона означає не
математичну абстракцію, а деяку абсолютно дану дійсність, реальне
фізичне буття» каже М. Джеммер [цит. за 32, с. 262].
Наявність абсолютного простору (з Богом, який в ньому перебуває),
присутність у видимих предметах невидимої, але реальної «сили»
слідують не з емпіричного шару С (Схема 2), а з рівня релігійної
онтологічної аксіоматики (шар А Схеми 2). Маючи на увазі релігійну
природу наукової картини світу цього часу П. Гайденко зауважує:
«вводячи абсолютний простір, Ньютон тим самим вводить у фізику ту
саму «гіпотезу», яка не може бути доведена одними тільки засобами
механіки, але, навпаки, являє собою філософсько-теоретичну передумову,
на якій тримається фізична теорія» [32, с. 264]. Слід підкреслити те, що
теологічна природа ньютонівської фізики була зрозуміла вже його
сучасникам, причому як прихильникам, так і критикам. Зокрема
англійський філософ і церковний діяч Д. Берклі вважав, що «допущення
абсолютного простору означає допущення чогось відмінного від бога, але
в той же час володіє всіма атрибутами бога, а саме вічністю,
нескінченністю, несотворенністю, неподільністю і незмінністю», тобто є
по суті єретичним. І дійсно, як вказує П. Гайденко, вже наступне
покоління

вчених

витлумачили

Ньютонові

«Начала»

«в

матеріалістичному і атеїстичному дусі» [32, с. 276].
Таким чином, сама наявність можливості дослідного виявлення
істинної основи світобудови, наближення до Істини гарантувалося саме
онтологічною аксіоматикою. Те, що є Бог, що Він створив світ і всі його
закони, що ці закони відкриваються розуму у видимих речах, Коперник і
Кеплер, Галілей і Декарт знали до всякого досвіду, «... істинність ясного і
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чіткого знання гарантована тим, що існує бог, що він  вседосконала
істота» [32, с. 148].
Залишається відповісти ще на одне, дуже важливе питання: чому
представники нової науки були взагалі схильні до формування
теоретичних схем, що виходили за рамки біблійної науки?
Для відповіді на нього варто звернутися до деяких цікавих прикладів,
які, належачи християнської теології, мають ознаки наукових теорій.
Дуже наочним в цьому відношенні є вчення французького теолога і
філософа Миколи Орема, який написав в середині XIV століття трактат
«Про

конфігурації якостей».

Цей

трактат,

що

зробився

вельми

популярним у середньовічному університетському середовищі, являє
собою працю, яка, на перший погляд, не залишає ґрунту схоластичної
теології. Однак ідеї, висловлені Миколою Оремом, оригінальні в першу
чергу не за змістом, а формою. П. Дюгем взагалі називав французького
мислителя «винахідником аналітичної геометрії» [190], як про одного з
перших учених, «попередників Декарта», казав про Миколу Орема
Е. Жільсон [191, р. 134]. Тим не менш, трактат «Про конфігурації
якостей» залишається важкозрозумілим для сучасного читача. Головне
питання полягає в тому, що ж хотів сказати своїм твором середньовічний
мислитель?
Якщо спробувати коротко висловити основний методологічний
принцип трактату, то він зведеться до такого: «усі відносини між речами
представляються у вигляді відносин між геометричними величинами,
зокрема і відносини між якостями, які найближчим чином його /Миколу
Орема/ займають» [55, с. 9]. Все різноманіття реальних зв’язків і відносин
у світі Микола Орем пропонує наочно зобразити у вигляді геометричних
ліній, які своїм розташуванням і величиною повинні відобразити якості
реальних речей. Він пише: «... оскільки величина або відношення ліній
більш зрозумілі і легше нами осягаються, а, крім того, лінія займає перше
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місце серед видів континууму, то ... інтенсифікація /якостей/ повинна
бути представлена у вигляді ліній, особливо ж і найбільш підходящим
чином у вигляді таких ліній, які прилягають до предмета і поставлені
прямовисно до нього [102, с. 42].
Сама ідея визначення інтенсивності якостей в середньовічній
схоластиці зводиться до знаменитого питання Петра Ломбардського про
можливість зростання та спадання благодаті Святого духу в людині.
Микола Орем поширив це питання на фізичну реальність. Слід
погодиться з В. Зубовим в тому, що «Орем виходив з уявлення, що
відносини між якостями (або фізичними явищами взагалі) осягаються
легше за допомогою свого геометричного зображення» [55, с. 11]. Дивно
інше: середньовічний мислитель впевнений, що переклад усього
розмаїття фізичної реальності на однакову мову геометрії дозволить
побачити щось, присутнє в світі, але приховане за калейдоскопом
якісно-кількісних властивостей матеріальних речей. Зубов підкреслює: «...
не можна не визнати сміливою,  для XIV століття навіть зухвалою, 
спробу звести нескінченну різноманітність фізичного світу до складного
геометричного малюнка «якостей» і їх «конфігурацій». У зародку  тут
вже в наявності концепція XVII століття, яка намагається пояснити
різноманітність явищ нескінченним розмаїттям корпускул і їх форми» [55,
с. 28]. Не треба тільки забувати, що Микола Орем не вчений, а теолог,
тож кінцевою метою його зусиль залишається християнський Бог. Тому
він не досліджує матеріальний світ для встановлення присутніх у ньому
закономірностей і т.д., а шукає в ньому проявів Сили, наявність якої для
Миколи Орема поза всяких сумнівів.
Тому «Орем не зупиняється перед тим, щоб «пояснити» посиланням
на «конфігурацію якостей» такі найскладніші явища як видові відмінності
тварин або явища спадковості ...» [102, с. 28-29] (а заодно, додамо, і таких
«речей» як краса, досконалість, дружба, ворожнеча, задоволення і т.д.).
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Якщо спробувати навести міркування французького схоласта

до

представленої раніше схеми (див. Схему 2), то виявиться, що він формує
теоретичну схему рівня B, дедуктивно виводячи її з рівня релігійних
аксіом А, але при цьому практично не цікавлячись рівнем фактів C.
Вимірювання якостей у Орема в принципі можливо, але воно ніяк не
впливає ні на його «теорію» конфігурації якостей, ні на (тим більше) його
теологічні переконання. Можна сказати, що при всій наукоподібності
концепції Миколи Орема, вона є різновидом теології, центральним
моментом якої є виявлення вічної і безперечно існуючої Істини з
допомогою людського розуму, причому виявлення наочне.
Схоластична думка, нехтуючи емпіричним матеріалом, розгорталася,
тим не менш, практично за науковою схемою. В якості ілюстрації
наведемо приклад одного з найбільших мислителів схоластики Йогана
Скотта Еріугени, який створив концепцію розгортання чотирьох природ,
названу В. Петровим концепцією «нескінченного діалектичного процесу
возз’єднання розуму з Богом» [110, с. 471]. Як теолог Еріугена
залишається в лоні біблійного оповідання, проте його теорія розгортання
чотирьох природ є саме теорією, яка доповнює Біблію.
Відштовхуючись від християнської догматики і спираючись на
філософську мову, Еріугена декларує свою знамениту доктрину про
чотири природи, які немов би замінюють одна одну: природа не створена
і така, що творить, природа створена і така, що творить, природа створена
і така, що не творить, природа, що не створена і не творить. Під природою
Еріугена розуміє щось, що виходить за рамки доктринальних положень
християнства: «те, що є, визначається Еріугеною як те, що підвладне
розуму, тому непізнавані матерія і Бог, яких Боецій включав в число
сущого, залишаються у Еріугени за межами того, що є, і проте, всередині
загальної природи. ... Йоганн Скотт вводить в межі природи і
доктринальне ніщо, розуміючи під ним Бога в його трансцендентному
аспекті» [110, с. 436]. Тим самим в «навколодогматичній» сфері
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виділяється

теоретичний

раціонально-філософськими

простір,
формами,

що

який

заповнюється

допомагають

людському

розуму осягнути нескінченність божественного буття: «Богословську
думку Еріугени в цілому можна розглядати як спробу осягнути і виразити
в мові, розвернути за допомогою імен та іменувань, найвище із можливих
понять, надконцентроване буття і єдність, яке не може бути виражене як
таке, перевершуючи всі імена та іменування» [110, с. 442].
Якщо вчення про чотири природи і можна назвати релігійнофілософською теорією, то це теорія, яка будується дедуктивно і не
потребує емпіричної перевірки. Не слід забувати, що початкове розуміння
цього грецького терміна передбачало екстатичне, навіть містичне
споглядання космосу в його гармонійній цілісності. І якщо сьогодні під
теорією (від грец. θεωρία - розгляд, роздум, вчення) мається на увазі
«особлива форма людської діяльності та її результатів, яка включає в себе
сукупність ідей, поглядів, концепцій, вчень, уявлень про об’єктивну
дійсність» [61], то схоластична раціональна теологія якраз і була спробою
концептуалізації самої для європейського середньовіччя об’єктивної з
реальностей  Бога.
Однак

саме

раціональний

розвиток

християнської

доктрини,

запропонований в концепції Еріугени, не міг не чинити зворотного
впливу

на

галузь

християнського

догматизму,

яка

отримувала

раціоналізаційний імпульс. Слід погодитися з В. Петровим, який вважає,
що релігія в Еріугени неначе підміняється філософією: «...philosophia і
religio у Еріугени взаємозамінні, бо спрямовані до однієї мети  Бога.
Особлива роль філософії полягає в наданні правил, відповідно до яких
ведеться дослідження, вона розробляє методологію для богословського
дослідження» [110, с. 468].
Таким чином, в особі Еріугени і за допомогою його концепції
теологія отримує інструмент повнішого осягнення Бога (в цьому
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призначення «теорії» розгортання чотирьох природ, яка розглядається
самим Йоганном Скоттом як «… серія таїнств, що відкриваються
спостерігачеві. Вони є стадіями нескінченного діалектичного процесу
возз’єднання розуму з Богом» [110, с. 471]. У той же час, концепція
Еріугени є одним з варіантів раціоналізованої теології, що виходить за
рамки строго теологічного дискурсу, і перетворюється в напівнаукові та
наукові схеми формування теоретичного предмета.
Саму спрямованість теоретичного пошуку на область емпірії в пізній
схоластиці О.Білокобильський пояснює тими трансформаціями, які
відбулися в області його онтологічних передумов. Міфологічна за своєю
природою християнська онтологія була схематизована і раціоналізована
теологічними дослідженнями схоластичних авторів. В результаті цієї
діяльності був отриманий раціональний двійник міфологічної онтології,
який орієнтував перших учених на пошук аргументів не в Біблії, а в
«Книзі природи» («написаної», втім, тим же Автором): «/в результаті
схоластичного

філософствування/

була

сформована

нова

сфера

раціональної діяльності, спрямована на осягнення підстав християнського
світу, сутність і смисловий центр якого були передзадані міфом і
вимагали лише раціональної експлікації. Власне раціональним став той
концептуальний каркас, який був створений навколо міфічної реальності і
який заміщав цю реальність в рефлексуючому розумі філософа.
«Конфігурація» схоластичної раціональності задавалася структурою міфу,
а метафізика зводилася до осмислення і понятійного викладення цієї
структури» [19, с. 109].
Погоджуючись з думкою О.Білокобильського, вкажемо на той факт,
що раціоналізація міфологічної онтології християнства, можливо, стала
наслідком

послідовного

застосування

теологічної

методології

до

змістового центру християнської догматики. Метод, про який йде мова, і
який стане предметом спеціального розгляду в розділі II, детермінований
особливостями християнського світогляду і сформувався в найперші роки
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існування християнської церкви. Його сутність полягає в осягненні Істини
(яка визнається безперечно існуючою і доступною людині) за допомогою
розуму, якому вона відкривалася як щось очевидне. Незважаючи на
видиму тривіальність цього положення, воно виявилося абсолютно
унікальним в історії розвитку людської культури.
Схема формування предмета схоластичного теоретизування, з якої
пізніше виділилася схема формування наукового предмета, може бути
представлена так:

І

С

С

А

А1

В

В
С

С

С

С

ІІ

С

С

Схема 3.
З наведеної схеми видно, що методологія формування «теоретичного
предмета», пов’язаного з дедуктивним виведенням того, що повинно було
б бути істинним (B), за якою будувалася християнська догматика аж до
часів схоластики, чинили раціоналізучий вплив на галузь онтологічної
аксіоматики, поступово формуючи раціональний двійник міфологічної
області (рівень А1). Цей новий рівень детермінував новий напрямок
пошуку раціональних аргументів, серед яких допускалися «аргументи»
емпіричного характеру. Нова схема (частина ІІ), автономізувала від схеми
теологічної і стала основою наукового пошуку. В межах цієї схеми були
сформульовані протонаукові «теорії» імпетусу та вчення Миколи Орема
про якості (В в частині ІІ Схеми 3), що передбачали певний емпіричний
рівень дослідження (С в частині ІІ Схеми 3).
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Таким чином, можна стверджувати, що структура наукового
предмета, яка в сучасній науці складається з онтологічних, теоретичних і
емпіричних елементів (Схема 1) генетично пов’язана зі схемою, яка
лежала в основі наукового пошуку перших учених Нового часу 
Коперника, Галілея, Кеплера, Декарта, Ньютона (Схема 2), і яка
генетично сходить до теологічного схематизму середньовічної схоластики
(Схема 3). Цим, з одного боку, пояснюється певна «автономність»
онтологічного рівня у Схемі 1 і його ірраціональність. Онтологічна
аксіоматика запозичувалася представниками нової науки з релігійної
сфери, а їх теоретичні зусилля були спрямовані на гармонізацію досвіду з
по суті релігійними інтуїціями. Посередником у справі «примирення»
емпірії і світоглядними переконаннями стали теоретичні схеми, які
передбачають існування істинної реальності, прихованої за видимим
мінливим світом. Метод нової науки, таким чином, зводився до
демонстрації очевидності Істини, що досягалося шляхом створення
штучних ситуацій, в яких емпірична реальність ставала практично
тотожною

реальності

істинній,

тобто

шляхом

експерименту.

Найважливішими моментами наукового методу стали 1) переконаність в
наявності істинної реальності, Істини як такої і 2) віра в можливість
раціональної демонстрації цієї Істини.

2.2. Теоретичні та практичні відмінності парадигм
давньогрецької і природничо-наукової раціональностей
Існує спокуса поширити наукову схему міркування не тільки на
середньовіччя,

а

й

врешті-решт

визнати

її

загальною

схемою,

характерною для людського розуму у всі часи. Проте, вже перехід до
грецької античності, з якою не тільки наука, а й сучасна культура мають
генетичний зв’язок, показує, що наукова схема міркування древнім грекам
була абсолютно невластива.
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Давньогрецька філософія не орієнтована, із зрозумілих причин, на
пошук Істини (з великої літери, як атрибуту Бога) на жодному з
історичних етапів свого розвитку. Найдавніший період грецького
філософствування, період натурфілософський, пов’язаний з пошуком
першоелементів, які дають початок видимого світу, але при цьому не є
ним. Коли Фалес висуває як першооснову воду, Геракліт  вогонь, а
Анаксимен  повітря, вони говорять про так зване архе  вічний
першоелемент, що «не є створеними ні людьми, ні богами». В основі
пошуку архе лежать установки міфологічного світогляду, згідно з якими
те, що у філософії визначається категорією «буття», принципово
розділене на два взаємопов’язаних, але різних світи. Людина є мешканцем
світу повсякденного, тієї частини сущого, яку М. Еліаде позначив
терміном «мирське». Однак мінливий вигляд мирського повністю
залежить від сакральної частини буття. Сакральна основа зберігає в собі, з
погляду міфологічного мислення, першопричини всіх речей і архетипи
всіх людських дій. М. Еліаде підкреслює, що для міфологічної свідомості
«мир і людина існують тільки тому, що надприродні істоти творили «на
початку всього» [181, с. 17], тобто в сакральні часи.
Простір і час сакральної сфери відрізняються від мирських аналогів
своєю вічністю і незмінністю: «З деякою точки зору про нього /міфічний
час/ можна сказати, що він не «тече»... Це вищою мірою онтологічний
«парменідів» час» [181, с. 48]. Тому й парменідівське «буття», і
першоелементи

натурфілософів

перебувають

ніби

в

сакральному

просторі-часі, який хоч і визначає порядок речей повсякденного світу, але
відокремлений від нього онтологічною перешкодою. Зрештою, і на
архетипічні елементи мілетців, і на буття Парменіда, і навіть на світ ідей
Платона можна поширити характеристику, яку М. Еліаде дає сакральній
основі міфологічного універсуму: «На найдавніших стадіях культури
релігія зберігає «відкритість» для людини світу надприродного, світу
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аксіологічних цінностей. Ці цінності, «трансцендентні», оскільки вони
«відкрилися» божественним істотам або міфічним предкам. Тому вони
представляють деякі абсолютні цінності, парадигми всіх видів людської
діяльності ... ці моделі поширюються міфами, до яких неодноразово
повертаються, щоб пробудити і підтримати усвідомлення іншого світу,
божественного чи світу предків. Цей «інший світ» являє з себе план
надприродний, «трансцендентний», світ абсолютних реальностей саме в
сакральному досвіді, у зустрічі із надлюдською реальністю у людини
виникає думка про існування якоїсь реальності, деяких абсолютних
цінностей, здатних спрямовувати людину і надавати сенс її існуванню.
Тільки завдяки сакральному досвіду з’являються на світ поняття
реальності, правди, значущості, які будуть пізніше перероблені й
систематизовані метафізичної думкою» [181, с. 134].
Цікаво, що не тільки у ранніх грецьких авторів, а й у філософії
Платона і Аристотеля, навіть і в пізній античній філософії міфологічні
теми, сюжети і інтуїцій залишаються досить поширеними  перед нами
форма, яка дуже близька найпершим напівміфологічним спекуляціям, в
яких весь видимий світ зводиться до деякої першооснови, що має
божественний статус. Наприклад, С. Трубецькой так характеризує
філософський світогляд стоїків: «Тіло й дух, матерія і форма зводяться
стоїками до одного спільного початку: це ефірна пневма, тобто подих, або
дух, початок розумовий і тілесний в один і той же час; це вогонь
Геракліта, полум’яна стихія життя, що сполучає в собі повітря і вогонь, і
в той же час це Зевс, верховне, всеєдине божество, це Логос  всесвітній
божественний розум, завершальний у собі закон всіх речей, що одушевляє
світ і тотожний зі світом у своїй субстанції. Всесвіт представляється
живим органічним цілим, всі частини якого розумно узгоджені одна з
одною. Він утворюється шляхом послідовних згущення і розрядження
ефірної пневми. Ця вогненна пневма згущується в повітря, а повітря  у
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воду, яка служить матерією всіх інших тіл: важкі частини, осідаючи з
води, утворюють тверду, земну стихію; легкі  знову випаровуються
вгору, в повітря і вогонь» [146, с. 82].
Давньогрецька філософія стала кроком у розвитку тієї початкової
тяги, яку зазнавало міфологічне мислення до світу вищих істот, сутностей
і цінностей. І якщо людина архаїчного суспільства «невтомно завойовує
світ, організовує його, перетворює природний пейзаж в культурне
середовище.

За

допомогою

моделі

для

наслідування,

розкритої

космогонічним міфом, людина стає в свою чергу творцем» [181, с. 135],
то саме в цьому прагненні до вічності, зафіксованому в поняттях ранньої
грецької філософії, полягає і суть цієї філософії. Якщо і можна говорити
про те, що в цих поняттях людському мисленню відкривалася справжня
реальність, то це все ж була істина, яку, на відміну від істини
середньовічного християнства, необхідно було «спустити з небес на
землю». Істина архетипу сяяла для людини в якості притягальної мети,
але людина долучалася до істини тільки побічно, через прочинені завіси
таємниці, зовсім не володіючи істиною в самому акті її споглядання.
Можна сказати, що «сліди» справжнього світу були присутні в
мирському вимірі, але між цими двома світами лежала буттєва межа, яка
не могла бути подолана тільки за допомогою мислення. Необхідно було
злити два онтологічних потоки, для того, щоб істина прийшла в «нижній
світ» безпосередньо.
Прикладом такого «стяжання істини» може стати знамените вчення
Платона про ідеальну державу, яке зазвичай відносять до області
філософії політики. Грецька філософія, як уже було зазначено, є пошуком
основи  архе, міфічного архетипу. Така протоформа за визначенням
одна, вона мета, істина і благо. Власне архе-закономірність і є грецька
справедливість, яка тільки побічно пов’язана із загальним щастям і
благополуччям. У Платона саме ідея блага вінчає Універсум: «Благо
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відноситься до всього пізнаваного, як Сонце до видимого. «Воно ж дає їм
і буття й існування, хоча саме благо не є існування, воно  за межами
існування, перевищуючи його гідністю і силою» [44, с. 74].
Отже,
організації,

необхідно
соціальне

знайти
благо,

архе,

справжню

істинні

закони

форму


і

соціальної
спільнота

«законсервується» на соціальному максимумі, а точніше увіллється в
гармонію міфічного космосу.
Таким чином, вчення про державу завершує можливе сходження
людського розуму до меж раціонального дискурсу, фіксуючи в ідеальній,
але все ж земній формі граничну трансценденцію  ідею блага. Тому
проблема ідеальної державної організації в Стародавній Греції була
предметом як політичної практики, так і філософських спекуляцій. Але в
умовах культури, що базується на

міфічній парадигмі, вони з

необхідністю співвідносилися із зразками-архетипами, що відносяться до
сакрального буття. Держава планувалася як його продовження, а пошук
ідеальної соціальної форми  як перетворення соціуму відповідно до
міфічної першооснови-архе. У філософії Платона, ця основа розумілася як
доступний лише розуму світ ідей. До нього саме й тяжіла досконала
держава як вища форма земного відображення ідеального.
Такою і постає Платонівська Республіка  вона вкорінена в
справжньому бутті через співпричетність надчуттєвим позаземним
первообразам-ідеям, які є початком, кінцевою метою і справжньою
сутністю речей. Саме існування ідеальної держави орієнтовано на
граничний онтологічний рівень  ідею Блага, яке тільки і «надає ...
здатність існувати і отримувати від нього сутність» [6, с. 189]. У цьому
його ключова відмінність від профанних історичних суспільств, що
спираються на людські думки і пороки, а тому постають і руйнуються, як
і весь чуттєвий світ. У той же час держава, звернена до істинного буття,
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підтримується самим божественним світоустроєм. Ідея блага надає йому
справжню реальність і в цьому сенсі є для нього витоком.
Істинне буття розкривається душі в спогляданні тотожного, в
осягненні ідей, найвищий ступінь якого  пізнання Блага. Це, за
Платоном,  обов’язкова умова побудови досконалого суспільства:
«побачивши Благо саме по собі, необхідно взяти його за зразок і
впорядкувати і державу, і приватних осіб, а також самих себе» [112, с.
286]. В іншому випадку «не процвітатиме держава, якщо її не накреслять
художники за божественним зразком» [112, с. 241], адже осягнення суті
Блага задає точні критерії благого в соціумі і дає можливість побачити
саму ідею досконалої держави, сутність якої складають гармонія, чесноти
і справедливість, що їх вінчає.
З

приводу

справедливості

слід

зробити

одне

застереження.

М. Гайдеггер вважав, що термін «справедливість» несе в собі занадто
багато відсилань до сучасних уявлень про справедливість як моральну
категоріу, тоді як у грецькому мисленні це категорія більшою мірою
онтологічна: «грецьке слово /δίκη і δικαιοσύνη/ перекладають як
«справедливість» і тим самим беруть до уваги його справжній сенс,
оскільки назване негайно ж переноситься в область морального або навіть
«правового». Однак δίκη  це метафізичне, спочатку не моральне поняття;
воно іменує буття відносно згідного суті поєднання всього сущого»
[156, с. 169].
Ідеї знову-таки дадуть зрозуміти, що є чеснота і справедливість, а
також позичають міфічній державі свої онтологічні характеристики. Так,
вона буде вічною, бо причетна до сакрального буття. Закони ідеальної
держави залишаться вічно незмінними: їх часта зміна  симптом хвороби
сучасних Платону держав. Вона буде єдиною і самототожною, тому що
більш в ній не знайдеться двох ворожих держав: «одна  бідняків, інша 
багатіїв» [113, с. 149]. Це гарантовано не тільки спільністю майна, а й
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спільністю помислів, почуттів і прагнень її громадян. Така держава
створюється в ім’я цілого, суть якого «справедливість або якийсь її
різновид» [113, с. 162]. І щастя буде долею всієї держави в цілому, а не
окремих обраних. Нарешті, ідеальній державі будуть властиві краса і
гармонійність, як «природне співзвуччя гіршого і кращого» [112, с. 161]:
нижчі людські спонукання будуть підпорядковані в ній прагненню до
вищого, до Блага. Таким чином, у своїй вічності, незмінності, єдності,
самототожності й гармонійності Платонівська Республіка подібна до
сакральних зразків-ейдосів.
Досконала держава є трансляцію ідеальних архетипів у емпіричну
дійсність. Тому державне будівництво в даному випадку кардинально
відрізняється від звичайної політичної практики. Воно неминуче прийме
форму встановлення найбільш адекватних сакральних першообразів
законів, соціальних інститутів і відносин у суспільстві. Очевидно, що
подібні перетворення під силу тільки тим, кому відкрита божественна
сфера ідей, хто може дивитися на перетворюючі земний світ сакральні
зразки. Але більшість людей орієнтовані на недосконалий, плинний
емпіричний світ, причетний швидше до небуття, ніж до істинного буття
ідей. Тому управляти ідеальною державою повинні ті обрані, хто
спрямував свій погляд на істинно суще, тобто філософи.
Цим (а зовсім не «корпоративною солідарністю») пояснюється
вищий статус філософів у платонівській ідеальній державі. Вони не
повинні

бути

пасивними

й

ізольованими

від

суспільства

споглядальниками. Їх безпосереднє завдання  «вбачати вищу істину і, ...
не втрачаючи її з виду, постійно відтворювати її з усілякою старанністю»
[112, с. 221], а значить, перетворювати земне суспільство відповідно до
божественних

ідей-зразків.

Філософ

як

мудрий

законодавець

співвідносить кожен елемент державного устрою з ідеєю Блага і тому
безпомилково вибирає єдино правильні форми соціальної організації. У
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цій справі не може бути дрібниць. Все  аж до побуту і розваг громадян 
має бути зважене на вагах справедливості  земного інобуття Блага.
Тільки тоді держава стане реалізацією Блага і втіленням справедливості.
Як мудрий суддя філософ перешкоджає руйнівним тенденціям в поведінці
людей, що уводять державу від міфічної, божественної сфери істинно
сущого в область становлення, руйнування, загибелі і, в кінцевому
рахунку, небуття. Філософ в ідеальній державі виконує, по суті, жрецькі
функції. Він  посередник між сакральним і профанним світами. Завдяки
йому останній стає причетним істині і повноті буття, а значить, уникає
загибелі.
Виходячи із загального контексту соціального вчення Платона,
можна сказати, що подібну ж роль відіграють і державні чесноти; вони
забезпечують постійну відкритість ідеальної держави сакральному світу
ейдосів і Благу, хоча самі й похідні від нього. Очевидно, що саме
мудрість,

мужність,

безпосередніми

розсудливість

характеристиками

і

справедливість

досконалого

будуть

суспільства,

що

знаменують його включеність у божественний світоустрій. Мудрість,
притаманна правителям-філософам, втілюється в бездоганних рішеннях і
законах, які найбільш повною мірою відображають сакральні зразки-ідеї.
Мужність

воїнів

покликана

захистити

досконалий

порядок

від

деструктивних впливів  зовнішніх ворогів і людських пороків.
Розсудливість допомагає кожному громадянинові ідеальної держави
підпорядкувати нижчі частини душі розуму, зорієнтувавши її таким
чином

на

сходження

до

сущого.

«Нікчемні

жадання

більшості

підкоряються розумним бажанням меншості» [112, с. 160], здатної
споглядати

істину,

знову-таки

забезпечує

перетворення

в

завдяки

профанному

розважливості.
світі

ідеальних

Мудрість
зразків,

розсудливість направляє на них помисли громадян, мужність  допомагає
відстояти політичну незалежність для збереження причетності до
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божественної сфери ідей. Однак є чеснота, яка займає в Платонівській
Республіці абсолютно особливе місце  справедливість. Розуміння
Платоном справедливості розкриває сутність античного розуміння істини.
Сама постановка питання про ідеальну державу у філософії Платона
безпосередньо пов’язана з проблемою справедливості. У ході вирішення
саме цієї проблеми герої діалогу «Держава» приходять до ідеї можливого
суспільного устрою як повноти справедливості. Сама її суть спочатку
розглядається саме в соціальному аспекті і виявляється співвіднесеною з
окремим індивідом. У результаті не тільки справедливість мислиться як
характеристика буття ідеальної держави, але й сама вона  як її найбільш
повне втілення. З урахуванням вищенаведеної думки М. Гайдеггера, що
вже наводилася вище, про онтологічну сутність грецького розуміння
справедливості, необхідно погодитися: виходить, що і сама держава у
вченні Платона абсолютна не стільки в політичному, скільки в
онтологічному і сакральному відношенні.
У вузькому сенсі справедливість все ж розглядається Платоном як
одна з чотирьох державних чеснот. На відміну від інших, вона властива не
окремій групі громадян (як мудрість  філософам, а мужність  стражам) і
навіть не зводиться до загальної якості кожного з них (як розсудливість).
Справедливість характеризує собою державу в цілому. Вона й сама є те
ціле, в ім’я якого і засновано державу. Все і вся прагне в ідеальній
державі до неї як до мети. У діяльності кожного індивіда, в кожному
своєму законі ідеальна держава здійснює ціле і, орієнтуючись на його
благо, тим самим реалізує справедливість. Отже, «займатися кожному
своєю справою  це ... і буде справедливість» [112, с. 162]. Саме вона
наказує правителям бути мудрими, стражам  бути мужніми, всім
громадянам  бути розсудливими і долати нижчі жадання душі, а тому
вести певний, строго регламентований спосіб життя. Справедливість як
правильне ставлення частини до цілого уможливлює саме існування,
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збереження і реалізацію інших чеснот, за своєю природою спрямованих
виключно на благо всієї держави. Справедливість є завершальна і
визначальна риса в ідеї досконалого суспільства. Адже таке суспільство
не тільки саме по собі є справедливим. Без нього не може йти й мова про
доброчесного і справедливого індивіда. І дійсно, в аналізі існуючих форм
держави (тимократії, олігархії, демократії і тиранії) Платон показує, що
несправедливе суспільство породжує негідних людей: справедливість по
відношенню до державних чеснот виступає і як необхідна умова, і як
кінцева мета.
Справедливість у Платонівській державі, яку розуміють, як вказане
вище, не може залишитися всього лише загальним принципом. За
задумом філософа вона повинна реалізуватися у кожній складовій
досконалого поліса  в державному устрої, законах, у поділі на стани, в
заняттях, дозвіллі, побуті, способі життя людей і навіть в їхніх душах, в
почуттях, помислах та інтересах громадян. Очевидно, що справедливість
повинна наскрізь пронизувати недосконалий чуттєвий світ, щоб звести
його до рівня осяжного розумом ідеального сакруму і таким способом
долучити до нього. Отже, справедливість ідеальної держави матиме і
яскраво виражений емпіричний аспект, немов би зводячи вищі цінності на
землю.
Кожен громадянин здійснить її, якщо буде «займатися своєю
справою і не втручатиметься в чужі справи» [112, с. 162]. Справедливість
держави в цілому, таким чином,  у «відданості своїй справі у всіх станів»
[112, с. 164]. Але ця відданість не є результатом особистого, вільного,
свідомого вибору людиною її життєвого шляху. Платон розуміє її як
жорстку відповідність між природними здібностями, вихованням і
заняттями індивіда. Звідси  і замкнутість станів, порушення якої
мислиться як вищий злочин, і визначення занять і станової приналежності
людини наявністю в її душі певних якостей (порівнюваних з цілком
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міфічними субстанціями  золотом, сріблом, міддю), і, нарешті, жорстка
законодавча регламентація всього життя громадян  аж до розваг і
побутових дрібниць. І держава буде досконалою тільки тоді, коли кожен
громадянин реалізує свої природні здібності виключно в одному,
відповідному йому занятті. Це, фактично примусове обмеження 
запорука стабільності та збереження онтологічного статусу держави.
Саме тому той, хто нездатний побачити істинне буття, той, чия природа
не несе божественного відбитку гармонії та пропорційності, той, кого
примарні блага емпіричного світу ваблять більш ніж Благо справжнє 
ніколи не стане правителем в ідеальній державі. Саме тому той, хто не
володіє одночасно лагідною і лютою вдачею, прагненням до мудрості,
мужністю і, головне, відданістю Благу  ніколи не опиниться в їх числі.
Адже «заміна і втручання не в свою справу згубні для держави» [112,
с. 164].
Не тільки людина повинна відповідати своєму місцю і призначенню
в ідеальній державі. Побут, середовище і виховання, що впливають на неї,
також повинні сприяти реалізації відповідних позитивних індивідуальних
задатків, а не заважати їй. Тому з ідеальної держави нещадно видаляється
все те, що не відповідає даній вимозі  від традиційної сімейної
організації у воїнів, що сприяє їх відокремленню, до древніх сказань, які
дезорієнтують людей і таких, що дають неправильні уявлення про богів і
героїв. Так справедливість реалізується в кожному моменті соціальної
практики, упорядковує її і направляє її до свого сакрального зразка  ідеї
Блага.
Можна стверджувати, що ідеальна держава - держава, інтегрована
в сакральне буття  і сама є сакральною структурою. А все сакральне,
на відміну від дрібного профанного світу, за своєю природою тяжіє до
цілісності. Тому поза полісом як цілим життя окремо взятої людини не
мислиться як щось об’єктивно існуюче. І в ученні Платона, прямо
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постулюється примат загального над індивідуальним; неможливо виявити
ідею держави, що функціонує в ім’я блага окремої особистості.
Нездійсненний в Платонівській державі й ідеал народовладдя  правити
повинні кращі, тобто причетні до сакруму мудреці.
Розвиток принципово чужого ідеального полісу. З одного боку,
одного разу знайдена досконалість державної організації не дає підстав
для її подальшої зміни (навпаки, вони вважаються неправомірними і
навіть злочинними). З іншого боку, ідеальна держава  це повернення в
«золотий вік»  міфічні першочаси, коли були стерті всякі межі між
сакральним і профанним світами й існувало найбільш адекватне першому,
справедливе суспільство, зіпсоване подальшим відходом від нього.
Можна стверджувати, що ідеальна держава Платона являє собою
сакральний архетип (надбуття, Початок, яке наданий розуму у вигляді ідеї
Блага) «доведений» в земний світ філософами-споглядальниками і
закріплений в ньому своєю ідеальною формою. Мова йде не стільки про
політичні утворення, але в першу чергу про онтологічні феномени:
організований за ідеальним зразком земний світ «піднімається» до рівня
ідей і втілює в собі справедливість. Перед нами «теорія» (містичне
споглядання належного) та її можливе «емпіричне» втілення – сама
ідеальна держава.
Важливим моментом платонівського вчення про ідеальну державу є
факт відсутності істини у мирській сфері. Істина не тільки виявляється
філософами, а й майже ритуально знаходиться, в складних формальних
структурах самого державного устрою. Про те, що грецькому мисленню
чуже знання присутньої в навколишньому світі (в мирському вимірі)
істини, яка тільки вимагає правильної організації думки для свого
виявлення і торжества, неодноразово говорив М. Гайдеггер. Аналізуючи
давньогрецькі уявлення про істину, він підкреслював синонімічність
істини, що відкривається грецькому мисленню алетейї, несокритісті:

68
«Непотаємність по-грецьки алетейя; це слово перекладають як «істина».
А «істина» західного мислення давно вже значить відповідність між
розумовим уявленням і річчю: adaequatio intellectus et rei» [159, с. 351].
З погляду німецького філософа, саме неприхованість вищого світу
надає людині можливість для того, щоб уподібнитися сакруму, що
відкривається. Гайдеггер підкреслює, що навіть знаменита притча про
печеру з IX книзі «Держави», говорить в першу чергу не про онтологічну
структуру світу, а про шлях до істинної реальності: «Процеси ж, про які
тут /в платонівській притчі про печеру/ повідомляється, суть переходи з
печери на денне світло і звідти назад у печеру» [159, с. 349].
Гайдеггер взагалі не розділяє грецьку істину і прилучення людини до
істини, і якщо «... переучування і привчання людської істоти до тієї чи
іншої відведеної йому області  суть того, що Платон називає παιδεία»
[159, с. 350], то істина, алетейя невіддільна від пайдейи  перетворення у
світлі істини. Зокрема саме приклад теоретичної та практичної відданості
істині, що відкривається розуму у вигляді блага, являють собою вчення і
життя вчителя Платона  Сократа.
Без наявності істини, тобто відкритої розумному погляду правильної
форми, людина позбавляється підстави для позитивного перетворення у
відповідності до архетипу, і приречена на апайдевсію,  неосвіченість:
«... сутність істини і рід її зміни тільки і роблять вперше можливим
«освіту»/ пайдейю/ в її основних рисах» [159, с. 350]. Однак сам Платон
говорить про різноманіття непотаємного, про різні рівні непотаємного.
Уважне прочитання притчі про печеру дозволяє виділити декілька
моментів у процесі саморозкриття істини. В’язень на початку повністю
позбавлений можливості поглянути на джерело світла, потім бачить
вогонь у печері, пізніше  відбите світло сонця і, нарешті, власне джерело
всього земного світла. М. Гайдеггер вважає, що тут мова йде про різні
«щаблі» істини: «Відмінності місцезнаходжень і ступенів переходів
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кореняться в розходженні визначального на кожній із ступенів άληθέζ,
того чи іншого пануючого роду «істини» [159, с. 351].
Істиною «в істинному розумінні слова» для Платона є ідеї 
«потаємне» з непотаємного («Непотаємність» /ідеї/ називається так тому,
що вона заздалегідь є у всьому, що є, і робить те, що є відкритим» [159, с.
353]). Тільки ідеї, і в першу чергу ідея блага, складають онтологічний шар
істинного, тобто істини як такої. Тільки ідея «приводить все сяюче до
явища і тому сама власне є, у своєму сяйві явищем» [159, с. 356] і саме
ідеї можуть стати основою формального перетворення відповідно до
істинного

архетипу:

«Сутнісна

повнота

«утворення»

може

...

здійснюватися тільки в області і на основі непотаемності, тобто
άληθέστατον, тобто істини, тобто власне істини. Сутність «утворення»
корениться в сутності «істини» [159, с. 353].
Таким чином, давньогрецьке мислення знає істину як відкритість
вищого сакрального світу (у Платона  світу ідей), яка вимагає сходження
шляхом формального перетворення мирської дійсності (мислення, душі,
соціуму) за образом і подобою сакрального архетипу. Саме тому
«теоретичне» мислення для людини античності є переважно мислення
споглядальне (сприйняття неприхованості, що відкривається), а емпірична
дійсність не має ніякого значення для саморозкриття істини. Якщо емпірія
і грає якусь роль  то це роль матеріального субстрату, який повинен бути
оформлений відповідно до сакральних зразків. Онтологічні аксіоми
давньогрецької філософії, що ґрунтуються на міфологічному світогляді,
детермінують дуалістичну онтологію, в якій сакральний шар формує
рівень повсякденної дійсності і саме це перетворення можна назвати
осягненням істини, істиною як такою. Схематично дану теоретичну
модель можна зобразити таким чином:
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А
В

C
D
А  рівень істинного початку буття
В  рівень сакральних архетипів («ідей»)
С  емпіричний рівень
D  рівень матерії
Схема 4.

Зі схеми видно, що рівень онтологічної аксіоматики (що принципово
відрізняється від аксіоматики середньовіччя і аксіом науки) детермінує
схему міркування, при якій область теоретичних спекуляцій виявляється
«нижче» істинного (сакрального) шару і не розкриває його сутності. Те,
що умовно можна назвати «теорією», може підготувати розум до
сприйняття неприхованості, але остання у своїй суттєвій частині ніяк не
залежить від людського мислення. Якщо в науковому схематизмі і навіть
в міркуваннях християнських теологів теоретичне мислення відображало
справжню сутність буття, а істина була потенційно присутня в світі і
вимагала тільки зусилля для своєї експлікації в теоретичному схематизмі
(при цьому емпірія не могла суперечити правильному мисленню, тому що
досвід і мислення розкривали один і той же онтологічний порядок), то для
грецького

мислення

істинна

реальність

повністю

автономна

від

реальності повсякденної, даної в чуттєвому досвіді: «Погляд, звернений
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до буття, робить приховану несокритість, є основним ставленням до
істинного ... /ось/, що за своєю сутністю здійснює істина (знімає покрив з
буття)» [156, с. 199-200]. Без зустрічного мисленню саморозкриття
(«світіння») світу ідей людський розум виявляється не здатним на істинне
знання, яке досягається в акті містичного прилучення до сакруму. Навіть
у Платона (вчення якого являє собою одну з вершин грецького
філософствування взагалі) ще можна виявити те, що Гайдеггер
характеризував як «істину, що визначає характер пізнання»: «... для
початкового грецького мислення (хоча тільки в якийсь дуже недовгий
історичний період і тільки на перших порах) сутність пізнання
визначається із сутності істини» [156, с. 476].
Надраціональне осягнення онтологічно первинного рівня стає
початком і основою прилучення до істини, але це шлях ритуального
стяжання, екстатичного сходження, а не наукової експлікації. Тобто
грецька філософія могла трансформуватися в практичне сходження до
сакрального ідеалу (що і сталося в «практичних» напрямках античної
філософії  кінізмі, стоїцизмі, епікуреїзмі) або в практиці містичного
злиття з ним (наприклад, в неоплатонізмі), але не могла стати чимось,
подібним до новоєвропейської науки.
Слід звернути увагу на тісний зв’язок між уявленнями про справжнє і
сутністю того, що визнається існуючим. М. Гайдеггер на початку 30-х
років ХХ століття підкреслював, що «можливості тих чи інших понять
істини вже окреслені виглядом цієї сутності та її пануванням» [156, с.
433]. При цьому залежність між істинним і онтологічно реальним
двостороння: «визначення сутності буття залежить від панування того чи
іншого поняття істини, яке обумовлює спосіб людського уявлення і,
таким чином, спрямовує мислення буття» [156, с. 433].
Можна слідом за М. Гайдеггером говорити про саморозкриття буття,
яке надається людському мисленню кожної історичної епохи в строго
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визначеній мірі, як епосі самого буття: «самоутримання, що відбувається з
подальшого вислизання, що приховує себе у відповідній фазі метафізики,
визначає як έποχή самого буття певну епоху в історії цього буття» [157, с.
337].

Можна

піти

і

в

протилежному

напрямку

і

підкреслити

обумовленість того, що вважається існуючим, методологією осягнення
істини. Саморозкриття світу ідей в духовному світінні блага у Платона
настільки ж нерозривно пов’язане з вірою грецького мислення в
містичний надраціональний розсуд істини, як пов’язані між собою
християнська віра в те, що Істина зійшла в світ (в образі Христа) з
раціональним виявленням істини в самому світі, причому як в його
інтелегібельному,

так

і

в

чуттєвому образі.

Безперечно

правий

М. Гайдеггер, який стверджував, що сама «неприхованість» змінюється в
історії, і бачив у цій зміні сутність зародження раціоналізму (у його
термінології «метафізики»): «... неприхованість саме змінюється згідно з
буттям сущого. Будучи такою неприхованість, істина визначається у своїй
суті, розкритості, із самого допущеного нею сущого, і відповідно до
певного буття запам’ятовує ті чи інші форми своєї сутності. Таким чином,
істина в своєму власному бутті історична. Всякий раз вона вимагає
присутності людства, через яке упорядковується, обґрунтовується,
повідомляється і таким чином зберігається» [157, с. 225].
Зусилля людини, в тій чи іншій послідовності своїх вірувань і
співвіднесених з ними дій конституює вигляд несокритості, формують
спосіб

«взаємин

з

несокритістю»



містико-релігійний,

раціонально-релігійний або науково-раціональний. І якщо

«істина

історична за своєю сутністю ... тому, що людство залишається вкинутим
(посланим) в метафізику, і тільки вона може обґрунтувати епоху, оскільки
вона утримує людство в істині про суще як таке в цілому і тим самим
прив’язує до нього» [157, с. 225], то саме спосіб обґрунтування сущого,
шлях його виявлення і затвердження являють собою визначальний для

73
епохи вигляд практики. І практика обґрунтування сущого в античності не
тільки принципово відрізняється від середньовічної та наукової, але й
ніколи не змогла б у неї перетворитися.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ
У другому розділі дисертаційного дослідження зроблено спробу
визначити істотні відмінності наукового методу пізнання світу від інших
гносеологічних практик, яка здійснювалася за допомогою експлікації
ієрархічної та сутнісної структури предмета сучасної науки. В якості
предметів для компаративного аналізу були обрані уявлення про істину в
християнській теологічній та давньогрецькій філософській парадигмах,
які є не лише попередниками природничо-наукової раціональності, але й
генетично

передували

їй,

забезпечили

її

значним

відсотком

категоріального апарату тощо.
У першому підрозділі другого розділу дисертації було показано, що
вже перші вчені, такі як Коперник, Кеплер, Галілей, Декарт і Ньютон,
були переконані в тому, що Істина присутня в чуттєвому світі, проте вони
вважали, що це відбувається завдяки тому, що світ був створений благим і
всемогутнім Богом. Завдання вченого в цьому випадку полягало в тому,
щоб розглянути цю істину за мінливим рухом матеріальних предметів,
знайти момент, в який ця істина з очевидністю постане навіть
недосвідченому погляду і явити в цей момент її світові. Тобто віра в
можливість експлікації істинної основи насправді мала спочатку релігійні
корені і саме з релігійного світогляду перекочувала на онтологічний
рівень світогляду наукового. Очевидність даного положення була
показана на прикладі теоретичних побудов ранньої (Еріугени) і пізньої
(Микола Орем) схоластики. Якщо у Миколи Орема емпіричний рівень не
більше ніж доповнює його теорію про конфігурацію якостей, яка в
ієрархічному, а почасти і в змістовному відношенні вельми близька до
наукових теорій, то у Еріугени емпіричний рівень практично повністю
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відсутній як зайвий. При цьому онтологічні постулати, від яких
відштовхуються концепції Еріугени та Миколи Орема майже повністю
збігаються з уявленнями перших учених, що дозволяє говорити про
генетичну спадкоємність між теологією схоластики і новою наукою.
Робиться висновок про те, що підвищення значимості емпіричних
даних для науки, в порівнянні з їх роллю в схоластичних побудовах,
пов’язано з секулярними змінами релігійної онтології, які відбулися під
впливом схоластичного методу, пов’язаного з наочною демонстрацією
релігійних істин в раціональних моделях. Запозичена з християнської
догматики переконаність вчених у сотворенні Всесвіту благим і
всемогутнім Творцем, їх віра в наявність істинної основи буття, яка
проявляється у видимому світі і в здатності людського розуму проникати
до цієї основи, тобто бачити істину в мінливій дійсності, здатність
відкривати істину, породила процедури наочної демонстрації істини не
тільки в раціональних аргументах, а й в експерименті. Експеримент же
спочатку являв собою штучну зміну дійсності відповідно з уявленнями
про її справжній вигляд. Метод нової науки, таким чином, зводився до
демонстрації очевидності Істини, що досягалося шляхом створення
штучних ситуацій, в яких емпірична реальність ставала практично
тотожною

реальності

істинної,

тобто

шляхом

експерименту.

Найважливішими моментами наукового методу стали 1) переконаність в
наявності істинної реальності, Істини як такої і 2) віра в можливість
раціональної демонстрації цієї Істини.
У підрозділі 2.2 було показано, що генетичний зв’язок науки і
християнського світогляду не можна поширити на античність. Зокрема
давньогрецькому мисленню абсолютно не властиві онтологічні інтуїції,
які стали підставою наукового методу і які залишають необхідну основу
наукового предмета. Грецьке розуміння істини як «неприхованості»
сходить до міфологічного світогляду і уявленням про опозицію
сакрального і мирського. З погляду міфологічного мислення, яке було
характерно і для перших грецьких філософів, «сліди» дійсного миру були
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присутні в мирському вимірі, але межа між цими сакральним світом і
світом становлення не могла бути подолана тільки за допомогою
мислення. Необхідно було злити два онтологічних потоки, для того, щоб
істина прийшла в «нижній світ» безпосередньо. У дисертаційному
підрозділі обґрунтовується, що вчення про ідеальну державу Платона
являє собою в першу чергу онтологічне вчення. Ідеальна держава Платона
сакральний архетип (надбуття, яке дано розуму у вигляді ідеї Блага),
«зведений» в земний світ філософами-споглядальниками і закріплений в
ньому ідеальною формою. Ідеальна держава не стільки політична, скільки
онтологічна форма: організований по ідеальному зразку земний світ
«піднімається» до рівня ідей і містить в собі справедливість. Перед нами
«теорія» у давньогрецькому розумінні, тобто містичне споглядання світу
ідей і її емпірична проекція  сама ідеальна держава.
Підкреслюється,

що

важливим

моментом

грецького

філософствування взагалі і платонівського вчення про ідеальну державу
зокрема є факт відсутності істини у мирській сфері. Істина не тільки
являється філософами, але і фіксується ритуалом облаштування держави.
Виведена в підрозділі 2.2 модель грецького мислення зафіксована в
графічній схемі (Схема 4). На відміну від наукового та схоластичного
мислення,

в

грецькому

мислені

область

теоретичних

міркувань

виявляється «нижчою» від істинного (сакрального) шару і не розкриває
його сутності. Розум підготовлюється до сприйняття сакруму, але
останній не пов’язаний з ним безпосередньо. Для грецького мислення
істинна реальність повністю автономна від реальності повсякденної, даної
в чуттєвому досвіді.
Таким чином, можна стверджувати, що предмет науки, без
формування якого наукове пізнання нездійсненне, об’єднує в собі
ієрархічні рівні онтологічного, теоретичного та емпіричного характеру,
перший з яких некритично засвоюється вченим в процесі інтеграції до
наукової спільноти і в світлі якого визрівають інтелігібельний та
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емпіричний образи, підлягають вивченню дійсності. Найважливішим
онтологічним регулятивом наукового пізнання є установка на пошук
істини, яка є кінцевою метою науки і вважається доступною людському
розуму. Завдання вченого  відкинути «покрови», що приховують істину
від безпосереднього сприйняття. Необхідно підкреслити, що йдеться саме
про регулятив, який транслюється в світоглядних постулатах історичної
епохи і диктує форми досвіду, а не залежить від них. При цьому істина як
регулятив наукового пошуку характеризує побудови не тільки сучасного
наукового світу, а й перших учених, таких як Коперник, Кеплер, Галілей,
Декарт, Ньютон, а також християнських теологів. Однак цей регулятив не
відомий давньогрецьким філософам і абсолютно не характерний для
епохи античності. Можна зробити висновок про те, що даний імператив
став основою європейського мислення в процесі зміни парадигми
античного філософствування християнською.

РОЗДІЛ ІІІ. ХРИСТИЯНСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ІСТИНУ І ЙОГО
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
НОВОГО ЧАСУ

3.1. Християнське вчення про Істину: сутність і генезис
Джерело істини, межі та способи її осягнення та інші співзвучні питання
є невід’ємною складовою християнства від самого початку його існування, і
неодноразово зустрічаються в тексті Нового Заповіту. Зокрема, в Євангелії
від Іоанна, яке нерідко називають богословським Євангелієм на відміну від
трьох синоптичних, Ісус сам називає себе Істиною (Ін. 14, 6). В інших місцях
вказано, що саме через нього Істина була дана людям (Ін. 1, 17; Ін. 17, 17-18;
Ін. 18, 37-38). Питання про Істину актуальне для теології Нового Заповіту,
оскільки під Істиною розуміють не лише достовірність, але й знання, що веде
до спасіння душі (Ін. 8, 32), тоді як відмова від цього знання веде до загибелі
та небуття (Ін. 8, 44). Абсолютним втіленням цього знання є Христос як
Логос, повнота божественного одкровення (Ін. 1, 14), але так само носієм
Істини є Святий Дух, про що також пише євангеліст Іоанн Богослов
(Ін. 14, 17; 1 Ін. 5, 6).
Наявність повноти спасительної Істини в особі Святого Духа є дуже
важливою, оскільки саме Дух надихає і об’єднує засновану Христом церкву в
майбутніх поколіннях. Тут показовими також є біблійні вислови про те, що
учні Христа мають владу на землі видавати рішення, які набувають чинності
також і на небі (Мт. 16, 18-19; Мт. 18, 18). Апостол Павло йде далі, і називає
всю церкву «стовпом і ствердженням Істини» (1 Тим. 3, 15-16). Важливо, що
в останньому тексті йдеться не про апостолів, а вже про єпископів та інших
членів церковної ієрархії. Ставлення церкви до ролі Святого Духа в житті
спільноти

можна

проілюструвати

висловом

з

одного

з

найбільш

авторитетних сучасних католицьких катехизмів: «Бог Отець, Який об’явив
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Себе через Свого Сина, Святим Духом дарує Своє життя вірним у Церкві. Це
благодатне діяння Святого Духа, Який усім тим, що живуть у сопричасті з
Богом, об’являє Істину і життя у ній, називаємо Святим Переданням»
[66, с. 25]. Таким чином, церковна спільнота, керована Святим Духом,
покликана зберігати повноту Істини як у теоретичному, так і в практичному
аспектах.
До певної міри, від Ісуса Христа статус носія Істини отримує також
Біблія, яку іноді називають «Христом, що записаний». Джерело Істини – Бог,
і для того, щоб творіння могло отримати знання про цю спасительну Істину,
необхідно одкровення, оскільки тварна істота не може осягнути інформацію
про божественний предмет самостійно. В цьому контексті виникає
богослов’я як наука тлумачення знання, що отримане з божественного
джерела

через

одкровення.

Саме

вкоріненість

у

трансцендентному,

надлюдському джерелі вважається тим, що відрізняє теологію від інших
способів пізнання. Так, С. Напюрковський, порівнюючи методи теології та
наукового пізнання, пише: «Жодна галузь знання поза теологією не
посилається на Трансценденцію як на авторитет, із яким вона мусить
рахуватися як у вихідній точці, так і в наступних пізнавальних операціях. Усе
замикається в «нашому світі». Навіть якщо деякі філософи сягають поза межі
цього світу до Абсолюту, вони роблять це тому, що до цього їх привів «наш
світ». Абсолют з’являється в кінцевому пункті як єдиноможливе й необхідне
обґрунтування досліджуваної дійсності «цього світу», а не у вихідній точці.
Тим часом теологія виходить від Абсолюту, оскільки розглядає свій
«предмет» у світлі Слова Божого. Таким чином, вона в радикальний і
принциповий спосіб відрізняється від усіх інших типів людського пізнання,
від усіх інших наук, а також від усіх видів філософії, зокрема перипатетичної
й томістської» [100, с. 174-175].
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Про характер Істини як божественного одкровення, до певної міри, може
свідчити і саме слово, що обране авторами Нового Заповіту, а саме – Αλήθεια
– слово, яке давньогрецькі та еліністичні автори тлумачили як відкриття того,
що приховане, а саме – божественної, трансцендентної сутності. Так, Плотін
нерідко використовує в енеадах слово αλήθεια в контексті спасіння душі,
потойбічного існування в світі ейдосів (див. І, 3, 4, 11; ІІІ, 6, 6, 67 та ін. [198,
р. 56]), що цілком відповідає платонічній традиції, яка постає з діалогу
«Кратіл».
Як тлумачить, переосмислюючи М. Гайдеггера, сучасний російський
дослідник Ю. Разінов, «Не-прихованість означає таке розкриття сущого, яке
щоразу здійснюється зі сфери прихованого, а отже наслідує потаємність як
свою основну рису» [130, с. 30]. Істина, якою є Христос, залишається
сутнісно пов’язаною зі сферою трансцендентного, водночас проявляючи цю
сферу в межах людського тварного буття, що відповідає християнському
вченню про місію та природу Ісуса Христа.
Втім, як зазначав той же Гайдеггер, саме часи появи Римської імперії
стали ключовим пунктом у зміні розуміння істини в античному світі, коли
грецька

αλήθεια була замінена римською veritas, тобто від одкровенного

характеру перейшла до політичного, законодавчого, і отримала значення
«правильності»,

або

«справедливості»,

замість

«неприхованості»

[158, с. 121-122]. Визнаючи відмінність грецького та римського способів
розуміння істини, необхідно також додати, що християнське розуміння все ж
відрізнялося від них обох, і це є одним з витоків наукового способу
розуміння істини, відмінностям якого було присвячено підрозділ 1.3 даного
дослідження. Справа в тому, що нехристиянська еліністична думка,
латиномовна вона була чи грекомовна, вбачала в істині безособистісну
природу, одкровення людській душі Буття чи Абсолюту, Абсолютного
закону чи Долі, через сутнісну приналежність людини Абсолютові, світу
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ейдосів. У свою чергу, християнське вчення виходило з особистісного
характеру Бога, а оскільки Істина в вищому сенсі співпадає з буттям Бога, то
одкровення Істини людині не здійснюється ні шляхом пригадування, ані
шляхом раціональної рефлексії, навіть взагалі не природним шляхом, а лише
внаслідок здійснення божественної волі. Відповідно, Бог захотів відкрити
Свою сутність людям, і через це Христос воплотився та надав людській
природі доступ до повноти Істини. Звідси необхідність практичної участі в
житті христової церкви, яка має повний доступ до Істини завдяки діяльності
в ній Святого Духа. Втілення Істини в людській природі було неможливе для
античного світу, навіть попри те, що уособлення Істини у вигляді богині
існувало і у греків, і в римлян.
Розуміння Істини як спасительного одкровення було однією з
визначальних рис гностичних учень перших століть християнської ери. Так, в
тексті, що називається «Євангеліє Істини», є такий вислів: «Якщо хтось має
знання [gnosis], він є нагорі. Якщо його кличуть, він чує та відповідає, він
повертається до того, хто його кличе та йде до нього. І він знає, в який спосіб
він покликаний. Маючи знання, він вчиняє волю того, хто його покликав, він
хоче задовільнити його... Той, хто має знання в такий спосіб, знає, звідки він
іде та куди збирається йти. Він знає це, як той, хто був п’яний, але
повернувся від свого сп’яніння до себе» [195, р. 29]. Таку інтенцію
проголошують й інші гностичні тексти, зокрема, в «Євангелії від Філіпа»
стверджується: «Незнання є рабством. Знання [gnosis] є свободою. Якщо ми
знаємо істину, ми знайдемо плоди істини всередині нас» [195, р. 29].
Одкровенний характер істини, як зазначають дослідники, відрізняє гностичну
релігійну філософію від неоплатонічної.
Так, Є. Афонасін пише, порівнюючи гностицизм і неоплатонізм:
«Філософія Плотіна, як і гностична філософія, водночас була і релігією. І в
тому і в іншому випадках спасіння здійснювалося через посередництво
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знання, причому знання особливого роду, яке перевищує розуміння. Правда,
шлях до цього знання в наших авторів різний. Для Плотіна шлях за межі
розуму лежить, так би мовити, через розум, у той час як гносис дається
безпосередньо, як одкровення. Ця різниця дійсно фундаментальна, настільки
ж фундаментальна різниця між богом Плотіна та богом гностиків, хоча вони
й описуються, як ми бачили, майже одними й тими ж словами. Конфлікт
Плотіна та гностиків – це конфлікт між раціональною філософською релігією
та релігією одкровення» [10, с. 234]. Володіння рятывною Істиною гностики
не поширювали на всіх християн, вважаючи лише обраних гідними отримати
до неї доступ, і в цьому значно відрізнялися від більшості християнських
груп, які все ж намагалися залучати до спасіння більш широкі кола, хоча
також розкривали всю істину і долучали до таїн лише після катехитичного
періоду (т.зв. «оголошення»).
Попри те, що значна частина гностичних груп зрештою розійшлася з
християнською ортодоксією, шанобливе ставлення до Знання, Істини
властиве також гностикам-християнам. Так, значну увагу Істині приділяє
Климент Олександрійський, який вважає втіленням Істини Христа, а отже,
«через слухняне, втім довільне співвіднесення себе з Істиною, тобто
Логосом, Учителем і Наставником нашим, людина з віруючої та знаючої стає
досконалим гностиком та обожується» [65, с. 57]. Саме через осягнення
Істини-одкровення можливе спасіння й проникнення людини до сфери
трансцендентного, потаємного та абсолютного божественного буття. Від
олександрійських учителів ототожнення Істини з божественною реальністю
перейшло і до отців церкви, зокрема, про це свідчать твори Григорія
Богослова [98, с. 643]. Отже, можна стверджувати, що проблематика Істини
займала одне з центральних місць у ранній християнській думці саме через
те, що в цьому дискурсі йшлося не про епістемологічне поняття
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відповідності думки об’єктивній реальності, а про досягнення людською
душею абсолютної божественної реальності, спасіння та обоження.
Згодом розуміння Бога як Істини, яка відкриває людям шлях до спасіння,
стало нормою християнського догматичного богослов’я, як на Сході, так і на
Заході. Вже деякі апологети перших століть, порівнюючи християнство з
філософськими вченнями, стверджували, що істинність християнського
вчення

повніша

за

істинність

філософських

міркувань

саме

через

одкровенний характер християнського знання. Так, Афінагор пише: «Поети й
філософи, як і в інших питаннях, тут розмірковували натхненно, кожен за
мірою приналежності до Божественного Подиху, намагаючись досліджувати
та за нагоди зрозуміти й осмислити істину. Кожен з них досяг успіху
настільки, наскільки глибоко він проник {в сутність предмету}, не
знаходячи, однак, самої сутності, адже всі вони вирішили шукати пізнання
Божества не від Бога, але кожен від свого розуміння. Тому кожен з них вчив
відмінно від інших і про Бога, і про речовину, і про ідеї, і про світобудову.
Наші погляди й переконання, напроти, підтверджуються свідоцтвами
пророків, які в Божественному Дусі виголосили і про Бога, і про присних
Його» [9, с. 49]. Пророків Старого Заповіту долучає до своєї аполгетики
також Іустин, який вважає здійснення старозаповітних пророцтв в історії ще
одним доказом того, що божественне одкровення завжди істинне, на відміну
від філософських вчень, які є лише умоглядними припущеннями [98, с. 79].
Тоді як Афінагор вважав християнство найповнішою істиною, а філософські
вчення істиною лише до певної міри, більш радикальні мислителі, такі як
Тертулліан чи Татіан, взагалі пропонували відмовитися від філософії,
оскільки вся повнота істини перебуває в християнському вченні, і будь хто з
християн причетний до Бога, а отже й до Істини, більше ніж навіть сам
Платон. Характерно, що широкі християнські кола здебільшого прийняли
помірковану позицію Афінагора чи Іустина, тоді як Тертулліан продовжив
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свої радикальні пошуки в середовищі фундаменталістів-монтаністів, а Татіан,
імовірно, прийняв одну з версій гностицизму.
Західне християнство, починаючи з Іларія Піктавійського, розвивало
концепцію істини як невід’ємного атрибуту буття, і в схоластиці Істина є
однією з трансценденталій, тобто надкатегоріальних визначень, які є більш
загальними за родові чи видові відмінності та дозволяють охопити весь
обсяг об’єктів [13, с. 199-200]. Августин Аврелій розбудував платонічну
концепцію істини в трактаті «Про істинну релігію», де пише, що єдиною
істиною, так само як і єдиним буттям, є Бог – «єдина істина, єдине спасіння
всіх, перша й найвища сутність, від якої має буття все, що існує» [1, с. 407].
Вища та незмінна Істина, втіленням якої є Ісус Христос, дає істинне
існування всім речам, зокрема й людям. Відповідно, єдиною істинною
релігією є християнство, яке дає людям доступ до Істини у вищому сенсі,
тобто до споглядання Бога. В своїх працях Августин зупиняється окремо на
критиці скептицизму та наголошує на тому, що в практичному сенсі філософ
зобов’язаний шукати істину, оскільки тільки володіння нею наближує до
спасіння, а відмова від пошуку істини також робить безперспективним
пошук блага [89, с. 236-251]. В 36-му питанні трактату «Про істинну релігію»
Августин подає християнську версію кореспондентської теорії істини,
кажучи: «для кого очевидне те, врешті-решт, що існує брехня, внаслідок якої
визнається таке, чого немає, для того зрозуміло й те, що існує істина, яка
демонструє те, що є» [1, с. 437]. Тобто істиною в епістемологічному сенсі
Августин вважає корелят до об’єктивного існування речі, і це є наслідком
того, що самі речі отримують своє буття від Істини у вищому сенсі, тобто від
Бога, який єдиний має повноту і буття, й істини.
Християнські філософи-богослови доби пізньої західної патристики та
ранньої схоластики також розвивали вчення про істину. Так, Боецій вказує на
те, що істина притаманна субстанції Бога та є єдиною для всіх трьох осіб
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Трійці: «Отець є істина, Син – істина, Святий Дух – істина; але Отець, Син і
Святий Дух – не три істини, а єдина. Отже, якщо єдина в них субстанція є
також єдиною істиною, то необхідно, щоб «істина» говорилося [про них]
субстанціально» [23, с. 169-172]. У Ансельма Кентерберійського є трактат
«Про істину», який входить до трилогії разом із трактатами «Про свободу
волі» та «Про падіння диявола». В трактаті «Про істину» в діалогічній формі
Ансельм спочатку критично розглядає все ту ж кореспондентську теорію
істини, стверджуючи, що істинним є висловлювання про дійсно існуючу річ,
що вона існує [4, с. 169-172]. З іншого боку, істинне існування для Ансельма
має не тільки те, що дійсно існує, а й те, що має існувати, тобто ідеальний
стан речей. Істинність звичайних речей, як і Августин, Ансельм вбачає
вкоріненою в тому, що все суще існує у вищій істині, яка водночас є і вищою
сутністю. Вища ж Істина відрізняється від партикулярних тим, що не
міститься ні в чому, а сама є коренем істинності завдяки своєму існуванню
[4, с. 184]. Вища Істина для Ансельма як реаліста існує сама по собі, а не в
речах чи діях, отже існує лише одна, вища Істина, і кожне істинне
висловлювання чи прагнення отримує істинність через долучення до неї.
Тобто корреспондентська теорія істини в даному випадку отримує нове
звучання, і істина є не відповідністю висловлювання сутності речей, а
відповідністю вищій істині, яка водночає є вищою сутністю речей.
Одне з найбільш ґрунтовних західнохристиянських вчень про істину
запропонував Тома Аквінський, який вважав Істину у вищому сенсі
характеристикою божественної природи. Так, у «Дискусійних питаннях про
істину» він пише: «Існують «присутності», які створені в Бозі кількістю в
чотири: суще, єдине, істинне та благе. Суще відноситься до сутності Бога,
єдине до Отця, істинне до Сина, благе до Святого Духа. Проте божественні
персони різні не лише щодо їх сенсу, але також і в дійсності, ось чому одне
не предикується до іншого» [155, с. 209]. Тобто Істина у вищому сенсі є
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атрибутом сутності Бога Сина, тоді як у звичайному розумінні Тома
дотримується лінії корреспондентської теорії істини, що йде крізь латинську
середньовічну філософію від Аристотеля, через Августина та Боеція, а
згодом отримала також значну теоретичну підтримку з боку арабомусульманської думки. Схоластичні теорії істини і сьогодні побутують у
західній філософсько-богословській думці, зокрема, через популярність
неотомізму серед католицьких теологів (див., наприклад, [73, с. 144-156]).
Вчення про Істину було важливою частиною богословсько-філософської
думки і на християнському Сході. Наступник згаданого вище Климента на
чолі олександрійської катехитичної школи, Оріген, у своїй христології також
звертається до образу Христа як Істини. Так, у творі «Про начала» він пише:
«Справу світла треба розуміти згідно з міркуваннями про те, в якому сенсі
Син є шляхом, що веде до Отця, а якому сенсі Він є Словом, що роз’яснює та
пропонує розумному створінню таїни премудрості та знання, в якому сенсі
Він – істина, і життя, і воскресіння. Отже, через сяйво пізнається й
відчувається, що таке є саме світло» [105, с. 85]. Хоча до певної міри тут
можна побачити субординаціоналізм, але насправді Оріген рухається в
контексті євангельської традиції, яка стверджувала, що Христос показав
людям Отця та є шляхом, істиною і життям. Питання про легітимність
Христа як повноти істини було піддано сумніву в аріанстві, яке також
розповсюдилося
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гетеродоксальних християнських течій. Так, Афанасій Олександрійський
цитує лист Арія: «Христос – не істинний Бог, але Він обожений за
причасністю. Син не знає досконало Отця; Слово не бачить Отця в повноті;
Слово не розуміє та не пізнає Отця в точності. [Христос] не є істинне та
єдине Отче Слово, але на ім’я тільки називається Словом і Премудрістю та з
благодаті називається Сином і Силою» [7, с. 134]. Якщо згадати, який
сотеріологічний статус мала істина для ранніх християн, стає зрозуміло, чому
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такі заяви зіткнулися з шаленим опором і змусили навіть імператора
втручатися у вирішення суперечки. Зокрема, Афанасій робить із заперечення
аріанами божественності Христа такий висновок: «Аріани надають хрещення
не в Отця і Сина, але в Творця та створіння, в Того, хто сотворив, і в його
витвір. Як інше є творіння та інше є Син, так і хрещення, ніби ними надане, є
інше і не істинне, хоча зовні промовляють вони, як написано, ім’я Отця і
Сина» [8, с. 194]. Тобто через відмову від повноти Христа, аріани, вважає
Афанасій, відмовляються від повноти спасіня, навіть коли з формальної
точки зору проповідують християнське вчення.
Східні богослови доби патристики розвинули вчення про Істину як
божественний атрибут, або ім’я. Зокрема, псевдо-Діонісій Ареопагіт
присвячує Істині частину сьомої глави трактату «Про божественні імена».
Він пише про Бога-Слово: «Це Слово представляє собою просту і істинно
сущу істину, згідно з якою, як чистим і неоманливим знанням сущих, існує
божественна віра, постійне ствердження віруючих, істиною їх та істину їм
стверджуюче в непреложній тотожності. Отже віруючі мають просте знання
істини. Адже якщо віра об’єднує тих, хто пізнають, і те, що пізнають, а
незнання є причиною вічної зміни і роздрібнення невігласа в самому собі, то
того, хто повірив у Істину за священним Словом, ніщо не віджене від
вогнища істинної віри, біля якого він в змозі зберегти постійною нерухому та
непреложну тотожність» [43, с. 258-259].
До певної міри, псевдо-Діонісія можна вважати неоплатонічним
автором, а не суто християнським, проте він значно вплинув на теологічні
вчення не лише християнського Сходу, але й Заходу. Неоплатонічне
сприйняття Істини як трансценденталії, що притаманна божественній
сутності, мав і Максим Сповідник, який вважав Істину тим, що виявляє
божественну сутність з сутнісної сторони, тоді як Благо виявляє божественну
сутність зі сторони енергійної [171, с. 234]. Відповідно, для реалізації
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обоження людина має уподібнитися Богові як Істині через гносис, а також
Богові як Благу через чесноти. Третя трансценденталія, яку ввів Максим
Сповідник – Краса, яка завершує процес обоження. Сам процес пізнання
божественної Істини у Максима є містичним актом, коли людина в
екстатичному стані отримує одкровенний гносис. Візантійські богослови з
плином часу все більшої уваги приділяли містиці, зокрема, найбільш
містичним називають вчення Симеона Нового Богослова, який зводив
пізнання істини до особистого досвіду зустрічі з Христом.
Вчення про те, що Істина є властивістю, іменем чи виявом божественної
сутності, вкорінилося в східнохристиянській догматиці та транслюється в
більш сучасних її виявах. Зокрема, варто згадати, що одна з найбільших
претензій старообрядців до реформ патріарха Нікона в XVII столітті полягала
в тому, що з Символу віри було виключене положення про істинність
Святого Духа. Якщо в багатьох ранніх рукописах, де зустрічався текст
Символу віри, восьмий його член містив замість «Духа Святого, Господа»
фразу «Духа Святого, Істинного», то після уніфікації богослужбових текстів
за часів Нікона слово «Істинного» було всюди замінене на «Господа», що
викликало в багатьох богословів-старообрядців підозру в тому, що церква
почала вірити в неістинного Духа, що, звісно, є дуже важливим для
сотеріологічного контексту та призвело до жорстких зіткнень. У класичному
православному компендіумі ХІХ століття митр. Макарій (Булгаков)
розглядає питання про істинність Бога у розділі про сутність божої волі,
пропонуючи розглядати останню по відношенню творіння наступним чином:
«по відношенню лише до створінь розумних – як істинну та вірну: оскільки
вона відкриває себе їм у якості морального закону для їхньої волі та в якості
обітниць чи моральних закликів до виконання цього закону» [90, с. 129-130].
Власне, питання про істинність Бога він розкриває в параграфі І.І.І.ІІ.21.4,
наводячи біблійні та патристичні цитати, де стверджується, що Бог є Істина,
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яка відкривається створінням та завжди дотримується обіцянок чи погроз, які
проголошені в одкровенні.
Визнання Христа повнотою спасительної Істини властиве також і для
орієнтальних християнських авторів, які не перебували в дискурсі
Вселенських соборів, і нерідко були схильні більшою мірою до поезії, ніж до
філософських побудов. Вже в ранніх сирійських текстах Бог, Христос або
Дух Святий ототожнюються з Істиною, як можна побачити, наприклад, з
«Книги ступенів» (IV ст.): «Наскільки ж більш Бог, Ремісник ремісників,
оновить їх в огні, який є любов, і в Дусі, Який є істина, і в воді, яка є віра»
(Col. 717-720). Один з найвидатніших сирійських богословів, Мар Ісхак
(Ісаак Сирін), пише в своєму 40-му Слові: «Молімося ж завжди Господеві
так: «Христе, повното істини, нехай засяє в серцях наших істина Твоя, і
нехай пізнаємо, як за волею Твоєю ходити шляхом Твоїм»» [58, с. 170]. В
сирійській і коптській літературі також чимало місця приділяється
аскетичним практикам, зокрема активності віруючого в слідуванні за
істинною релігією, намаганні християнина бути гідним божественної істини.
Видатний статус Істини в сотеріологічному (вчення про спасіння)
значенні змушував ранніх християн дуже уважно ставитися до проблематики
істини і в епістемологічному сенсі, тобто під час отримання нового знання.
Зокрема, важливо було визначити, як ставитися до знання, яке не має
богоодкровенного походження, а досягнуте внаслідок розумової діяльності
людини. Від перших десятиліть поширення в еліністичному середовищі
християнство зіткнулося з необхідністю визначити своє ставлення до
язичницької філософії, і одразу з’явився цілий спектр думок, від повного
неприйняття раціональних філософських висновків до визнання за ними
такої

ж

цінності,

яку

мав

давньоєврейський

Закон.

Яскравими

представниками другого умовного напряму були олександрійські вчителі,
зокрема, Климент. З одного боку, Климент Олександрійський вважав повною
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Істиною тільки християнське знання, яке втілилося в Слові – Христі, тоді як
раціональні умоглядні побудови необхідно володіли тільки частковим
знанням, частковою істиною [136, с. 336]. З іншого боку, Климент, який сам
прийшов до християнства з філософії, вважає цей шлях цілком легітимним, і
пропонує іншим також засвоїти всі найкращі надбання різних філософських
шкіл, перш ніж братися за християнську науку. Зрештою, тільки в
християнській церкві людина може отримати повноту істини та стати
досконалим гностиком.
Цікавий факт зазначає український філософ Ю. Чорноморець, який
стверджує, що пізні неоплатоніки-християни, викладаючи курси античної
філософії, не піддавали критиці жодне з філософських вчень, що відрізнялися
від платонізму, оскільки визнавали наявність багатьох «істин» у філософії,
залежно від системи того чи іншого філософа, тоді як всі ці партикулярні
«істини» стояли нижче єдиної істини, якою володіє християнська теологія
[171, с. 201]. Це є свідченням, з одного боку, зневаги до філософських учень,
а з іншого боку стає прикладом неангажованого дослідження конкуруючих
філософських систем. Мислителі, які самі були християнами, не турбувалися
щодо наявності конкуренції ідей у випадку, коли ці ідеї не претендували на
той самий статус, що і християнське віровчення, на статус спасительної
істини. До певної міри вже це є зародком подальшого виокремлення
наукового та філософського знання в самостійну галузь думки, яка не
підкорюється тим самим законам, що і християнське богослов’я, а отже може
розвивати власний погляд на світ.
Важливо зазначити, що навіть противники звернень до язичницького
знання нерідко мали бездоганну класичну освіту та використовували в
суперечках із філософами цілком раціоналістичну аргументацію. Як
стверджує український дослідник Р. Халіков, світська освіта християнських
апологетів нерідко призводила їх до відходу від магістральної богословської
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лінії церкви. «Існування церкви в елліністичному середовищі потребувало
наявності освічених функціонерів, які навіть могли не бути кліриками, проте
мали високий рівень авторитету через свою спроможність відстоювати
інтереси громади у полеміці з представниками інших релігій античності, в
тому числі офіційної римської релігії, що передбачала культ імператора. При
цьому слід зазначити, що участь у ідеологічному протистоянні з
представниками світської влади та раціоналізованої офіційної релігії беруть
особи, які зазвичай мають світську освіту, і спираються при цьому на
аргументацію, що притаманна учасникам філософської чи судової полеміки
(власне, християнські апологети виступають, здебільшого, з критикою
філософії, яка в елліністичній культурі перетворилася на філософський
містицизм, міцно пов’язаний із релігією). Небезпекою такого підходу було
те,

що

представники

класичної освіти

могли

у своєму розумінні

християнських доктрин, що тоді лише формувалися, відходити від
магістральної лінії традиції – так сталося, наприклад, із Татіаном,
Тертулліаном» [162, с. 206]. Через це необхідно було віднайти суто
церковний, легітимний з християнської точки зору, спосіб встановлення
істини, який би дозволяв вирішувати нові питання, які поставали перед
церквою, без ризику відійти від спасительної Істини.
Безумовно, необхідно відмовитися від спрощеного розуміння методів,
якими користувалася церковна спільнота задля встановлення істини. Так,
радянський дослідник В. Соколов характеризував відмінність середньовічної
філософської думки порівняно з античною тим, що вона «на відміну від
філософського осмислення, яке оперувало доведенням як головним засобом
переконання, виходила з релігійно-міфологічних положень як незмінних
істин. Такі «істини» зафіксовані в тому чи іншому «Священному писанні»,
міфологічна давність якого посилювала незмінність його авторитету. Разом із
тим ці положення потребували і певного виправдання перед обличчям
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розуму – звідси прагнення їх носіїв і пропагандистів залучити до їх
осмислення ті чи інші філософські поняття. Ці інтелектуальні процеси й
породили релігійну філософію» [139, с. 22]. Щодо такого погляду можна
навести кілька зауважень.
По-перше, як було вже сказано вище, численні релігійні діячі доби
раннього християнства (не тільки Тертулліан, але й Іустин, Августин,
Василій Великий та інші) мали блискучу класичну освіту, орієнтувалися в
основних філософських вченнях і дійсно мали на меті поєднати найкращі
здобутки філософії з істинами одкровення, а не просто пояснити незрозумілі
та незмінні «істини» перед обличчям розуму. Так, видатний християнський
апологет Іустин припускає часткове існування істини в творах античних
філософів і навіть можливість спирання платонівських текстів на Тору, хоча
й віддає право на повноту істини лише християнському вченню, оскільки
християни отримали повноту одкровення в Христі – Слові Бога [164, с. 75].
Відомо також, що під час Першого вселенського собору суперечки велися
навколо аристотелівських термінів μοούσιος («єдиносущний») та μοιούσιος
(«подібносущний»). Учасники зібрання намагалися відповісти на питання
про сутнісну тотожність чи подібність Бога Отця та Бога Сина, а не стільки
пояснювали філософською термінологією вже взяті зі «Священного писання»
характеристики (такі терміни у Біблії просто не вживаються). До речі,
бурхливі суперечки щодо однієї букви ще раз нагадують, наскільки була
високою ціна питання про істину через спасительний характер останньої.
По-друге, погоджуючись із тим, що сакральний статус священних
писань посилює статус незмінності зафіксованих у ньому положень, не
можна все ж пояснити сакральний статус Нового Заповіту для раннього
християнства міфологічною давністю. Насправді, існували певні критерії
авторитетності

сакрального

тексту,

прийняті

в

ранньохристиянській

спільноті. Як пише український біблієзнавець С. Головащенко, «християнські
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погляди на природу формування біблійного канону зумовлюються вченням
про Церкву як містичне «Тіло» – «Боголюдський організм». Тож святість
певних писань поступово визначалася через відповідність до церковної
традиції як цілісності. Сам процес їх канонізації, офіційного утвердження,
християнська традиція визнає як такий, що відбувався за участю та під
зверхністю самого Бога (під впливом Святого Духа)» [37, с. 13]. Таким
чином, основним критерієм канонічності, а отже, і святості та істинності
тексту вважалася т.зв. «богодухновенність», тобто натхнення від Святого
Духа до авторів тексту, проте до цього критерію додавалися інші, більш
верифіковані, і одним із них було написання тексту за доби, яка
наближувалася

до

життя

Христа

(варто

нагадати,

що

для

ранніх

християнських спільнот це була відстань десятиліть і століть).
Іншими критеріями авторитетності тексту були історична достовірність
авторства, поширеність у різних церковних спільнотах, відповідність
основним доктринальним положенням християнської традиції, яка на той час
тільки систематизувалася, а також підтвердження авторитету книги з боку
видатних релігійних діячів та соборів. На останньому пункті варто
зупинитися окремо, оскільки саме до нього (а також – до поширеності
тексту) найбільше і зводилася процедура церковного визнання. Річ у тім, що
богодухновенність здебільшого визначається постфактум, і не фіксується в
чітких одиницях вимірювання, а з іншого боку нерідко ім’я автора книги
остаточно не можливо визначити через значну кількість псевдоепіграфічної
літератури. Так само й інші критерії завжди залишають простір для похибки,
і єдиним абсолютним критерієм істини залишається церковне визнання, або
approbatio ecclesiae, і це виходить із самого вчення про церкву як спільноту,
що володіє повнотою істини через постійну божественну присутність у ній.
Варто зазначити, що цей критерій у християнстві виходив на перше
місце не тільки у випадку сакральних текстів, а й під час визначення тієї чи
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іншої особи авторитетним проголошувачем істини (те, що потім стало відомо
як звання «отців» чи вчителів Церкви), і навіть під час формулювання
основних догматів віри, найважливіші з яких також необхідно було вирішити
за

допомогою

представників

консенсусу
церковної

репрезентативної

спільноти.

Про

кількості

необхідність

авторитетних
звернення

до

авторитету церкви для розуміння християнських догматів митр. Макарій
(Булгаков) пише: «Церква для того, між іншим, і започаткована Господом,
щоб бути їй хранительницею та витлумачницею Його одкровення для всіх
людей, бути стовпом і ствердженням Істини (1 Тим. 3, 14), і з цією метою
втримується Духом Святим так, що не може ні хибити, ні вводити в оману, і
обманюватися. Отже, для того, щоб нам цілком впевнитися, що відомі
одкровенні істини необхідно визнавати за догмати, і що їх треба розуміти
так, а не інакше, нам необхідно почути ці істини і точне визначення їх з вуст
Христової Церкви» [90, c. 9]. Необхідність збереження, проповідування,
прийняття, пояснення та визначення богоодкровенних догм з боку Церкви
визнає ще один сучасний православний богослов, Думитру Станілое, в
своєму компендіумі з догматики «Досвід Бога» [200, р. 59]. Саме істинна
Церква, яку очолює Христос і веде Святий Дух, є авторитетом, який може
затвердити будь-яку істину, що стосується теоретичної чи практичної
площини, і ця затверджена істина буде визнана не тільки на землі, а й на небі.
Водночас, після розширення християнської церкви за межі вузького кола
учнів Христа, процедура такого загальноцерковного консенсусу стала
розмиватися, адже вірні були об’єднані в численні спільноти в різних кутках
ойкумени,

і

зв’язок

між

ними

був

достатньо

проблематичним.

Загальноприйнятою практикою стало зведення відповідного права до тих,
хто мав особисте спілкування з апостолами чи їх учнями та перейняв від
останніх символ віри, або, як називав це Іриней Ліонський, «правило істини»
[164, с. 84-86], але на повноваження бути спадкоємцями права говорити від
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імені повноти Церкви та виступати носієм Святого Духа претендували дві
категорії ієрархів, різниця між якими формується приблизно в ІІ столітті.
Першою категорією були пресвітери, які утворювали ради, або колегії, і
спільно вирішували питання, що стояли перед громадою. Служіння
єпископів спочатку, на думку багатьох дослідників, майже не відрізнялося
від пресвітерського. Так, у «Дідахи» йдеться про єпископів та дияконів, яких
має обирати сама спільнота вірних, і серед чеснот, якими мають володіти
претенденти на єпископський (так само, як і на дияконський) статус, ми
зустрічаємо гідність Господа (ξίους το Κυρίου) та істинність (ληθες), а
причиною такого високого рівня кліриків є те, що вони несуть служіння
пророків та вчителів (Дід. 15, 1). Про вчителів (διδασκάλων) говорить також
Климент Олександрійський, коли має на увазі християнських філософів, що
мають нести повноту істини в церковній спільноті. Служіння єпископів та
пресвітерів у деяких місцевих церквах чітко не розділялося навіть за часів
Іринея Ліонського. Єпископ міг бути просто першим серед рівних під час
вирішення важливих питань віровчення та церковної дисципліни.
Проблема збереження одкровенної істини в недоторканному вигляді та
передання її наступникам, а отже, і проблема інституції, що стала би
преємницею апостольських часів, на початку існування християнської
спільноти стояла не надто гостро, в тому числі й через очікування
найближчим часом кінця світу й другого пришестя Христа. В таких умовах
цілком вистачило б на кожну громаду кількох людей, що особисто були
знайомі з апостолами, вели з ними листування та мали власну харизму. Так,
література І та початку ІІ століть говорить про існування пророчого служіння
в християнських громадах. Для вирішення побутових проблем, а також для
відправлення культу існували колегії пресвітерів та єпископів, дияконів
тощо. Втім, коли церква почала поширюватися, а кінець світу віддалятися,
постало нагальне питання про те, хто має виступати від імені повноти
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церкви, а отже залишатися носієм істини. В ІІ столітті, у проповідях мужів
апостольських, зокрема, Ігнатія Антіохійського та Климента Римського, роль
єпископа значно підвищується, і саме єпископи починають претендувати на
те, щоб нести апостольське преємство на право зберігання істинного вчення.
Як зазначає шведський богослов Б. Хегглунд, саме намагання вберегти єдине
та істинне вчення церкви від різноманітних відхилень-єресей згуртувало
церкви навколо єпископів, і оскільки єпископ вважався наступником
апостолів, а під час богослужіння носив образ Ісуса, за ним і встановлюється
поступово право вирішувати найбільш важливі питання в житті місцевої
спільноти [163, с. 13]. Між тим, монархічна модель керування церковною
громадою ніколи так і не перемогла остаточно, і навіть сьогодні єпископ
консультується з радою пресвітерів перед прийняттям важливих рішень
(див., наприклад, [125, с. 44-47]). З іншого боку, навіть монархічний
авторитет єпископа як носія апостольського преємства всередині його
громади перетворювався на колегіальний авторитет, коли йшлося про
загальноцерковний рівень.
Колегіальний пошук істини властивий християнству ще з апостольських
часів і зумовлений самим фактом того, що всі найближчі учні Христа
отримали рівноцінний апостольський статус та змогу проповідувати.
Відповідно, в Діяннях апостолів згадуються збори, які відбувалися доволі
регулярно серед тих апостолів, які мешкали неподалік Єрусалиму, але в яких
брали участь також інші релігійні діячі. Глава 15 Діянь присвячена одному з
таких соборів, на якому єрусалимські апостоли, разом із Павлом та
Варнавою, вирішували питання необхідності виконання іудейського закону
наверненими у християнство язичниками. Для вирішення розбіжностей
керманичі громади – апостоли Павло та Варнава, а також деякі члени
громади, поїхали з Антіохії до Єрусалиму, де були заслухані в зібранні
апостолів та пресвітерів єрусалимської церкви. Потім відбулося обговорення,
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винесення вердикту та повідомлення антіохійської громади за допомогою
листа, який передали представники єрусалимської громади. Обрання цих
представників здійснювалося всією церквою (Діян. 15, 22), тоді як розгляд
власне справи здійснювали тільки апостоли з пресвітерами (Діян. 15, 6), а
слово під час обговорення мали, судячи з тексту, тільки апостоли. Основні
аргументи, які були висловлені під час зібрання, апелювали, з одного боку,
до

висловів

Христа

щодо

необхідності

проповідування

язичникам

(Діян. 15, 7-11); з іншого боку, до тексту Танаха (Діян. 15, 16-18); з третього
боку, до здорового ґлузду (Діян. 15, 21). Можна сказати, що цей т.зв.
Апостольський собор став першим відомим прецедентом колегіального
вирішення важливого питання в християнській церкві, і зрештою виявився
прообразом майбутніх соборів, які відбувалися вже після смерті апостолів як
у місцевих громадах, так і на загальноімперському рівні.
Через те, що зібрання апостолів, а згодом і зібрання єпископів (як
нащадків апостолів) представляли повноту Церкви, яка мала освячений
Христом статус носія істини, саме рішення таких зібрань, прийняті під
головуванням Святого духу, стали вважатися в християнстві достатньо
авторитетними

для

розбудови

систематизованого

загальноцерковного

вчення. В цьому сенсі один богослов може помилятися, і приватні
богословські вчення окремих теологів, навіть отців і вчителів Церкви,
періодично визнавалися не зовсім коректними, або навіть заборонялися, тоді
як вчення загальноцерковних, тобто Вселенських соборів мають досі для всіх
представників Церкви статус незаперечних. Дещо меншим авторитетом
володіють рішення помісних церковних соборів, втім якщо процедура була
виконана правильно, а вчення собору не протирічать ученню церкви, рішення
помісних соборів теж мають вагу для повноти церкви, оскільки в діях такого
територіального собору теж вважається обов’язковою участь Святого духа.
Як пише, посилаючись на вислови Тертулліана, відомий історик церкви
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М.Е. Поснов, «Усі Собори однакові та всі вони мають вселенське значення та
вселенську силу ... Як Вселенські, так і обласні Собори мають виключно
духовний авторитет. Будь-який Собор скликався, щоб говорити від імені Бога
та вирішувати силою Святого Духа» [126, с. 330].
Це стосується не лише місцевих соборів тих часів, коли ще не
відбувалося Вселенських соборів, але й більш пізнього часу. Так, у XVI
столітті московський цар Іван IV звертався до отців Стоглавого собору
такими словами: «Ви ж, богозібраний соборе, потрудіться віри заради
Христової, щоб виправити та пояснити за правилами святих отець, адже для
цього й зібрав вас. Я ж, боголюбивий соборе, отці святі, за віру християнську
та за істинний православний закон, як передано нам церквою Божою, разом
суголосно завжди нам з вами виправляти й затверджувати, як напоумить нас
Дух святий» [144, с. 41]. Безумовно, повнотою авторитетності володіють
рішення освячених сивиною помісних соборів давнини, які проводилися в
Карфагені, Антіохії, Лаодікії та інших містах. Саме на рішення таких соборів
посилаються як на обов’язкові до засвоєння у випадку, коли Вселенські
собори не розглядали певне питання. І навпаки, під час Вселенських соборів
окремі рішення, вже розглянуті на помісних соборах, могли не розглядати
через те, що вони вже затверджені останніми.
Яскравим прикладом такої ситуації є те, що на Вселенських соборах
(загальних для Східної та Західної церков) не розглядали питання про склад
канону Нового Заповіту, а лише визнали під час Трульського собору
(691-692) рішення більш ранніх помісних соборів, включивши це в якості
одного з елементів до І правила. Таким чином, в християнській спільноті від
апостольських часів з’явився і постійно розвивався принцип, згідно з яким
рішення, яке приймається колегіально авторитетними зібраннями апостолів,
а згодом і єпископів, під час освяченого Святим Духом собору, має цілком
істинний статус та є обов’язковим для засвоєння і виконання, оскільки
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стосується спасіння душі. Меншим авторитетом володіють рішення окремого
богослова, навіть у єпископському стані, оскільки Святий Дух діє в повноті
лише коли йдеться про церковну спільноту в повноті, а натхнення окремої
особи може бути не повним. Такий принцип приніс і значну ступінь
стабільності в церковне вчення, адже для того, щоб якась богословська думка
отримала легітимне визнання, було важливо не те, якою харизмою володіє
богослов, а те, наскільки прийнятне відповідне вчення для загальноцерковної
спільноти, наскільки воно збігається з вченням і практикою інших церков, чи
є радше місцевою особливістю та не може бути назване загальноцерковною,
а отже повною істиною.
Таким чином, значна увага, яку християнська думка приділяє істині,
зумовлена, значною мірою, тим, що істина у найвищій мірі є атрибутом
божественної сутності, а також сутнісно притаманна повноті християнської
церкви як спасительна. Це зумовлює високу ціну питання, оскільки йдеться
про спасіння або загибель душі, в залежності від того, чи церква слідкує за
дотриманням істини. Оскільки Істина онтологічно притаманна Богу,
створений людський розум не може її збагнути в повноті, і лише завдяки
божественному одкровенню істина стає доступна людству. В цьому контексті
християнська думка залучає античну традицію алетеї як одкровенної істини, і
трансформує її у власному розумінні. Повнота одкровення, згідно з
християнським розумінням, реалізується із утіленям Бога в особі Ісуса
Христа, а отже, християнська церква, яку заснував Христос, і яку веде
Святий Дух (що також володіє повнотою Істини як божественна особа),
також має в своєму розпорядженні повну спасительну істину, але не кожен
християнин окремо, а лише церква загалом. Через таке розуміння зв’язку
церкви та істини стали програшними концепції, що намагалися обмежити
повний доступ до спасительного знання лише окремою групою чи
конкретним богословом, що робили, наприклад, гностики. Обмеження істини
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конкретним богословським вченням не сприймалося церквою і призводило
до того, що таке вчення проголошувалося єретичним та відміталося церквою.
Проголошення

християнської

доктрини

найвищою

та

повною

реалізацією Істини призводило до того, що значна частина ранніх
християнських мислителів відмовляється від інших способів її осягнення,
зокрема й від філософії. Між тим, християнські мислителі, полемізуючи з
філософами,

також

звертаються

до

логіки,

що

перетинається

з

неоплатонічною, а де в чому й залежить від останньої. Наприклад,
християнське вчення про те, що Істина об’єктивно існує в божественній
сутності, а судження стають істинними лише через дотичність до ідеальної
істини, перетинається з платонічним вченням про світ ейдосів. Вчення про
істину розвивалося в християнстві від євангельських часів (зокрема, про неї
багато говорить євангеліст Іоанн Богослов), йому приділяли чималу увагу як
східні, так і західні богослови, апологети, отці та вчителі церкви. Так само
багато уваги питанню істини приділяли й ті, кого згодом було визнано
єретиками.
Стосовно єретичних думок, необхідно зауважити, що протягом перших
століть розвитку християнської традиції не існувало загальновизнаного та
систематизованого віровчення, і крайні думки, що виникали в окремих
богословів, змушували церковну спільноту замислитися над двома речами.
По-перше, необхідно було встановити межі доктринальних розбіжностей, у
яких можна

було

тлумачити

досвід

християнської практики.

Таке

встановлення меж завдяки систематизованій та експлікованій доктрині
дозволяє християнству більш чітко представити свою релігію перед
суспільством, запобігти подальшим суперечкам щодо тлумачення істинного
одкровенного знання тощо. По-друге, необхідно було напрацювати механізм
такої систематизації віровчення, яка б не призвела до втрати тієї повноти
істини, яка прийшла до християнської церкви в одкровенні. Таким

100
механізмом було обрано згоду церковного загалу щодо кожного окремого
питання, чи стосувалося воно догматичного вчення, чи проголошення тієї чи
іншої книги або особи атворитетною, чи інших питань. Звісно, в ідеальному
випадку вся церква загалом має досягти консенсусу щодо питання, але це
стало неможливим вже за апостольських часів, коли християнські громади
виявилися розпорошеними на значній території та мало координованими
через слабкий зв’язок, періодичні репресії з боку влади та ін. В такій ситуації
оптимальним механізмом проголошення істини (йдеться саме про озвучення,
інтерпретацію, а не встановлення істини, оскільки остання вже вважається
цілком наданою в одкровенні) стають собори церковних ієрархів – спочатку
місцеві, а згодом і вселенські. Такі собори, в яких право голосу залишалося за
єпископами

як

спадкоємцями

апостолів,

вважалися

легітимним

представницьким органом, який виступав від імені церкви, а його рішення
вважалися такими, що відображують повноту істини в достатній мірі.

3.2. Теологічний інструментарій ствердження істини й боротьба з
єресями в християнстві IV-VIII ст.
Протягом перших століть християнської ери відбувався подвійний
процес розповсюдження християнської методології пошуку та фіксації
істини. По-перше, сама християнська традиція поширювалася світом, а
кількість її адептів зростала, що закінчилося проголошенням християнства
офіційною, а в деяких випадках і державною релігією. Зокрема, в Римській
імперії християнство набуло офіційного статусу в 312 році, після відомого
Міланського едикту, який закінчив кілька століть переслідувань та
поневірянь християн у державі. Попри те, що власне державною релігією
Римської імперії християнство стало лише після Фесалонікійського едикту
380 року, все ж офіційне визнання і прихильне ставлення з боку більшості
імператорів надавало релігійній традиції більших можливостей, дозволяло
відкрито висловлювати й обговорювати доктринальні питання, спрямовувати
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на розвиток богослов’я ті сили, які раніше доводилося спрямовувати на
апологетику. Дещо раніше, у 301 році, християнство стало державною
релігією Великої Вірменії, після того, як до нього навернувся цар Трдат ІІІ
разом із родиною. В Сасанідському Ірані християнство не мало державного
статусу, втім активно розвивалося і продовжило розвиватися також після
залучення іранських земель до мусульманських держав.
По-друге, розповсюджувався і сам легітимний механізм пошуку істини
шляхом скликання церковних ієрархів та колегіального встановлення
догматів. Цей механізм коротко можна підсумувати наступним чином:
«Остаточні рішення приймалися в ході загальних зборів авторитетних
релігійних діячів, ніби «фіксували» в земній площині те, що змістовно
виражало небесну Істину. Саме тому рішення вважалося остаточним» [20, с.
98]. Як зазначено в попередньому підрозділі, становлення цього методу
пошуку та фіксації істини почалося ще за доби апостолів і перейшло в
церковну практику післяапостольських часів. Практика скликання синодів,
або соборів, розповсюдилася не тільки у римській та візантійській традиції,
але й поза межами імперії. Так, з середини IV століття регулярно проводили
собори іранська та вірменська церкви, і як за процедурою, так і за статусом ці
собори були приблизно тотожні Вселенським соборам, що проводилися в
Ромейській імперії.
Одним з головних завдань соборів, перш за все йдеться про Вселенські
собори, було систематизування християнського віровчення і практики та
протидія гетеродоксальним вченням, які отримували внаслідок відторгнення
на соборах статус єретичних. Єресі як своєрідний подразник ставали
важливим чинником у систематизації християнської традиції, створюючи
різночитання та альтернативу, а отже, посягаючи на роль носія спасительної
істини. Зокрема, дослідники звертають увагу на те, що саме гетеродоксальні
гностичні пропозиції Маркіона щодо кодифікації текстів Нового Заповіту
змусили поставити питання про ортодоксальний канон, так само як претензії
ще одного гностика – Симона Волхва – спричинили пошуки в галузі
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механізмів призначення церковних ієрархів та регулювання діяльності
християнських інституцій. Утім, це не означає, що до Маркіона чи до Симона
не існувало відповідно текстів чи процедури рукоположення, просто вони
могли існувати в імпліцитному вигляді, як такі, що самі собою зрозумілі та
не потребують обговорення. Якраз постановка питання, якою зробилися
гетеродоксальні інтерпретації християнської істини, пришвидшила процес
експлікації доктрини. Про важливу роль гностицизму як подразника
говорить, певною мірою, і те, що чи не найважливіші антиєретичні твори
перших століть християнського богослов’я були присвячені спростуванню
гностичних доктрин. Так, розглядові і спростуванню вчень гностиків
присвятили свої тексти Тертулліан, Іриней Ліонський, Іпполіт, Климент
Олександрійський та інші богослови, включно навіть, за деякими версіями, з
самим Іоанном Богословом. Таким чином, побудова раціоналістичних
гетеродоксальних теорій не тільки сама була, певною мірою, прототипом
раціоналістичного наукового пошуку, але й змушувала звертатися до
раціоналістичної методології інших християнських мислителів.
Необхідно зазначити, що заявленою метою антиєретичних писань борців
із гетеродоксією, зокрема, гностицизмом, є необхідність спростувати
неправдиві концепції, що відволікають християн від спасительної істини.
Відповідно, тактична мета полягає в тому, аби спростувати хибні думки
єретиків. Так, Іриней починає свій твір проти єресей такими висловами:
«Дехто, відмовляючись від істини, вводить хибні вчення та “суєтні
родослів’я” ... хитро підробленою благовидністю вони спокушають розум
недосвідчених та полонять їх, псуючи вислови Господа й погано тлумачачи
те, що добре сказане ... омана не показується одна сама по собі, щоб ... вона
не викрила сама себе, але, хитро вдягнувшись у спокусливий одяг, вона
досягає того, що за зовнішнім своїм виглядом недосвідченим здається
істинішою за саму істину» [57, с. 21-22].
Зрозуміло, що під цими хибними псевдоістинами, що заманюють,
обіцяючи знання, Іриней розуміє доктрини гностиків. Далі він підтверджує
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свою мету: «скільки можу, коротко та зрозуміло викладу думки тих, хто в
наш час розповсюджує спотворене вчення, тобто послідовників Птолемея,
які складають гілку Валентинової школи, і разом із тим, у міру своїх сил
представлю засоби для їх спростування та розкрию безглуздість їхніх слів та
несумірність із істиною ... любов кличе мене розкрити тобі та всім твоїм ті
вчення, які до цього часу скривалися в таємниці, а нині з милості Божої
зробилися явними» [57, с. 23]. Останнє ствердження, значною мірою,
підтверджує теорію сучасного православного мислителя Христоса Яннараса,
який вважає, що єресь небезпечна тим, що зупиняється лише на окремому
аспекті повноти церковної істини, нехтуючи цілим [206, с. 15-19]. На думку
Яннараса, боротьба церкви з єресями, встановлення догматів, були зумовлені
необхідністю встановити межі для інтерпретації внутрішньоцерковного
досвіду, тоді як без наявності єретичних інтерпретацій християнська церква
перших століть не потребувала експлікованої догматики, а вчення, говорячи
мовою Іринея, скривалося в таємниці. Позицію Яннараса необхідно уточнити
зауваженням російського богослова з діаспори Іоанна Меєндорфа, який
звертає увагу на те, що в історії соборів перемагала нерідко не альтернативна
єретичній крайня позиція, що абсолютизувала інший бік істини, а третя
більш синтетична думка, яка вбирала найкраще з обох конкуруючих
альтернатив і більш повно відображала повноту церковного вчення. Зокрема,
Меєндорф наводить приклад каппадокійських отців, які розробили серединну
лінію догматики, відійшовши від позицій як Арія, так і Афанасія, таким
чином задовільнивши як противників монархіанства, так і противників
модалізму [93, 149]. Але й у найпершому відомому епізоді соборної
діяльності церкви, тобто під час т.зв. «апостольського собору», коли
вирішувалося питання дотримання іудейських законів новонаверненими
християнами, які раніше були язичниками, бачимо схожу картину. Відомий
історик церкви Ґ. Бедуел пише з цього приводу: «Як ми знаємо, «собор», що
зібрався в Єрусалимі, склав апостольське послання, в якому в основу
взаємовідносин між наверненими християнами, які вийшли з юдаїзму, поклав
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принципи, що були прийнятні для останніх і в той же час не бентежили
перших» [15, 49]. Тобто остаточною фіксацією думки церкви стала не
позиція Павла в чистому вигляді та не позиція його опонентів, які
нав’язували новонаверненим християнам необхідність дотримуватися закону,
а середня між ними позиція.
Важливим моментом також було те, що гностицизм та інші єретичні
рухи вже були не чимось зовнішнім для християнства, а претендували на
адекватну інтерпретацію тієї ж одкровенної істини, що й інші християни.
Внаслідок цього їхні опоненти вже не могли так зверхньо говорити про
вчення єретиків, як вони говорили про філософські елліністичні вчення, або
взагалі ігнорувати аргументацію останніх. Як пише П. Преображенський про
ситуацію ІІ-ІІІ ст., «боротьба зовнішня та апологетика, яка в ній кружляла,
поступово поступалася місцем внутрішнім завданням християнської Церкви
– розкриттю та проясненню Богоодкровенної істины в боротьбі з
лжевчителями, які посягали на її чистоту й повноту» [127, с. 8]. Тобто
питання апологетичні поступилися місцем питанню визначення меж
інтерпретації християнської одкровенної істини всередині церковного
дискурсу, і цей дискурс вівся в дуже жорсткому полемічному ключі, коли
жодна зі сторін не зупинялася перед образами та звинуваченнями в
абсурдності вчення опонентів. В цьому випадку вже неоплатоники-язичники
виступають із дещо менторським засудженням різних християнських
напрямів, які так галасливо сперечаються за володіння істиною. Так, Плотін
звинувачує гностиків у тому, що вони найбільш вдалі свої вчення взяли у
Платона, додавши до цих учень нісенітниці власного виробництва, і при
цьому пихато виставляють себе мудрішими та ближчими до Істини, ніж не те
що Платон, а навіть зірки й Сонце (ІІ, 9, 5-6). Втім, ставлення Плотіна до
гностиків схоже на спробу відмахнутися від надоїдливих паразитів, тоді як
християнські

богослови

боряться

з

гностиками

набагато

щільніше,

присвячуючи їм цілі багатотомні трактати й спростовуючи кожну гностичну
доктрину послідовно й покроково.
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Єресі сприймалися як шкідливі нововведення, що паплюжать повноту
істини. Говорячи словами Тертулліана, «настільки ж єрессю буде вважатися
те, що вводиться пізніше, наскільки істиною те, що було передане з самого
початку» [145, с. 60]. Втім, насправді систематизованої християнської
доктрини ще не існувало, тому, з об’єктивної точки зору, єретичними були
всі окремі богословські вчення, адже не було уніфікованого стандарту. І тут
на перший план виступає аргумент approbatio ecclesiae, який на ІІ-ІІІ століття
вже перейшов на рівень загальнопровінційних соборів, а згодом – і до
загальноцерковних, або Вселенських. Саме загальноцерковний собор, на
якому об’єднуються для спільного ствердження і проголошення істини
церковні ієрархи, стає чинником легітимації догматів. Керівництво Святого
Духа надає соборові статус незгрішимості, адже церква в своїй повноті
володіє повнотою істини, і її рішення вважаються заданими наперед
істинами, навіть якщо приймаються в ході жорстких дискусій.
Рішення

церковного

загалу

є

нормативним,

тоді

як

навіть

найдосконаліша аргументація окремого богослова залишається приватною
богословською думкою, або теологуменом. Протягом перших століть
християнської

ери

виникли

численні

богословські

інтерпретації

євангельських подій, місії та особи Ісуса Христа й інших важливих для
християнства пунктів. Десятки з них перетворилися на окремі течії всередині
християнства, більш чи менш популярні. За умови збільшення кількості
таких

інтерпретацій

між

ними

почали

відбуватися

зіткнення,

взаємопроникнення та інші процеси, і протистояння гностиків та їхніх
опонентів було лише одним з викликів, що стояли на той час перед церквою і
стимулювали експлікацію й систематизацію загального віровчення. Деякі
дослідники, зокрема Х. Яннарас, стверджують, що різночитання виникали
здебільшого через редукуючу інтелектуальну рефлексію, яка схематизувала
та спрощувала церковний досвід. Відповіддю з боку церкви на такі
інтелектуальні напади могли стати тільки раціональні, інтелектуальні дії, а
саме встановлення правил теоретичної рефлексії, механізму легітимного
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здобуття й фіксації істини [206, с. 16]. Такий механізм був також і цілком
традиційний, оскільки право церкви на повноту Істини було встановлене
самим Христом. Механізм колегіального просування до остаточної фіксації
на земному рівні повноти божественної Істини ствердився саме на
християнських соборах та став парадигмальним для всієї подальшої західної
гносеології, в тому числі й наукової [20, с. 99]. Цей механізм передбачав, поперше, що існує об’єктивна Істина, яка відображає реальний стан речей і
цілком надана в одкровенні; по-друге, що цю повноту Істини можливо
зафіксувати в максимальному обсязі, який потрібен для спасіння, і якби
повнота Істини не містилася в церковному вченні, воно б не вело до спасіння,
що не можливо через повністю релевантний спасінню зміст християнського
благовістя; по-третє, носієм повноти спасительної істини є повнота
християнської церкви, яка має проголошувати догмати віровчення шляхом
колегіального обговорення та фіксації загальноцерковного досвіду, який до
того був не вербалізованим.
Закріплення практики вселенських соборів стало важливим елементом
раціоналізації християнської традиції. По-перше, як вже сказано вище, сама
причина їх скликання полягала в тому, що під час внутрішньоцерковних
суперечок богослови все більше зверталася до раціональних аргументів, а це
вимагало також раціоналістичного механізму арбітражу, зокрема і з боку
світської влади. Щоправда, участь світської влади в проведенні соборів
призводила до небезпеки того, що рішення могли прийматися з огляду на
політичну складову, а впровадження рішень соборів у життя відбувалося
насильницьким шляхом. Так, дослідники пишуть, що саме Константин
Великий, який вперше зібрав Вселенський собор, також запровадив практику
репресій щодо сторін, які були визнані на соборах єретичними [186, р. 545].
Відомо також, що скликання Вселенського собору не було першим епізодом
участі Константина Великого у вирішенні церковних конфліктів. За
дорученням цього імператора відбулися, зокрема, собори в Римі (313) та Арлі
(314), на яких розглядалася справа донатистів. Спочатку імператор намагався
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залишити це питання в межах рішення собору, проте був змушений задіяти
свій статус pontifex maximus та призначити остаточне рішення самостійно,
засудивши до зіслання та конфіскації майна донатистів і підтримавши їхніх
опонентів [22, с. 45-46]. Вважається, що ця судова тяганина була спричинена
якраз Міланським едиктом, який було видано напередодні. Прямий заклик до
репресії щодо єретиків міститься також у Фесалонікійському едикті Феодосія
Великого. По-друге, як зазначають деякі дослідники, побудови, які згодом
були визнані єретичними, здебільшого оперували результатами раціональної
рефлексії щодо християнського віровчення, підкріплюючи раціонально
зроблені гіпотези цитатами з Біблії, загальноприйнятими богословськими
концептами тощо. Наприклад, аріанське богослів’я виходило з припущення
про неможливість існування двох рівних божественних суб’єктів, а отже,
наполягало

на

тварності

Христа.

Це

припущення

підкріплювалося

біблійними висловами, які гіпотетично свідчать про тварність, зокрема,
порівняння Ісуса з виноградною лозою та дверима, які мають створену
природу. Відповідно, на протиставлення раціональним побудовам однієї
сторони

виникали

ортодоксальне

інші

раціональні

віровчення

раціоналізованому

вченню

побудови,

християнської
Арія

виникає

які

церкви.

систематизували
На

раціоналізована

противагу
концепція

єдиносутності чи подібносутності, яка спирається на традицію античного
філософування в підборі термінів, але сутнісно залишається в межах
християнського віровчення, експлікуючи його назовні в зрозумілих термінах
та систематизованому вигляді.
Зрештою, сам підхід, коли дві сторони мають довести свою позицію
опонентам під час дискусії та обміну думками, вже є раціональним. Суто
релігійним залишається контекст події. З одного боку, суперечка ведеться
про питання, важливі для релігійного знання, яке має вести до спасіння, а
отже, це суперечка не просто про істину, а про абсолютну та ультимативну
істину. Таким чином, ціна питання загострює градус суперечки, робить конче
необхідним вибір найбільш відповідної істинному стану речей думки. З
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іншого боку, остаточне рішення приймається з апеляцією до авторитету
надлюдського чинника, а саме того, що повнотою церкви керує Святий Дух.
Між тим, сам механізм пошуку істини стає цілком іманентним, коли сторони
представляють свої версії істини достатній кількості компетентних фахівців
(у даному випадку це фахівці релігійного спрямування), і фахівці, керовані
Духом, мають вирішити, яка версія дійсно відповідає істині. Така ситуація
стала особливо проявлятися з відходом від справ апостолів та їхніх
безпосередніх учнів, хоча соборне обговорення, як було показано вище,
використовувалося і за апостольських часів. Після них відбувається занепад
довіри до ірраціональних способів отримання знання, яке пропонували,
наприклад, ранньохристиянські пророки. Насправді, цілком раціонально
сумніватися в додаткових одкровеннях, які були надіслані після втілення
вищої Істини в особі Христа. Тому вже в текстах часів мужів апостольських
висловлюється недовіра до пророків, рекомендація щодо випробовування
духів, якими одержимі ці харизматики, і взагалі служіння пророків перебирає
на себе єпископат, завдання якого не отримувати нове одкровення, а в
повноті зберегти істину, принесену Христом. Наприклад, 11-13 глави
«Дідахи» навчають ранньохристиянську громаду тому, як перевіряти людей,
що називають себе пророками, і ці рекомендації доволі жорсткі, пророків
громада має вислуховувати тільки у випадку, якщо вони говорять від імені
Святого Духа, не просять грошей і не намагаються жити за рахунок громади,
якщо вони дотримуються всіх проголошуваних ними самими принципів,
ведуть праведне життя тощо. Всіх, хто не пройшов такої ретельної перевірки,
рекомендується піддавати обструкції.
Така недовіра до пророків була важливим, де в чому революційним
наслідком християнської впевненості у тому, що ідеальне мірило істини вже
втілене у Христі, а отже, подальше одкровення не може відкрити нічого
принципово нового та важливого щодо спасіння душі. Справа в тому, що
близькосхідне середовище, і не лише єврейське, здавна мало дуже високий
рівень пошани до пророків, людей, що мають натхнення та промовляють
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послання з божественного джерела. Відомо, що в давній Месопотамії царі,
які там несли також і функцію пророків, мали періодично проводити ніч у
храмі, щоб отримати вказівки місцевого божества щодо політичних рішень.
Високий статус мали пророцтва і в давньому Єгипті, не говорячи вже про
євреїв біблійних часів (докладніше про роль пророцтв у давніх близькосхідих
культурах див. [26]). Пророцтва в єврейському суспільстві були цілком
правомірним і очікуваним способом відкриття істини також і за часів Ісуса
Христа. Пророком вважали, судячи з євангельського тексту, і самого Христа,
і тут показовим є фрагмент революційного осмислення його над-пророцького
статусу апостолом Петром (Мт. 16, 13-19). Христос спитав у своїх
найближчих учнів, ким вважають його люди, і виявилося, що йому
приписують статус Іоанна Хрестителя, Ілії, Єремії чи ще когось із пророків.
Варто додати, що й Іоанну також приписували пророцький статус, хоча він і
відмовлявся від такого найменування. Але саме Петрові, згідно з Євангелієм,
належить перше сповідання Ісуса як Христа й Сина Бога Живого, тобто не
пророка, а того, про кого були пророцтва, Месії. Цікаво, що саме після цього
моменту Ісус говорить Петрові, що на ньому створить Церкву, яку не
подолає брама пекла, в якої будуть ключі від небесного царства, і яка матиме
право виносити на землі рішення, які будуть визнаватися також і на небі.
Тобто йдеться про дійсно важливий прецедент, після якого християнська
спільнота, що йде від апостолів, починає вважати себе носієм повноти не
лише земної, а й божественної, тобто вищої Істини, оскільки ця Істина
дарована їй не пророком, а безпосереднім зосередженням Істини, Христом.
Усвідомлення того, що християни мають доступ до повноти вищої
спасительної

Істини,

яку

неможливо

доповнювати,

коригувати

чи

заперечити, призвело до зневаги не лише відносно традиційного для
близькосхідних народів пророцького способу осягнення істини, а й до
зневаги відносно західних, елліністичних способів її осягнення, зокрема,
філософії. Звідси й твердження Тертулліана та інших ранніх богословів, які
заперечували філософію та проголошували, що будь-який християнин має
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істину повнішу, ніж мав Платон, через долучення до церкви, якою керує та
яку наділяє чуттям істини Святий Дух. Поряд із тим, заперечення
конкуруючих учень неминуче призводило до розвитку критичного мислення
як методологічної настанови для богословів. Як справедливо пише В. Розін,
«християнські проповідники та мислителі, з одного боку, піддають критиці
та переосмисленню основні нехристиянські доктрини (філософські та
релігійно-міфологічні), а з іншого — намацують міркування та онтологічні
уявлення, які дозволяють вийти на нове бачення дійсності, яке відповідає
християнському світосприйняттю. І перше і друге було б неможливим без
створення нових схем (онтологічних і скеровуючих), малюнок і змісти яких
беруться з Біблії та Євангелій» [133, с. 256]. Тобто розвиток критичного
мислення стає побічним ефектом розвитку ексклюзивістської християнської
парадигми знання. До певної міри, відмінністю від наукового підходу є
тільки те, що християнські мислителі виходили з певного набору
обов’язкових для прийняття аксіом, які надає догматика, тоді як науковий
світогляд виглядає більш вільним у своїх судженнях. Проте, як уже було
сказано вище, християнські мислителі-неоплатоники вже за середньовічних
часів могли ставитися відносно нормально до філософських теорій, які не
претендували на місце віровчення, а отже єдиною перепоною для участі
християнських мислителів у процесі розвитку наукового знання було те, що
більшість сфер рефлексії була щільно пов’язана з релігійними питаннями, і
лише деякі філософські питання не стосувалися спасіння душі. Наприкінці
Середньовіччя таких сфер стане більше, і християнські богослови будуть
змушені визнати, що християнське вчення не може повністю відповісти на
питання, не пов’язані з його компетенцією, в тому числі на питання
природничих наук.
В подальшому ця звичка християнських мислителів перевіряти будь-яке
важливе нове знання на предмет відповідності віровченню призведе до
заперечення представниками церкви природничих відкриттів Нового часу,
оскільки

вони

пропонували

знання,

не

передбачене

абсолютним
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одкровенням. І дуже болісним стане процес усвідомлення того, що повнота
церковної істини стосується не астрономічних чи біологічних питань, а саме
питань віросповідальних та сотеріологічних. Наразі християнські богослови
здебільшого розділяють одкровенне знання про спасіння, яким володіє
церква, та мирське знання про іманентний світ, яке шукає мирська наука.
Так, сучасний греко-католицький катехизм розводить релігійне й мирське
знання: «Світ і суспільство є місцем відносин людини з Богом. Місія Церкви
і справи світу переплітаються, але не змішуються. Церква визнає цінність
дочасних речей та їхнє значення в житті людини, тому в своєму служінні
несе людям допомогу в їхніх земних справах. У центрі уваги Церкви –
людська особа та її діяльність, яка має суспільнополітичний і духовний
виміри. Діяльність людини розглядається у світлі переображення світу та
спасительного посланництва Христа» [66, с. 277]. Можна стверджувати, що
таке розділення сфер впливу релігійного та світського способів і предметів
пізнання є наслідком секуляризації, але і сама секуляризація є наслідком
цього проголошення наявності повноти Істини в віровченні християнства.
Прослідкувавши за історією та змістом появи церковних соборів як
способу фіксації спасительної істини, необхідно розглянути також механізми
функціонування

соборів.

По-перше,

слід

звернутися

до

такої

фундаментальної властивості церковного собору, як конциліарність, або
колегіальний спосіб проголошення і фіксації істини.
Конциліарний механізм фіксації церковних істин активно обговорюється
в сучасній західній літературі. В цьому дискурсі можна виокремити дві лінії
— одна спирається на історію ранньої церкви та біблійну традицію, тоді як
інша концентрується на історії середньовічного Заходу та досліджує
католицький теологічний напрям, що оформився в XIV столітті на тлі
протистояння пап та антипап.
Серед нещодавно виданих книг першої категорії варто відзначити
«Конциліаризм: Історія прийняття рішень у Церкві» американського фахівця
з православного богослов’я Пола Вальєра. Книга цікава тим, що на відміну
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від більшості західних досліджень соборності не концентрується на
конциліарних тенденціях у католицизмі, а розглядає більш широку
перспективу, починаючи від апостольських часів. Вальєр розглядає собори як
іманентний самій природі церкви механізм прийняття рішень, що вперше
описується в Біблії (Діян. 10-15), а згодом застосовується як спосіб
вирішення конфліктів і висловлення кафолічної думки. Останні два розділи
автор присвятив розгляду механізму конциліарності в англіканстві як
особливому випадку в західному християнстві [204]. Принципів соборності в
англіканстві торкався також Генрі Ернест Вільям Тернер, який досліджував у
своїх працях собори як механізм подолання єресей та встановлення
ортодоксії в християнстві [203]. Натомість представник православного
екзистенціалізму Христос Яннарас зосереджується в своїй роботі «Основи
віри: Вступ до православного богослов’я» на греко-православній традиції
боротьби з єресями та відкидання хибних думок шляхом соборного
обговорення [206]. Цікавою розвідкою з історії реалізації принципу
конциліарності на теренах Західної Європи до розділення церков є
дослідження Андрія Митрофанова «Історія церковних соборів в Італії
(IV-V ст.)», де автор звертає увагу на те, що церковні собори в Італії вже в
середині І тисячоліття концентрувалися на більш земних питаннях, ніж
візантійські собори, втім, механізм соборного обговорення та прийняття
рішень реалізовувався ними так само, як і під час обговорення теологічних
питань [97].
Серед дослідників, що займаються аналізом конциліарної теорії в межах
католицької традиції, можна виокремити автора численних робіт з питань
соборності церковного устрою Браєна Тірні. У своїх працях «Собор вище за
папу?», «Засади конциліарної теорії: внесок середньовічних каноніків від
Граціана до Великого розколу» та інших Тірні розглядає соборність як
принцип, який дозволив подолати примат римського понтифіка та
обґрунтувати

першість

авторитету

собору

та

повноти

церкви

над

авторитетом папи [202]. Інші дослідники, зокрема, Френсіс Оуклі, навпаки
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стверджують, що принципи примату папи римського зрештою переміг
конциліарний принцип, і результатом цього стало проголошення догмату про
незгрішимість папи під час І Ватиканського собору [196]. Боротьбі
конциліаризму та папалізму як принципів примату соборності та папства в
межах католицької церкви навіть присвячено окремий кембріджський
підручник під редакцією Джеймса Хендерсона Бернса та Томаса Ізбіцкі [185].
Теологічні візії теорій істини в межах християнства здебільшого
спираються на історико-філософський та історико-релігійний матеріал, а
отже звужені нерідко до вивчення теоретичного доробку окремого
мислителя, напряму або історичної доби. З іншого боку, існують узагальнені
рефлексії щодо істини в християнстві, які нерідко мають компаративний
характер, порівнюючи християнську теорію істини з іншими релігійними
візіями цієї проблеми. Зокрема, нідерландський культуролог Гендрік Вроом
зіставляв теорії істини в християнстві та інших релігіях у своїй книзі «Релігія
та Істина: філософські рефлексії та перспективи» [205]. Разом із тим, бракує
компаративного аналізу саме християнської та природничо-наукової теорій
істини.
Як пише І. Меєндорф, «собор єпископів є також вищим свідоцтвом
апостольської істини, найбільш питомим авторитетом у віросповідальних і
канонічних питаннях.

Він традиційно виявляється

на

двох рівнях,

регіональному та вселенському» (цит. за [97, с. 8]). Отже, для легітимності
рішень собору необхідна присутність під час вироблення рішень достатньої
кількості вповноважених через апостольське преємство єпископів. За часів
соборів виокремився принцип, згідно з яким не давність певного
богословського положення, а саме консенсус уповноважених ієрархів, отців
церкви, щодо нього вважався критерієм істини, про що дуже слушно пише
Г. Флоровський у своїй роботі «Авторитет давніх соборів і передання отців».
Флоровський пише, зокрема, що не формальна правильність процедур, а саме
прийняття повнотою церкви свідчило про те, що той чи інший собор
проголосив істину [154]. Важливо також, що для вирішення найбільш
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важливих питань необхідно обговорювати їх не лише в присутності
єпископів, але також і за участі пресвітерів і мирян, що також свідчить про
колегіальний статус церкви як носія християнської одкровенної істини. В
перспективі така колегіальність, або конциліарність, у питанні пошуку істини
зробила важливий внесок до становлення наукового способу фіксації істини
в Новий час, адже істина в науці, принаймні якщо не йдеться про крайні
позитивістські вчення, фіксується шляхом консенсусу компетентних фахівців
у галузі, які спілкуються один з одним, обговорюють нові відкриття на
конгресах і конференціях тощо.
Розвиваючи давній принцип «Собор не вище за Церкву», про який також
пише в своїх працях Георгій Флоровський, слід наголосити, що йдеться не
лише про те, що догмати, прийняті на соборах, мають бути ухвалені всією
повнотою церкви. Істина про спасіня не визначається насправді на соборах,
вона існує об’єктивно і до соборів, оскільки властива божественній сутності.
Таким чином, церковні собори відрізняються від філософських симпосіїв,
адже навіть Сократ зі своїми учнями намагалися відшукати, встановити
істину,

дискутуючи про неї.

Навпаки,

християнська

істина,

згідно

християнського розуміння, існує до собору та відома повноті церкви до
собору. Звідси й ставлення до тих, чия точка зору програла на соборі, як до
єретиків, що намагалися посягнути на об’єктивну істину, і ставлення до
соборів як лише до механізму фіксації вже наявної в традиції істини за
допомогою окремого проговорювання. Зрештою, таке ставлення до істини як
до чогось, що існує незалежно від консенсусу, але завдяки консенсусу
відкривається та фіксується, також перейде до новочасної науки, яка
позиціонує відкриті нею закони об’єктивними, а саме наукове відкриття
вважає лише фіксацією закономірності в межах системи наукового знання.
Щоправда, дослідники зазначають, що ставлення до істини як до чогось
повністю наявного та незмінного спочатку переносилося також і до сфери
іманентної, яка стосувалася зокрема й законів фізичного універсуму, через
що закони фізики, іноді виведені ще Аристотелем, вважалися повнотою
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наукової істини та претензії на зміну цих постулатів наштовхувалися на
жорсткий спротив [32, с. 112-113]. До певної міри, така позиція збереглася
серед науковців і до сьогодні, про що свідчить і надзвичайна важкість, із
якою наукова спільнота приймає нові загальні теорії, що претендують на
заміну звичних аксіом.
Наступним пунктом є те, що собор став способом самопрезентації
внутрішньоцерковного виміру назовні. Християнська релігія від самого
початку мала в якості чи не головної мети проповідування благої звістки, а
отже, мала виходити назовні, що і зробили апостоли, починаючи з дня
П’ятидесятниці, коли ними було утворено харизматичну християнську
громаду, керовану Святим Духом. Поки християнські церкви існували як
відносно невеликі і відносно закриті громади, піддаючись гонінням з боку
влади та суспільства, в них не було необхідності висловлювати своє
віровчення зрозумілим для широких верств способом. Поодинокими
популяризаторами християнської істини були апологети й ранні отці та
вчителі церкви, які здебільшого мали світську освіту й завдяки цьому
розуміли необхідність публічної діяльності, користь, яку публічність могла
принести церкві в античному суспільстві. З іншого боку, і християнської
церкви як колективного суб’єкта до певного часу не було, кожна громада
існувала окремо, вела своє преємство від того чи іншого апостола, шанувала
ті чи інші віроповчальні тексти (не завжди повний канон, іноді тексти
окремих мужів апостольських чи псевдоепіграфи), і навіть не було єдиного
символу віри, а кожна громада мала свій текст, який в основних елементах
сходився, але текстуально уніфікований не був. Не всі громади навіть
називали себе християнами, про що свідчать послання апостола Павла
(1 Кор. 1, 12-13) та Діяння апостолів (Діян. 11, 26).
З посиленням внутрішньоцерковної інтеграції, постанням більш-менш
чіткої

регіональної

структури

єпископів

на

чолі

з

митрополитом,

виробленням уніфікованої доктрини та біблійного канону, християнська
спільнота отримує можливість говорити від імені більш-менш уніфікованого
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колективного суб’єкта. В цей же час припиняються гоніння на християн, а
отже, вони отримують право говорити в публічній сфері та не ризикувати
при цьому життям. Деякі автори зазначають, що в IV столітті християнські
церковні інституції, перш за все собори місцевих єпископів, починають
відігравати значну роль у житті міських громад на тлі кризи офіційної
римської адміністрації. Місцеві громади все частіше й уважніше дослухалися
до рішень місцевих соборів, а собори розглядали не лише питання
віровчення, а й більш широкі. З іншого боку, церковні інституції отримували
офіційні повноваження, наприклад, у сфері судочинства чи місцевого
адміністрування [97, с. 12]. Між тим, виходити в публічний простір із
посланням, яке зрозуміле тільки тим, хто вже отримав принаймні первинну
катехитичну освіту та досвід практичного церковного життя, було
неефективно, і самопрезентація в античному суспільстві мала відбуватися на
підставі систематизованої та раціонально викладеної богословської позиції,
яку до того ж не вважали втаємниченою та езотеричною. Зрештою, успішна
публічна проповідь обов’язково передбачає чітке розуміння релігійної
доктрини самим проповідником, і логіка цієї доктрини має бути якщо й
наданою в одкровенні, то принаймні системною та зрозумілою [14, с. 15]. В
цьому контексті відбувається маргіналізація гностичних груп, які не
витримали таких змін та поступово зникли чи стали дуже малочисельними та
не впливовими.
Важливим моментом є те, що від початку християнські собори
презентували церковне вчення не лише перед широкими масами населення, а
й перед офіційною владою. Римський імператор скликав вселенські собори та
був нерідко й арбітром під час вирішення окремих складних питань. При
цьому, наприклад, імператор Константин на момент скликання Нікейського
собору не був хрещений, хоча й прихильно ставився до християнства.
Феодосій Великий під час проведення Третього вселенського собору вже був
християнином і брав у вирішенні конфлікту між двома партіями вельми
значну участь. Під час даного собору дві партії єпископів не могли знайти
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спільної мови, і зрештою лише арбітраж з боку світської влади дав змогу не
просто вирішити спірні питання, а й узагалі зібрати всіх єпископів в одному
приміщенні для вирішення питань порядку денного [148, с. 114-118]. Так
само світська влада нерідко брала на себе організацію церковних соборів і
поза римською імперією. Відомо, що в різні періоди історії сильна державна
влада сприяла церковним зібранням та виробленню одностайної думки,
оскільки внутрішньоцерковні конфлікти нерідко є дуже агресивними та
можуть призвести до небажаного сплеску насильства. В деяких випадках
церковне адміністрування навіть повністю переходило під контроль
світських керівників, наприклад, як у випадку Священного Синоду в
Російській імперії, який проіснував кілька століть, і де єпископи збиралися
під головуванням світського чиновника, обер-прокурора. Необхідність
говорити від імені церкви перед не зануреною до богословського дискурсу
світською владою також змушувала релігійних діячів звертатися до
раціональної концептуалістики.
Ще однією специфічною рисою, яка притаманна соборній діяльності
латинської церкви, порівняно з візантійською, було те, що на західних
регіональних соборах більше уваги приділялося не богословським питанням,
а розвиткові церковного права, яке постало на основі права римського та
продовжило його розвиток [97, с. 16-17]. Так само і на Вселенських соборах
представники західної церкви нерідко виступали з закликами не вводити
невиправдано в обіг нові богословські чи філософські терміни, а
дотримуватися більш ранніх постанов. Нерідко до римських пап східні
ієрархи зверталися як до авторитетних арбітрів, які можуть розібрати
суперечку на підставі церковної традиції та норм церковного права (яскравий
приклад – звернення до арбітражу папи Миколая І під час конфлікту між
проголошеними патріархами Константинопольськими Фотієм та Ігнатієм у
861 році, що стало в подальшому причиною ворожнечі між східною та
західною церквами). Концентрація західної церкви на юридичному мисленні,
яке дісталося їй у спадок від римської правової свідомості, створило згодом
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особливий тип раціональності, відмінний від раціональності візантійської,
церковне мислення якої будувалося на засадах філософського, а точніше
неоплатонічного способу міркування. Хоча деякі історики церкви вважають
філософічне мислення східної церкви більш раціональним, а юридичне
мислення західної – більш традиціоналістським (наприклад, Н. Тальберг), все
ж варто сказати, що саме західна раціональність стала підставою
новоєвропейської, тоді як візантійський неоплатонізм згодом призвів до
містичного світогляду та відтворення старих зразків у вигляді конспектів за
пізніх візантійських часів. Про раціональність західного церковного права
дуже яскраво пишуть українські філософи Ярослав та Ігор Паськи:
«Раціоналізм як загальний методологічний принцип середньовічної культури
був послідовно застосований в царині канонічного права. Замість прецеденту
і звичаю найвищим аргументом стало поняття справедливості – юридичного
кореляту понять раціональності та істинності» [107, с. 29]. Поступова
раціоналізація свідомості в юридичному ключі робила західне християнське
мислення менш чутливим до філігранної філософської аргументації, проте
більш схильним бачити систему, зв’язок причини та наслідку, більш
приземленим і прискіпливим, порівняно з філософічним східним та
поетичним орієнтальним мисленням.
Поширення

такого

загальнохристиянського

способу

фіксації

та

проголошення істини, як собори, співпало із загальним розповсюдженням
християнства як у Римській імперії, так і в інших державах, наприклад, у
Великій

Вірменії

чи

Ірані

доби

Сасанідів.

З

одного

боку,

таке

розповсюдження вимагало уніфікації та систематизації християнської
доктрини, подолання крайніх та вузьких варіантів віровчення. З іншого боку,
зняття заборони на християнське віросповідання та проголошення його в
деяких країнах офіційною державною релігією призвело до того, що
величезний богословський потенціал, який раніше був прихований або
висловлювався з ризиком загинути, з IV століття було спрямовано на
систематизацію християнського віровчення, боротьбу з гетеродоксальними
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системами, а також, і це дуже важливо, на презентацію християнської істини
за межі церковної громади. Всі ці питання врегульовували церковні собори,
які водночас і систематизували легітимним шляхом християнське вчення, і
презентували його перед світською владою та широкими суспільними
верствами.
Подразниками, які спричинили широке розповсюдження практики збору
соборів, стали гетеродоксальні рухи, або єресі, перш за все – гностицизм.
Боротьба з єресями велася на соборах з тієї позиції, що повнота істини вже
міститься у християнстві від самого початку, а отже, єретичні вчення є
свідомим паплюженням первинної одкровенної істини, намаганням замінити
її на шкідливі нововведення, що зрештою призведе до втрати шляху до
спасіння душі. Через це християнські мислителі боролися з гностиками та
іншими гетеродоксальними рухами набагато більш жорстко, ніж, наприклад,
це робили неоплатоніки, які також конкурували з гностицизмом. Цікаво, що
християни також набагато толерантніше ставилися до різних елліністичних
філософських шкіл, ніж представники цих шкіл одне до одного. Це
пояснюється, певно, претензіями на одну й ту саму сферу абсолютного
рятівного знання. Відповідно, оскільки філософія, на думку християн, може
претендувати лише на часткову істину, то й боротися з нею не потрібно в тій
мірі, як із внутрішніми християнськими єресями, що претендують на повноту
християнської істини. Нерідко жорстка боротьба з гетеродоксальним
вченням призводила до того, що альтернативна сторона також виходила за
межі ортодоксії та схилялася до протилежного полюсу. В такій ситуації
церковні собори стали простором для обговорення всіх сторін проблеми та
пошуку синтезуючого вчення, яке б пішло від обох крайніх думок. Така
практика також пішла від т.зв. «апостольського собору» та успішно
застосовувалася на соборах вселенських. Зрештою, церковна повнота могла
навіть рішення собору визнати неприйнятним, отже, існували буферні
механізми, які убезпечували церкву від узурпації істини соборами.
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Закріплення
систематизації

практики

проведення

християнської

доктрини

соборів
(а

заради

також

фіксації

й

дисциплінарних,

ієрархічних та інших питань) стало важливим чинником раціоналізації
християнської традиції. Раціональними здебільшого були гетеродоксальні
вчення, які виносилися на розгляд соборів, а отже раціональними мали бути
й їх альтернативи, хоча обидві сторони могли широко застосовувати й
аргументи, взяті з Біблії та інших одкровенних джерел. Раціоналізації
доктрини сприяло й те, що собори не лише фіксували її для внутрішнього
використання, але презентували назовні, як до світської державної влади, так
і до широкого суспільства. Соборне обговорення та закріплення одкровенної
та втіленої у Христі повноти Істини позбавляло авторитету такий суто
ірраціональний спосіб відкриття істини, як пророцтво, яке було дуже
поширеним у близькосхідному регіоні та намагалося знайти собі місце також
у ранніх християнських громадах. Служіння пророків перестало бути
необхідним після остаточного одкровення Істини, а отже, було замінене на
більш раціоналізований інститут єпископів і пресвітерів, що мали не
отримувати нове одкровення, а лише дотримуватися та інтерпретувати вже
наявну істину. Цей авторитетний інститут, який приймав рішення щодо
істини завдяки колегіальному консенсусу компетентних фахівців, став
прообразом механізму, яким приймалися рішення в новоєвропейській
науковій спільноті.

3.3. Архетипічне повторення християнського органону в схоластиці
та його трансформація в новочасній науці
Після закінчення патристичної доби західна церква пережила певний
занепад, пов’язаний із невизначеністю загальної ситуації в Європі, падінням
Західної римської імперії, постійною боротьбою варварських держав тощо.
Втім, з Х-ХІ століть починається новий розквіт західної цивілізації, постає
кілька більш-менш стабільних державних утворень, відбувається перший
сплеск культурного відродження в Каролінгській імперії, церква переживає
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клюнійську реформу та знову включається в інтелектуальне життя, виходячи
з монастирів і готуючись до проникнення в університети. Зрештою, постає
європейський культурний простір, який А. Ахутін називає «форумом світу»
[11]. І коли християнство на цьому форумі отримує слово, питання про
істину знову стає одним з центральних, хоча його промовляння здійснюється
тепер не стільки платонівською, скільки аристотелівською мовою.
Як вже згадувалося вище, за схоластичної доби вчення про істину
розвивається в контексті більш загального парадигмального вчення про
трансценденталії, яке сходить до Аристотеля та арабських перипатетиків. Під
трансценденталіями розуміють «найбільш загальні характеристики будь-чого
сущого, які виходять за межі десяти аристотелівських категорій як вищих
родів буття» [76, с. 92]. Тобто трансценденталії, зокрема й істина, притаманні
сущому не як предикат, а як сутнісна характеристика, без якої про суще
говорити взагалі не можна.
Спочатку йшлося зазвичай про три таких трансценденталії, а саме про
істинне, благе та єдине. Варто згадати, що ці характеристики з деякими
відмінностями застосовувалися також патристичними неоплатоніками в
якості божественних атрибутів та приписувалися трьом Особам Трійці. В
різних схоластичних системах або додаються інші трансценденталії, або
розкриваються в кількох деякі з цих трьох. Зокрема, в системах Роберта
Кремонського та Фоми Аквінського додаються такі трансценденталії, як річ і
дещо, які розкривають трансценденталію сущого. Згодом, особливо після
Франциска Суареса, схоластична думка повертається до трійчастої системи
трансценденталій, і істинне залишається однією з них. Фома також, як і
богослови доби патристики, співвідносить трансценденталії з божественними
Особами; на тому, що трансценденталії властиві тільки божественній
природі, наполягає Іоганн Екхарт. Зокрема, в трактаті «Книга Божественної
втіхи» Майстер Екхарт пише: «Бог істину говорить, і в Собі, в Істині,
виголошує обітниці. Якщо Бог відпадає від Свого Слова, Своєї істини, то Він
відпадає від Свого Божества і Богом не буде, бо Він є Його Слово, Його
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істина» [179, с. 49]; «Бог є Істина … де б я істину не знайшов, я Бога, Істину
отримую» [179, с. 62]. Загалом же в схоластиці трансценденталії є
сутнісними

характеристиками

всього

сущого,

хоча

з

іншого

боку

абсолютним сущим також є лише Бог.
Окрім такого онтологічного вчення про істину, в схоластичному
християнстві розвивається
підрозділі

вже

також гносеологічне

згадувалися

праці

видатного

вчення.

В першому

реаліста

Ансельма

Кентерберійського, але він не був першим, хто розвивав схоластичне вчення
про істину. Наприклад, ще Іоанн Скот Еріугена в своїх творах надавав
значної уваги істині, пізнанню істини, хоча неоплатонізм Еріугени був
засуджений церквою, разом із його містичним способом пізнання істини
через об’єднання з божественною природою [139, с. 119-120]. Вже після
Ансельма починається широке обговорення проблематики істини не стільки
в платонічному, скільки в перипатетичному ключі. Так, істині присвячує
кілька своїх творів дуже шанований британський філософ Роберт Гроссетест,
учитель Роджера Бекона. В трактаті «Про істину» Роберт Гроссетест
встановлює дуже важливу річ, яка згодом стане фундаментом для розділення
природної та одкровенної теології, а саме те, що існує істина, яка не тотожна
вищій Істині. Безумовно, вища Істина належить божественній сутності, але
тварні речі також мають свою сутність, і відповідність мислення сутності цих
речей також є істиною [131, с. 12-13]. Ця нижча, партикулярна істина є
досяжною для людини, навіть для грішної людини, тоді як лише чисті
серцем, святі можуть долучитися до споглядання Істини божественної, а в
повноті вона не досяжна для жодного створіння. Також Роберт приділяє
увагу концепції подвійної істини, коли вища Істина надається людині в
спогляданні духовних сутностей, а істина створених речей виводиться
людиною в судженні. Створені істини речей не є істинними самі по собі,
онтологічно вони залежать від вищої Істини, втім інструментально це вже не
так однозначно, оскільки людина може пізнати ці партикулярні істини
створених речей, навіть не пізнавши повноти вищої Істини, адже до цього
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створений людський розум не в змозі дійти. Гроссетест порівнює
партикулярні істини з кольорами, які видні в сонячному світлі: «Як слабкі
тілесні очі бачать пофарбовані тіла тільки завдяки сонячному світлу, що
падає на них, але натомість не можуть бачити це світло саме по собі, хіба що
розсіяне по поверхні пофарбованих тіл, так і слабкий розумовий зір не
сприймає істинну річ інакше, ніж у світлі вищої істини, але саму по собі
вищу істину сприйняти не в змозі, спостерігаючи її тільки в певному
з’єднанні з істинними речами» [131, с. 20]. Більш того, Роберт Гроссетест
також

наділяє

партикулярні

істини

властивістю

незмінності,

навіть

стверджує, що такий вислів, як «сім плюс три дорівнює десяти» є вічним, не
стаючи від цього божественною сутністю (хоча вічність партикулярним
істинам надає якраз те, що їх знає вічний Бог). Таким чином, природні
закони, які людина може пізнати, мають також статус незмінних
універсальних законів, а оскільки вони не належать до божественної сфери,
то пізнання їх також належить до сфери іманентного.
Учень Роберта Гроссетеста, Роджер Бекон також вважає, що створені
істини досяжні для людей, навіть для неосвіченої юрби, якщо керівники
цього натовпу будуть добрим прикладом і втіленням істини. Роджер пише:
«хоча й не можна привести [народ] до досконалості, оскільки вона
протистоїть природі натовпу, але цілком можна залучити до пізнання істини,
якщо той, хто керує, втілює її словом і ділом … Але незчисленні недоліки
тих, хто керує в наш час як у наукових заняттях, так і в житті. Звідси
зрозуміло, що більшість, підлегла їм, нескінченно помиляється» [132, с. 92].
Роджер Бекон не вважає за неправильне звертатися до філософських творів у
пошуку тварної істини, оскільки вважає, що всі античні філософи, перш за
все Аристотель, прямо чи опосередковано брали мудрість із того ж
одкровення, яке було записане в Біблії. Втім, лише християнське вчення він
визнає повнотою розкриття Істини, в чому повторює патристичних
богословів.
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Пізніше вчення про істину і можливість її пізнання в Англії розвинув
один з найбільших оксфордських схоластів, Вільям Оккам, у межах своєї
концепції природної теології, або природного знання. Під природним
знанням Вільям Оккам розуміє філософію, раціональне пізнання, яке не може
досягати тих самих висновків, що досягаються в теології, втім також важливе
для досягнення повноти знання, і навіть може розглядати під певним кутом
теологічні предмети, хоча й не так, як це робить теологія [150, с. 145-153].
Важливо зазначити, що власне в цій оксфордській схоластичній філософії
поступово складається природничий напрям, який не тільки виокремлював
природне, навіть природниче знання, а й намагався ставити природниче, а не
умоглядне знання на чолі пізнавального процесу, коли йдеться не про
теологічну, а про природну істину.
Деякі дослідники вважають такий поворот початком секуляризації та
постання наукового знання Нового часу, і цей погляд почав тіснити
просвітницький нарратив про темні часи середньовіччя лише в середині
ХХ століття, зокрема, завдяки працям П. Дюема, Дж. Сартона, О. Койре,
А. Майєра, Л. Торндайка та інших істориків науки [29, с. 6-8]. Завдяки цим
дослідникам було виявлено дві важливі речі. По-перше, західноєвропейська
наука почала своє існування набагато раніше за Леонардо да Вінчі та не
тільки вкорінена в Середніх віках, але й успішно розвивалася в той час. Про
це свідчить і методологія досліджень середньовічних авторів (раціональні
міркування, конциліарне обговорення предметів, критичне мислення,
спрямованність на пошук істини), і предмети наукових пошуків (природа
руху та імпульсу, трансформації металів та інших речовин, класифікації
тварин та рослин тощо). По-друге, науковий світогляд постає не як
альтернативне християнству поле мислення, а як додаткове поле міркувань
для християнських мислителів, які на певному етапі поряд із теологією
одкровення почали займатися все більше природною теологією.
Історик середньовічної філософії Е. Жильсон завершує розгляд вчення
Вільяма Оккама наступними рядками: «Якщо все ще не достатньо очевидно,
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що оккамізм був витоком сучасної науки, варто визнати: його радикальний
емпіризм, що спирається на абсолютну, не зв’язану жодною природною
необхідністю всемогутність Бога … створює дуже сприятливий ґрунт для
розвитку експериментальних наук. Пробабілізм у природній теології,
метафізичний скептицизм, орієнтація на дослідження вже чисто наукового
характеру – такі (незалежно від власне теологічної області, яка залишиться
обширною) основні ознаки впливу Оккама» [54, с. 496]. Відповідно, у творах
послідовників Оккама одкровенна та природна теологія розходилися в
методах пізнання істини все більше. Втім, принциповою відмінністю
середньовічної постановки питання про природне знання від новочасної є,
безумовно, те, що середньовічні теологи, визнаючи наявність природного та
одкровенного як двох способів легітимного пізнання, зазвичай ставили на
перше місце саме теологію, тоді як наукою, або філософією, займалися з
метою вдосконалення власних теологічних навичок, тоді як секулярна наука
займається переважно природною сферою, навіть якщо той чи інший вчений
визнає можливість теологічного пізнання певних трансцендентних істин.
Паралельно розвиткові британської схоластики, з її ідеєю природної
теології,

на

континенті

розвивалася

концепція

«подвійної

істини»,

фундаторами якої стали ще в ХІІ столітті Жільбер Порретанський та Іоанн
Солсберійський, що жили та працювали в Шартрі. Згідно з концепцією
«подвійної істини», теологія та філософія (до останньої зараховувалося
також наукове знання) мали цілком різні метод і предмет, тому і філософське
знання може також бути цілком істинним, навіть якщо не виводиться з
одкровенних джерел, якщо тільки воно не протистоїть прямо теологічному
знанню, яке базується на божественному одкровенні та неістинним бути не
може. Природне знання, таким чином, набуває пошани серед деяких гілок
християнських мислителів (хоча не можна говорити про це як про загальне
місце для ХІІ століття, але згодом така концепція поширилася), а потім
концепція «подвійної істини» обґрунтовувалася навіть Фомою Аквінським.
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Іншою гілкою прихильників цієї концепції були латинські аверроїсти,
які, можливо, і поставили насправді питання про співвідношення істин
філософських та істин теологічних. Зрештою, аверроїзм було засуджено
наприкінці ХІІІ століття, і це змусило частину теологів відвернутися від
концепції «подвійної істини» та зосередитися на суто богословських студіях,
тоді як інші мислителі почали приділяти більше уваги оккамістському
розведенню наукової та одкровенної істин, схиляючись до рефлексії щодо
першої. Одним із найбільш яскравих діячів цього напряму став паризький
сучасник і можливо послідовник Оккама, і також номіналіст, Жан Буридан. У
своїх міркуваннях про істину він розділяє істинність висловлювань про Бога,
які є абсолютно істинними, а також істинність висловлювань про природу
(наприклад «вогонь гарячий»), які можуть виявитися хибними лише у
випадку прямого божественного втручання, яким зазвичай нехтують під час
побудови теорії [193, р. 690]. Отже, істини наукові так само тверді на своєму
рівні, як і істини теологічні – на своєму. Внесок Буридана та його учнів у
розвиток експериментального природознавства є великим і, за деякими
версіями, вплинув на фізику Коперника, Галілея та Декарта [54, с. 514-517].
Так, буриданова концепція безперервного руху та імпетуса була новим
переосмисленням аристотелівської фізики, але вона стала підставою для
теорії руху часів Відродження та Нового часу, в яких збереглося вчення про
безперервність руху, але зникло вчення про його божественне джерело.
Розвинувши вчення Буридана про імпетус, його учень Альберт Саксонський
також став одним з перших, хто говорив експліцитно про силу тяжіння, який
через Миколая Орема потім став широко відомим серед природознавців
пізнього Середньовіччя та Відродження. Таким чином, концепції «подвійної
істини» та природної теології стали причиною для виокремлення наукового,
світського знання в якості легітимного способу осягнення істини, до того ж
ішлося вже не про християнську Істину одкровення, а про істинне становище
природних речей.

127
Отже, якщо християнські богослови часів патристики поставили
питання про істину як одне з найбільш важливих питань для рефлексії, а
також визначили такі положення, як наявність розкритої людині повноти
істини (завдяки втіленню Христа); необхідність постійного наближення до
істини через практику та рефлексію; існування легітимного способу фіксації
істинних положень шляхом консенсусу церковних діячів тощо, то
схоластична традиція західноєвропейського Середньовіччя ніби повторює
найголовніші характеристики вчення про істину на новому колі. По-перше,
питання істини знову і знову повторюється в християнських трактатах, і
статус істини знову пов’язується з тим, що Істиною в вищому сенсі володіє
як атрибутом (у середні віки це отримує назву трансенденталії) божественна
сутність. Бог як Істина відкриває людині можливість також отримати доступ
до істини, незважаючи на те, що схоласти визнають створений статус
людського розуму, а отже його обмеженість і нездатність дійти повноти
істини самотужки. Втім, утілення божественної сутності в особі Ісуса Христа
розкриває створеному людському розуму повноту істини, яку залишилося
тільки осягнути, систематизувати й зафіксувати у церковному вченні.
По-друге, це питання потребує постійної рефлексії, внаслідок якої
людина наближується до вищої Істини, пізнаючи конкретні істини у
створених речах. Схоласти звертають увагу на те, що вища Істина та істини
тварних речей відрізняються між собою, коли останні залежать від першої.
Якщо створена істина й не дорівнює за онтологічним статусом вищій Істині,
то все ж вона є твердою на своєму рівні, а отже, закони розвитку створеної
природи незмінні за умови відсутності прямого божественного втручання
шляхом здійснення дива. Незважаючи на те, що теологи, виокремлюючи
наукову (природну) істину та відділяючи її від теологічної, здебільшого
продовжували займатися пошуками істини теологічної, але виникає
легітимний шлях, що пов’язаний із пошуком іманентної істини речей шляхом
іманентної
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гетеродоксальними висновками, це вчення набуло в схоластичній концепції
«подвійної істини», яка взагалі розводила і метод, і предмет теології та
природної філософії, чи науки.
По-третє, західне богослов’я схоластичних часів має змогу періодично
звертатися до того механізму легітимної фіксації істини, який мала
нерозділена церква доби патристики. А саме, йдеться про вселенські собори,
під час яких повнота церкви уповноважена говорити від імені повноти
Істини. Незважаючи на те, що рефлексія над принципом колегіальності та
соборності призвела до певних змін у механізмах проведення соборів та
способах

проголошення
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закріпленої
неодноразово

в

догматах,

проводило

все

ж

собори

зі

статусом вселенських протягом Середніх віків, тоді як східне християнство
проводило тільки місцеві собори, які мають дещо нижчий статус доступу до
повноти істини. Окрім того, відмінністю західнохристиянських соборів ще з
патристичних часів було те, що на них розглядалися не стільки питання
умоглядного богослов’я, скільки більш земні питання церковного права,
адміністрування тощо. Через це вселенські собори Заходу дали приклад
розв’язання практичних питань та фіксації істинних відповідей завдяки
колегіальному авторитетові церкви.
Зрештою, це також стане важливо для науки, оскільки консенсус
фахівців щодо певного питання є способом фіксації наукової істини, так само
як і християнської. Власне, тут не йдеться про зазіхання на кореспондентну
теорію істини. Справа в тому, що специфіка наукового пошуку потребує
аксіоматично існуючої онтології, тобто уявлень про всесвіт і його закони, які
визнаються як об’єктивні повнотою наукової спільноти, а отже, дозволяють
визначати предмет дослідження, планувати його мету й імовірні результати,
спираючись на знання про ці закони (пресуппозиції). Таке консенсусне
визначення меж існуючого, предмета й об’єкта, а також суб’єкта наукового
пошуку створює рамки наукового світогляду, а в подальшому дозволяє
створити наукову картину світу. Окремий учений не зобов’язаний щоразу
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доводити загальновизнані наукові аксіоми, починаючи своє дослідження з
того місця, де закінчили його попередники. Разом із тим, наразі не можна вже
говорити про те, що такий аксіоматичний набір дійсно відповідає об’єктивній
реальності, цілком її відображує та не підлягає перегляду, оскільки за останні
півтора століття такі аксіоми неодноразово переглядалися, а потім знову
фіксувалися на рівні загальнонаукового консенсусу.
До наукового пошуку перейшла також така важлива та виплекана в
християнській думці характеристика як принципова можливість пізнання
істини. Християнські теологи з перших століть виборювали таку парадигму
під
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протистояння

з
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філософами-скептиками,

наполягаючи, що після реалізації у Христі повноти одкровення істина стала
повністю доступною, розкритою. В той же час, античний погляд завжди
бачив істину як одкровення потаємного, а отже, залишав місце для
потаємного. Середньовічна думка, повторюючи вчення про пізнаваність
істини, спеціально наголосила також на пізнаваності партикулярних істин,
які вже не мають безпосереднього рятівного статусу. Звідси походить і
новочасна парадигма пізнаваності істини, яка дається вченому через
рефлексію щодо наукових експериментів. Принципова і повна пізнаваність
світу в науковому дискурсі відрізняється від середньовічного християнського
тим, що новочасна наука не говорить про творця і створеність Універсуму,
хоча цілком може визнавати його початок у часі, чого не визнавала антична
натурфілософська думка. До певної міри можна говорити про те, що
Універсум

секуляризованої

науки

Нового

часу

ввібрав

до

себе

характеристики, притаманні в християнській науці Богові. Внаслідок цих
процесів створений світ став називатися природою, яка не створена (через
відсутність уявлення про позаприродного творця), а навпаки сама продукує
об’єкти, що підлягають пізнанню.
Порівнюючи положення про істину та можливість її пізнання, з яких
виходить наука Нового часу, з тими положеннями, які існували в
середньовічному християнстві, можна зауважити наступне. Наука виходить з
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певних онтологічних аксіом, які імпліцитно їй притаманні, хоча й не
потребують експлікації в науковому дискурсі. По-перше, існує об’єктивна
дійсність, що не прив’язана в своєму функціонуванні до надприродних
сутностей і залежить лише від природних законів. По-друге, закономірності,
за якими відбувається розвиток природи, принципово можуть бути розкриті й
досліджені. Віра в існування об’єктивної дійсності пов’язана у християнстві з
тим, що світ дійсно створений Богом, і як мінімум Бог має абсолютну
повноту існування. А оскільки Бог утілився в людському тілі та в
матеріальному світі, відповідно, це буття отримало доступ до повноти
існування. Як пише в своїх творах О. Кожев, принципова відмінність
християнського підходу до реальності, порівняно з античним, полягала в
тому, що з точки зору античної науки об’єктивні та незмінні закони можна
було дослідити лише в небесних сферах, які близькі до божественного світу,
тоді як християнська схоластична наука виходить з того, що звичайний
створений світ прямо долучився до повноти божественної реальності, яка
водночас є повнотою вищої Істини. З іншого боку, християнська думка
поступово вивела божественну реальність до сфери трансцендентного,
знявши також необхідність враховувати присутність божественного в
повсякденні. М. Киссель, посилаючись на дослідження А. Коллінгвуда,
стверджує: “Античність не знала справжньої ідеї трансцендентності. Ця ідея
ввійшла до свідомості та затвердилася в ній лише з поширенням та
перемогою християнства. Божество Аристотеля увінчує космос та оформлює
його зсередини, але не є Творцем світобудови. Бог на вершині космічної
ієрархії, яка просякнута прагненням нижчого до вищого, жагою досягнення
довершеності, яка і втілена в божественному началі. Все у Всесвіті
намагається вподібнюватися Богові, але кожне на свій лад, згідно того рівня
буття, до якого воно належить [69, с. 288]. Християнство вивело божественну
реальність за межі поцейбічного світу, і зробило можливим наступний крок,
до якого вдалися просвітники, а саме — просто вивести надприродне,
трансцендентне з дискурсу та зосередитися на іманентному світі.
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Отже, дослідження людського виміру існування всесвіту вже не є
проблемним

для

християнської науки,

а

закономірності,
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спостерігати людина, є причетними до об’єктивного стану речей. Зрештою, в
новочасній науці повторюється думка про те, що людина існує у світі
повноти буття, має доступ до повноти істини та може пізнавати оточуючий
світ. Більш того, якщо людина відмовляється від пізнання, то вона, з
християнської точки зору, відмовляється від спасительної істини, і ставлення
до істини як до чогось, що має термінальну цінність, зберігається в
новочасній науці. Пізнання іманентного світу ще схоластами зводилося до
іманентного світові інструментарію, а саме до раціональної рефлексії та
чуттєвого досвіду, і це було розвинене в науці Нового часу. Можна
стверджувати, щоправда, що ці підстави існування новочасної науки були
поставлені під сумнів Кантом, але насправді його філософія проникла в тіло
науки достатньо глибоко, щоб змінити загальні засади наукової аксіоматики,
лише наприкінці ХІХ століття, започаткувавши новітню науку.
По-третє, за вказаними закономірностями розвивається увесь світ, і поза
ними нічого не існує. Історики науки нерідко приходять до висновку про те,
що ставлення до природних законів як до чогось вічного та незмінного
насправді походить від схоластичного вчення про створену природу. В
Середні віки існувала концепція постійного утримання Богом створеної
природи в стані існування, оскільки християнська думка вважає, що всі
створені речі отримують існування лише завдяки божественному існуванню.
Ця концепція тягла за собою положення про те, що Бог є причиною
постійного збереження порядку речей, звідки через роботи Жана Буридана та
інших пізніх схоластів до Нового часу приходить вже концепція збереження
матерії та енергії, а також про збереження руху.
Як зауважує П. Гайденко, вчення Беди Високоповажного та Жана
Буридана стали підставою для вчень Декарта і Галилея: «В тому, що Беда
характеризував як четверте значення ідеї творіння, а саме збереження
створіння, що постійно триває, Декарт вбачає джерело закону збереження
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матерії … Не лише фізичні, але й математичні закони, за Декартом,
встановлені Богом. Усе те, що Декарт називає вродженими ідеями, від яких
повністю залежить достовірність і істинність будь-якого знання та без яких
не можлива наука, є тією ж мірою творіння Боже, як і природні речі»
[31, с. 51]. Вчені Нового часу, задовольнившись дослідженням вічних законів
існування всесвіту, поступово все менше уваги приділяють творцеві цього
всесвіту, а також усьому тому, що перебуває поза дією цього іманентного
світу. Декартові такий підхід ще не властивий, але він здобуває легітимний
статус під час розповсюдження просвітницьких ідеалів.
По-четверте, наука є шляхом до істини, оскільки пізнає ці об’єктивні
закономірності, і такого ж легітимного шляху до пізнання істини, яким є
наука, більш не існує. З іншого боку, не існує такого становища речей, яке б
визнавалося істинним, і доводилося іншими способами, аніж наукові. Така
позиція наукового способу пізнання як єдиного релевантного щодо явищ
іманентної реальності є насправді секуляризованим тлумаченням концепції
«подвійної істини» в ситуації, коли з двох істин зберігається увага лише до
однієї, а саме тієї, що стосується природного способу пізнання та не
звертається до одкровення за авторитетною легітимацією. Іронія долі в тому,
що принцип, відомий як «лезо Оккама», був застосований до самої природної
теології, з якої він і постав: якщо пізнати об’єктивні закономірності
існування іманентного всесвіту цілком можна завдяки науковій методології,
а окрім іманентного всесвіту, на який сповна розповсюджується дія цих
об’єктивних закономірностей, більш ніщо науку не цікавить, то немає
потреби звертатися до позанаукових способів пізнання задля того, щоб
відшукати істину про об’єктивний стан реальності.
По-п’яте, якщо закономірності функціонування всесвіту розкриті
завдяки експериментам та прийняті експертним співтовариством, вони
визнаються об’єктивними та необхідними до засвоєння і визнання іншими
учасниками наукового дискурсу, а також звичайними людьми. Цей процес
розкривають у своїй монографії В. Г. Пихтін та Т. Ф. Пихтіна: “Вироблені
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правила, критерії, ідеали та принципи, які лежать в основі розуміння
наукових результатів, досягаються за рахунок випрацьованих специфічних
норм діяльності наукового колективу та, навпаки, останні формуються в
залежності від характеру перших. Скажімо, відбір у якості істинних деяких з
альтернативно висунутих концепцій забезпечується за рахунок сформованих
на цей час методів взаємозв’язку емпіричного і теоретичного, побудови
логічних доказів і т. д., але ці процедури знаходять своє вираження не тільки
в чисто когнітивних процедурах пошуку істинного, але і в соціальних
механізмах наукового пошуку: організації наукових дискусій, оформленні
результатів робіт (звіти, дисертації, відкрита печать), створенні соціальної
структури наукових колективів, внутрішньому розподілі фінансових коштів і
т. д.” [129, с. 98-99]. Відповідно, якщо постає нова загальна теорія певної
закономірності існування всесвіту, вона має бути обговорена компетентними
фахівцями в відповідній галузі, і більшість нововведень так і не отримує
загального визнання, залишаючись гетеродоксальними гіпотезами. Можна
навіть сказати, згідно теоріям науки доби кінця модерну, що в нормальній
ситуації більш істинною визнається наукова гіпотеза, яка ухвалюється
фахівцями та не протистоїть аксіоматичним положенням про закономірності
розвитку всесвіту, ніж теорія, що аргументована певними результатами
експериментів, але не вкладається в загальну наукову картину світу, що існує
на даний момент.
Зокрема, теорія наукових революцій Т. Куна стверджує, що науковий
дискурс у нормальному стані існує в якості конкретної парадигми (те, що в
теорії І. Лакатоса перетворюється на дослідницьку програму), яка охоплює, з
одного боку, способи постановки питань, а з іншого боку способи пошуку
відповідей на ці питання [82]. Певний час більшість учених працює в межах
такої парадигми, визнаючи вголос її картину світу, а мовчки – онтологічні
засади,

які сприймаються

на

віру,

і з

яких виходить відповідна

загальнонаукова картина світу. Якщо людина намагається розвивати власну
парадигму, яка не звертає увагу на загальновизнані закони функціонування
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реальності, її теорія не визнається науковою, навіть якщо всередині себе не
має протиріч. В цьому контексті можна порівняти відсікання таких
ненаукових теорій із відсіканням єретичних богословських теорій, що також
могли бути не суперечливі всередині себе, але натикалися на несприйняття
через несумірність із загальновизнаною богословською парадигмою.
Разом із тим, під час експериментів постійно накопичуються аномалії,
які

не

можна

пояснити,

спираючись

на

закономірності,

відомі

загальноприйнятій парадигмі, що викликає до життя вже нову парадигму, в
межах якої аномалії вже сприймаються як звичайні факти. Можна помітити,
що хоча Кун і відмежовується від кумулятивної моделі розвитку наукового
знання, що була властива просвітницькій думці, але насправді в перспективі
наближення до істини кумулятивність залишається присутньою також і в цій
дискретній моделі розвитку науки. Річ у тім, що зміна парадигми зумовлена
необхідністю подальшого наближення до істини, заради якого можна
знехтувати навіть загальновизнаними закономірностями існування всесвіту, і
нова парадигма нерідко враховує стару як партикулярний випадок, додаючи
більш загальні умови, які легітимують також і нові випадки, що раніше
вважалися аномаліями. Таким чином, наука просувається до фіксації
об’єктивної істини, чи то накопчуючи факти в кумулятивному сенсі, чи то
накопичуючи теоретичні рамки для фактів під час зміни парадигм.
Розглядаючи інші теорії з царини філософії науки, можна стверджувати,
що уявлення, які існують у межах них щодо сутності науки, отримують
більш

повне

пояснення,

якщо

врахувати

в

них

історію

розвитку

християнської догматики, а також християнського вчення про істину.
Християнське Середньовіччя не лише було періодом, який передував Новому
часу, але і сформувало концептуальний апарат, евристичну методологію та
навіть онтологічні аксіоми, які в модернізованому вигляді стали засадничими
для класичної наукової раціональності. Так, якщо взяти до прикладу
концепцію

науки

Ларрі

Лаудана,

який

критично

розвинув

теорію

дискретного розвитку науки школи Т. Куна та І. Лакатоса, то його теорія
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дослідницьких традицій, що спираються на ціннісно-світоглядні моделі,
цілком підтверджується розвитком знання в християнській традиції.

Онтологічні постулати, що мають
релігійне походження
Методи
обґрунтування
вимоги

Теорії

обґрунтування
демонстрація
реалізованості

гармонія

Мета
дослідження

Схема 5. Доповнена структура наукового знання Л. Лаудана

Християнська теорія істини цілком підпорядкована християнському
світогляду, монотеїзму і концепції втілення абсолютного Божества в
людській особі Христа, а згодом перенесення статусу носія істини на церкву.
Можна сказати, що християнська теорія істини існує в межах інтелектуальної
традиції, яка хоча і спиралася на спадок Античності, втім робила його не
вихідною точкою, а радше інтегрувала у власний підхід до розв’язання
проблем. Християнська теорія істини є максимально адекватною для
вирішення завдань, які стояли перед середньовічним суспільством, а саме —
для інтерпретації реальності, яка спиралася б на креаціоністську онтологію,
доктрину втілення Бога та інші особливості християнського світогляду. Так
само в християнській парадигмі складається чіткий механізм відбракування
альтернативних теорій, які не вкладаються в загальноприйняту дослідницьку
традицію. Йдеться про конциліарний механізм фіксації істини, який дозволяв
християнському інтелектуальному середовищу зберігати єдність і витискати
за межі дискурсу єретичні твердження. Історія християнської думки
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Середньовіччя підтверджує ще одну позицію Лаудана, з приводу того, що в
межах дослідницької традиції можуть відбуватися певні зміни, не знімаючи її
через це з порядку денного. І екскурс в історію схоластики також
підтверджує, що теорія істини в середньовічному християнстві змінювалася з
плином часу, хоча й продовжувала оперувати поняттями, випрацьованими за
часів патристики. Порівняння теорій істини та раціональності в межах
схоластичної теології та новочасної науки дає підтвердження також
розумінню Л. Лауданом поступовості переходу від однієї дослідницької
традиції до іншої. Більш того, можна впевнено говорити про те, що наука
Нового часу є не стільки іншою дослідницькою традицією, порівняно зі
схоластикою, але скоріше таким видозміненим, перетвореним продовженням
середньовічної раціоналістичної традиції, адаптованої до нових завдань, які
постали перед секуляризованою наукою часів Модерну. Зокрема, розуміння
істини, необхідності йти до неї та способів такого шляху в межах новочасної
наукової раціональності стають цілком адекватними, якщо враховувати
онтологічний і сотеріологічний статус істини в християнській дослідницькій
традиції, але є ірраціональними та довільно обраними, якщо не враховувати
богословських аспектів християнської теорії істини. Разом із тим, наукова
раціональність Модерну не потребує обов’язкового врахування інших
моделей раціональності та істинності, які не є частиною тієї ж дослідницької
традиції, що й вона (зокрема, йдеться про античні теорії).
Історія розвитку християнської догматики та християнського вчення про
істину може по-новому актуалізувати й інші теорії науки, які не пов’язані
безпосередньо з кунівською історицистською лінією. Зокрема, можна взяти
до прикладу теорію наукового знання В’ячеслава Стьопіна, який виокремлює
два рівні організації наукового знання — теоретичний та емпіричний, у
межах яких існує значне розгалуження форм знання (емпіричні факти, схеми,
гіпотези, теорії, закони і т. д.). Відповідно, ці рівні знання різняться за
методами, засобами та інструментарієм, предметом (при тому, що об’єкт
може бути одним і тим самим), процедурою проведення дослідження тощо.
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На обох рівнях наука розвивається, поступово накопичуючи фактичний
матеріал, а з іншого боку висуваючи все нові теорії, які мають більш
адекватно проінтерпретувати істинний стан речей.

ЕЗ  емпірична залежність (1, 2  асимільована теорією, н  не асимільована
теорією); ЕС  емпірична схема; Н1-n  спостереження; 1-n  умовне число спостережень;
ПС  приладова ситуація.

Схема 6. Доповнена структура наукового знання В. Стьопіна

Разом із тим, якщо обмежити структуру наукового знання тільки цими
двома аспектами, розвиток наукового знання видається ірраціональним та
неспрямованим, а отже говорити дійсно про розвиток стає неможливо,
оскільки процес не матиме гіпотетичної точки завершення, так само як і
початку пошуків. Повне розуміння діалектики цих двох рівнів можливе за
умови припущення ще одного рівня — ціннісно-світоглядного, або
аксіоматичного, який би робив необхідним процес наукових пошуків та
постійне прагнення до вдосконалення цього процесу. Такою підставою для
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наукових пошуків може також стати специфіка християнського вчення про
істину, яке передбачає кілька взаємопов’язаних пунктів:
1) Існує об’єктивна реальність, яка зумовлена абсолютними та
незмінними закономірностями, що задані під час акту Творіння (остання
частина елімінувалася внаслідок секуляризації, але перша залишилася як
така, що відображує об’єктивний порядок речей).
2) Існує об’єктивна істина, яка свідчить про об’єктивний порядок речей
та повністю описує його. Найвища Істина є атрибутом божественної
природи, а отже є об’єктивною, вічною та незгрішимою.
3) Бог втілився в людській особі Ісуса Христа, а отже людська природа
отримала можливість необмеженого доступу до божественної Істини.
Повнотою Істини володіє Христос, але оскільки Він є главою церкви, то і
церква як інститут має повноваження говорити про істину. Єдина вимога —
це має бути позиція, схвалена всіма членами церкви.
4) Людина зобов’язана досягти Істини для спасіння душі, і це є
справжньою метою, яка спричиняє пошуки в межах партикулярних істин, в
тому числі й природничих, які також є частиною одкровення Бога.
Ці особливості християнського вчення про Істину зрештою були
модернізовані та частково еліміновані в новочасній науковій раціональності,
але зберегли мобілізаційний потенціал в тій частині, що стосується
імперативу пошуку істини та кінцевого результату у вигляді досягнення
людиною повного знання про світ, ставши аксіомами. Але для сучасного
вченого мотивація займатися наукою вже не стільки сотеріологічного
порядку, скільки гуманістичного, тобто метою є втілення справедливого,
передбачуваного, комфортного середовища для життя людини й людства.
Втім, для пояснення того, що в просвітницькій і позитивістській парадигмі
стало аксіомами, можна простежити шлях відповідних категорій у межах
християнського дискурсу, де вони мали цілком пояснюваний характер.
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Отже, схоластичне вчення про істину, хоча й не було насправді
безпосереднім

продовженням

учення

патристичного,

спираючись

на

арабські, візантійські та грецькі зразки не меншою мірою, ніж продовжуючи
західноєвропейську традицію рефлексії, все ж у ньому відбилися основні
архетипічні риси патристичного вчення про істину, її місце в християнстві,
межі її відкритості та способи осягнення. На перетині неоплатонічних та
перипатетичних студій розвивається вчення про трансценденталії, однією з
яких є «істинне». Разом із тим, деякі риси схоластичного вчення про істину
відрізняють його від ранньохристиянського аналогу, зокрема, схоластична
думка припускає існування двох дискурсів, де йдеться про істину, а саме
теологічного дискурсу, який спрямований на систематизацію одкровенної
істини про Бога та спасіння, а також природного, до поля уваги якого
входить створений світ, а інструментарій пізнання спирається не стільки на
одкровення, скільки на системний раціональний пошук. Саме розділення
природної та одкровенної теології, або те, що в континентальній думці стало
відоме як теорія «подвійної істини», сприяло виокремленню спеціалізованої
іманентно орієнтованої галузі пізнання, тобто науки. Зосередившись на
іманентному світі, в інших аспектах наука багато в чому залишається на тих
самих позиціях, які займала в сфері пізнання християнська теологія. Істина
стоїть на тому самому високому ступені, до неї так само веде лише один
абсолютно правильний шлях, тоді як альтернативні шляхи сприймаються
прихильниками наукового пізнання вкрай ворожо. Істина так само потребує
постійної рефлексії, хоча вважається, що вчені не встановлюють, а лише
експлікують та фіксують у вербалізованій формі об’єктивну істину, яка існує
сама по собі, незалежно від дослідників. До певної міри можна стверджувати,
що вчені використовують також схожий із богословським механізм фіксації
істини

та

відсікання

альтернативних

(гетеродоксальних)

визнаються ненауковими та через це – шкідливими.

учень,

які
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Істина, її природа та здатність людини до її осягнення є центральним
стрижнем, на якому будується наукове пізнання, але важливо зазначити, що
ці питання мають історичну спадковість і культурну обумовленість. Зокрема,
наукове розуміння питань, пов’язаних із істиною, не можливе поза межами
західнохристиянського дискурсу. Питання про істину є однією з центральних
проблем, що від апостольських і євангельських часів стояли перед
християнською

церквою.

Високий

статус

істини

в

гносеологічному

контекстах, значною мірою, виник через високий сотеріологічний статус
істини, адже християнство завжди сприймає істину перш за все як істину, яка
здатна спасати душу. З іншого боку, істина є нествореним атрибутом
божественної сутності, і в особі Ісуса Христа була повністю відкрита
людській природі, що дозволило християнам, на відміну від античних
мислителів, говорити про те, що людина може пізнати істину в повноті.
Оскільки Істина в вищому сенсі онтологічно притаманна вічній божественній
сутності, створена людська природа не може самотужки пізнати її, і лише
божественне одкровення надає людині змогу долучитися бодай частково до
пізнання Істини, але втілення Бога в особі Христа докорінно змінює
ситуацію, оскільки вважається, що в ньому людська природа цілком
долучилася до повноти Істини, а отже, античне вчення про істину як щось
приховане, в християнстві змінюється вченням про істину як щось,
принципово доступне людині.
Оскільки істина, з християнської точки зору, є атрибутом Христа і
Святого Духа, вона також стає, певною мірою, й атрибутом церкви, яка веде
своє походження від Ісуса та керується в своїх рішеннях дією Святого Духа.
Через це вчення, встановлене авторитетом достатньої кількості авторитетних
і повноважних представників церкви. В цьому сенсі вищим авторитетом
володіє вчення вселенських соборів як найвищого представницького органу,

141
що може говорити від імені християнської спільноти та фіксувати істинне
вчення. Набагато меншу міру авторитетності в християнському баченні має
вчення окремого богослова, навіть якщо він має спадкоємність від апостолів
через єпископський стан, а його доктрина добре аргументована. Середню
ланку займають місцеві собори, рішення яких втім здебільшого визнаються
спільнотою

як

авторитетні

та

загальнообов’язкові.

Найвищим

же

авторитетом у питанні встановлення істинного віровчення володіє вся
спільнота, або церква, досвід якої має право приймати чи заперечувати навіть
рішення вселенських соборів. Втім, зібрати всіх членів християнської церкви
разом стало фактично неможливо ще за апостольських часів, через постійне
поширення та розпорошення спільноти. Через практику колегіальності
встановлення меж християнської доктрини зрештою програли богословські
вчення, що претендували на обмеження спільноти тих, хто володіє істинним
знанням, або намагалися зробити істину залежною від партикулярного
богословського вчення. Поширення практики проведення соборів для
фіксації

істинної доктрини пояснюється

не

тільки розповсюдженям

християнства, але й поступовим звільненням енергії, яку в перші століття
християнські мислителі витрачали на захист від репресій із боку влади,
перенесенням цієї енергії на експлікацію та фіксацію доктрини, а також на
подальшу проповідь цієї вже систематизованої доктрини.
Той факт, що християни вважають свою релігійну традицію носієм
повноти істини, призвів до розмежування серед богословів двох умовних
таборів. Перший з них наполягав на тому, що необхідно взагалі відмовитися
від інших способів осягнення істини, ніж завдяки одкровенню, в тому числі
йшлося про філософію. Інша частина християнських богословів вважала, що
часткова істина може міститися також у філософських вченнях, наприклад, у
неоплатонізмі. Деякі мислителі відводили раціональним способам пізнання
допоміжну роль, тобто вважали, що для того, щоб стати досконалим
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християнином, необхідно засвоїти також і нижчі інструменти осягнення
істини, зокрема й філософію. Згодом така позиція перемогла, і це зробило
можливим розведення природної та одкровенної теології в схоластиці, коли
істина про Бога та спасіння вважалася предметом теології, що вкорінена в
божественному одкровенні, а істина про створені предмети вважалася
доступною навіть недосконалому людському розуму через раціональні
засоби

пізнання.

Зрештою,

це

стало

підставою

появи

секулярної

західноєвропейської науки як своєрідного перетворення схоластичної
теології.
Практика проведення соборів заради фіксації істини та систематизації
віровчення сприяла раціоналізації християнської доктрини. З одного боку,
плодом раціональної рефлексії переважно були гетеродоксальні вчення як
своєрідні

подразники,

що

викликало

необхідність

надавати

також

раціоналізовану, але більш загальноприйняту альтернативу цим вченням.
Раціоналізації доктини сприяло також те, що собори стали не лише
механізмом внутрішньої стабілізації християнства, а й репрезентантами його
в широких колах, у тому числі й у колах можновладців. Необхідність
зафіксувати та зрозумілим чином донести до оточуючих християнське вчення
призводила до відмови від суто ірраціональних способів пізнання Істини,
зокрема й від дуже поширеного на Близькому Сході пророцтва, яке значно
проникло до християнської церкви в перші роки її існування та зрештою
змушене було поступитися місцем раціоналізованим механізмам. Інститут
пророків, утративши свою роль через повне одкровення Істини в особі Ісуса
Христа, був замінений на більш раціоналізований інститут єпископів,
завданням яких було не отримувати нові одкровення, а лише фіксувати і
догматах та інтерпретувати вже наявну істину. Соборний механізм прийняття
рішень щодо істини завдяки колегіальному консенсусу компетентних
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фахівців

став

прообразом

механізму,

яким

приймалися

рішення

в

новоєвропейській науковій спільноті.
Християнські принципи розуміння істини та способів її фіксації через
природну теологію та інші споріднені явища перейшли до новочасної науки.
Остання виходить з певних онтологічних аксіом, які корелюють із
християнським розумінням об’єктивного стану речей та істини. По-перше,
християнство, як і наука, вчить, що існує об’єктивна дійсність, що не
прив’язана в своєму функціонуванні до надприродних сутностей і залежить
лише від природних законів. По-друге, закономірності, за якими відбувається
розвиток природи, принципово можуть бути розкриті й досліджені. Віра в
існування об’єктивної дійсності пов’язана у християнстві з тим, що світ
дійсно створений Богом, і як мінімум Бог має абсолютну повноту існування.
А оскільки Бог утілився в людському тілі та в матеріальному світі,
відповідно, це буття отримало доступ до повноти існування. В новочасній
науці (принаймні до Канта) повторюється християнська думка, що людина
існує у світі повноти буття, має доступ до повноти істини та може, навіть
зобов’язана для підтвердження свого прагнення до спасіння, пізнавати
оточуючий

світ.

По-третє,

визначені

наукою

закономірності

розповсюджуються на весь світ, і поза їх дією нічого не існує, принаймні,
науку воно не цікавить. Втім, сама думка про об’єктивні та вічні
закономірності існування всесвіту прийшли до наукового світогляду також із
християнства, а саме з учення про створення та постійне підтримування
Богом всесвіту в гомеостазі. По-четверте, наука вважає себе шляхом до
істини, оскільки пізнає об’єктивні закономірності, і такого ж легітимного
шляху до пізнання істини, яким є наука, більш, на її думку, не існує. З іншого
боку, не існує такого становища речей, яке б визнавалося істинним, і
доводилося іншими способами, аніж наукові. По-п’яте, якщо закономірності
функціонування всесвіту розкриті завдяки експериментам та прийняті
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експертним науковим співтовариством, вони визнаються об’єктивними та
необхідними до засвоєння і визнання іншими учасниками наукового
дискурсу, а також звичайними людьми. Відповідно, якщо постає нова
загальна теорія певної закономірності існування всесвіту, вона має бути
обговорена компетентними фахівцями в відповідній галузі, більшість
нововведень так і не отримує загального визнання.
Деякі риси схоластичного вчення про істину відрізняють його від
ранньохристиянського аналогу, зокрема, схоластична думка припускає
існування двох дискурсів, де йдеться про істину, а саме теологічного
дискурсу, який спрямований на систематизацію одкровенної істини про Бога
та спасіння, а також природного, до поля уваги якого входить створений світ,
а інструментарій пізнання спирається не стільки на одкровення, скільки на
системний

раціональний

пошук.

Розмежування

природничого

та

одкровенного знання сприяло виокремленню секулярної новочасної науки.
Наука багато в чому залишається на схоластичних позиціях, які займало
християнське богослов’я. Істина стоїть на тому самому високому ступені, до
неї так само веде лише один абсолютно правильний шлях, тоді як
альтернативні шляхи сприймаються прихильниками наукового пізнання
вкрай ворожо. Істина так само потребує постійної рефлексії, хоча вважається,
що вчені не встановлюють, а лише фіксують і систематизують і так існуючу
істину. Нарешті, термінальний характер істини призводить до жорсткої
боротьби наукового співтовариства з гетеродоксальними вченнями, які воно
прагне визнати ненауковими, що повторює сценарій, за яким християнська
спільнота перших століть діяла по відношенню до єретичних учень.
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Дисертаційне дослідження мало на меті експлікувати механізми
перетворення християнського вчення про істину в імперативи наукової
раціональності, для чого було проаналізовано сутнісні риси новочасної
раціональності, віднайдено спільне та відмінне в характеристиках наукової
раціональності Нового часу та попередніх історичних типів раціональності.
Відповідно до такої логіки роботи основна частина дисертації складається з
двох розділів. Перший розділ присвячений методологічним і онтологічним
засадам новочасної наукової раціональності, при чому припускається
сутнісне преємство цих засад щодо християнської онтології. У другому
розділі розкривається фундаментальне значення вчення про істину для
християнської онтології, а також гносеологічні та інституційні наслідки, що
вийшли з цього вчення й перетворилися в Новий час у невід’ємні
характеристики наукової раціональності. На основі проведеного дослідження
можна зробити наступні висновки.
1. В структурі предмету наукового дослідження можна виокремити три
рівня, або шари, які утворилися в ході історичного розвитку наукового
знання та відрізняють його від інших пізнавальних практик. Першим з цих
шарів є рівень онтологічних аксіом, що фундують саму можливість пізнання
предмету та сприймаються вченим без сумнівів, бо співпадають з його
уявленнями про світ. На другому рівні перебувають теоретичні схеми, закони
та закономірності, що представляють собою конкретизацію аксіоматичних
уявлень в емпіричній площині. Третій рівень охоплює емпіричне наповнення
наукового знання, тобто це рівень наукових фактів, які формуються лише в
світлі аксіоматичних та теоретичних очікувань дослідника та фіксуються
експериментально.

146
Наукове дослідження не можливе

лише на підставі існування

фактологічної бази, без наявності фундаментального онтологічного рівня не
можна

сформувати

предмет

наукової

теорії.

Дослідник

не

може

безпосередньо звернутися до речей самих по собі, і набір чуттєвої інформації
не може стати фактологічною базою без наявності попередніх припущень, які
базуються на онтологічній постулатах, а також на теоретичних побудовах
другого шару, що слідують з цієї онтологічної аксіоматики. Попри повну
залежність фактологічного рівня наукового предмету від теоретикосхематичного й онтологічного, слід зазначити, що останній не залежить від
інших двох. Цей рівень створюється у відповідності до загальних культурних
особливостей тієї чи іншої доби, а також спадку, який вона отримала від
попередніх часів у вигляді світоглядних настанов, базованих на релігійноміфологічному вченні тієї чи іншої традиції та засвоєних вченим свідомо чи
інтуїтивно в якості власних світоглядно-релігійних переконань.
2. У випадку новочасної науки ці спадкові світоглядні настанови
пов’язані не з усіма епохами існування європейської раціональності , а
конкретно з християнським віровченням, секуляризація якого протягом
Середніх

віків

і

обумовила

специфічні

риси

модерної

наукової

раціональності. В той же час антична теорія істини будувалася на
протиставленні сакрального (в якому вкорінена істина) та профанного (в
якому істина лише проектується, або символічно відкривається). Людина має
лише ідеальний доступ до істини (за допомогою розуму) та змушена жити в
світі тіней — подоби ідеальних прообразів земних речей, і в цьому антична
парадигма істини принципово відрізняється від християнської. Навіть
незважаючи на те, що і в елліністичній думці, і в грекомовному християнстві
використовувалося одне й те слово на позначення істини, а саме αλήθεια, це
поняття наповнювалося різними змістами у християнських богословів та
античних філософів. Елліністична думка не припускала можливості повного
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розкриття істини, яка залишалася втаємниченою, і її неприхованість
принципово не могла завершитися повним розкриттям. Християнське
тлумачення поняття αλήθεια базувалося на тому, що Істина у вищому сенсі
цього слова вже є доступною людям в особі Христа, а отже неприхованість
істини означає її відкритість людині. Загалом ця ступінь відкритості істини
відрізняє християнську доктрину не тільки від елліністичної, а й також від
іудейської (і загалом семітської), оскільки остання також завжди залишала
місце для нового одкровення, тоді як у християнстві нового одкровення, а
отже й подальшого проникнення в сутність істини, не передбачалося.
Християнське вчення про істину відрізняється також і від античного
римського вчення про veritas, оскільки останнє стосувалося вже більш
абстрактного розуміння істини як справедливості, тоді як християнська
думка завжди ототожнювала Істину з божественною сутністю, а отже і з
божественною особистістю, яка вільно вирішила відкрити повноту істини
людині через діяльність керованої Святим Духом церкви. Але, не зважаючи
на те, що античні уявлення про істину не є безпосереднім фундаментом
наукової раціональності, античний концептуальний апарат суттєво вплинув
на становлення християнської раціональності, а через це і на розвиток
раціональності наукової.
3. Структура наукового пізнання нерозривно пов’язана з уявленнями про
істину, яка є загалом найважливішою категорією пізнавального процесу.
Уявлення про істину як регулятив наукового пізнання не може бути виведене
з фактологічного рівня, і належить до перетвореного в ході секуляризації
християнського вчення про істину. Фрагмент універсуму, щоб стати
предметом наукового пізнання, має бути не лише переведений до ідеальної
площини в контексті аксіоматичних настанов і теоретичних схем, а також з
необхідністю містити в собі істину, яка підлягає експлікації в ході
дослідження. Припущення необхідності існування об’єктивної істини ніяк не
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підтверджується та не потребує підтвердження в межах наукового мислення,
так само як і необхідність для людини спрямовувати зусилля на пошук цієї
істини. Натомість, ці питання докладно розглядалися в християнській
теологічній думці та цілком відповідали змісту християнської епістемології,
яка

пов’язувала

проблематику

істини

з

сотеріологією

і

теорією

божественного одкровення. Отже, наукова раціональність у своїй вірі в
існування об’єктивної істини наслідувала християнській середньовічній
теології, яка розвивала ранньохристиянське вчення про те, що повнота Істини
доступна людям через виконання місії Ісуса Христа.
4. Ранні природничо-наукові теорії Нового часу спирались на
схоластичну концептуалістику в питаннях істини, вважаючи, що істина
міститься в світі та може бути експлікована, оскільки світ і людина, яка його
пізнає, створені всемогутнім і благим Богом, який за своєю сутністю є
істинним, та який зробив істину досяжною для людського розуму. Сучасна
наука вже не звертається до припущення існування творця світу, втім слідом
за середньовічною теологією погоджується з теорією про початок його
існування, чим суттєво відрізняється від античної натурфілософії, яка
вважала світ вічним і нескінченним. Високий статус епістемологічної істини
в роздумах християнських мислителів зумовлений високим статусом істини
онтологічної (істина невід’ємна від божественної сутності) та сотеріологічної
(церква володіє повнотою спасительної істини, і християнин має пізнати цю
істину). Попри відсутність експліцитного загальнохристиянського вчення
про істину, загальним знаменником для християнського розуміння істини є
віра в Бога як джерело Абсолютної істини та віра в те, що Церква володіє
повнотою цієї істини через свою причетність до Христа.
5. Також у християнській теології було віднайдено конциліарний спосіб
фіксації істини консенсусом компетентних фахівців, якими в християнській
спільноті є наступники апостолів – єпископи, а критерієм об’єктивності цієї
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істини стала згода всієї церковної спільноти. Таким чином фіксація
об’єктивної істини стала прерогативою людського розуму та колегіального
консенсусу, що й перейшло на інструментальному рівні до новочасної
раціональності. Такий спосіб проголошення та фіксації істини складався з
самого початку існування християнської церкви та відображений у Біблії, але
детально сформувався під час розвитку богословської традиції боротьби з
єресями, і зрештою втілився в інституті вселенських і місцевих соборів. Саме
єресі, що претендували на виключне володіння спасительною істиною,
ставали

більшим

подразником

для

розвитку

систематизованого

християнського вчення, ніж язичницькі філософські вчення, до яких чимало
християнських мислителів ставилися зневажливо чи навіть проявляли
дослідницьке зацікавлення, тоді як із гетеродоксальними вченнями палко
полемізували. Попри те, що фіксація істини є прерогативою церкви та
зокрема соборів, сама істина, з християнської точки зору, існує незалежно від
рішень церкви, і лише може бути експлікованою та зафіксованою в догматах,
завдяки божественній присутності в церкві.
Конциліарність

як

принцип

розвитку

християнської

доктрини

розвивалася на Заході дещо в іншому напрямку, ніж на Сході, оскільки
західна церква більшої уваги приділяла під час соборів практичним,
дисциплінарним та правовим питанням, тоді як східні церкви після
встановлення найважливіших меж для інтерпретації віровчення взагалі
відмовилися від проведення соборів на вселенському рівні. В той же час
західне християнство поступово дійшло до того, що конциліарність стала
застосовуватися не лише до питань теологічного та метафізичного ґатунку,
але й для більш земних питань. Відмінність наукового методу від
схоластичного полягала здебільшого в зосередженності на раціональній
демонстрації істини в емпіричному світі шляхом проведення експериментів.
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6.

Можливість

виокремлення

наукового

способу

пізнання

зі

схоластичної теології виникла завдяки раціоналізації християнської традиції.
Деякі мислителі (наприклад, Тертулліан) наполягали на повній відмові від
нижчих за рівнем, порівняно з містичним баченням, раціональних способів
осягнення істини, тоді як інші вважали за необхідне рухатися від нижчих,
раціональних способів осягнення істини, до інтуїтивного сприйняття
божественного одкровення. Зрештою, саме завдяки домінуванню другого
підходу стало можливим розділення в схоластичній думці одкровенної та
природної теології, а відтак і секуляризації природної теології та її
перетворення на новочасну науку.
Раціоналізації християнської доктрини сприяла також і практика
колегіальної фіксації істини на церковних соборах, де встановлювалися межі
для

раціональної

(здебільшого

інтерпретації

раціоналістичні)

вчення,
напрями,

відсікалися

гетеродоксальні

підбиралася

раціональна

аргументація на користь догматичних положень. Собор авторитетних
репрезентантів повноти церкви став раціональним механізмом фіксації
об’єктивної істини та витіснив у християнстві на маргінес ірраціональні
способи, зокрема, пророцтво, яке було широко розповсюдженим на
елліністичному Близькому Сході та намагалося стати легітимним також у
ранньому християнстві. Соборний механізм фіксації істини завдяки
колегіальному

консенсусу

компетентних

фахівців

став

прототипом

механізму, яким приймалися рішення в новоєвропейській науковій спільноті.
Крім того, собор у християнській церкві став механізмом репрезентації
доктрини назовні, оскільки не лише регулював життя спільноти, а й виступав
від імені церкви перед суспільством і світською владою. Необхідність такого
виходу назовні зобов’язувала церковних діячів вербалізувати власний
релігійний досвід, пояснювати та аргументувати догмати, чого не було
потреби робити всередині спільноти, але це було необхідно для зрозумілої
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проповіді, і водночас сприяло раціоналізації християнської традиції, відмові
від езотеричного вчення на користь загальнодоступної систематизованої
теології.
7. Наукове розуміння об’єктивної реальності та істини виходить, таким
чином, з певного переліку аксіом, які ґрунтуються, в свою чергу, на
християнській парадигмі. З християнства до новочасної науки перейшла
впевненість у наявності в реальності істинного стану речей та істинних і
незмінних закономірностей існування. Також з християнства прийшла
впевненість у тому, що людині цілком доступне повне пізнання істини щодо
цих закономірностей, і наука здебільшого не намагається пояснити цю
аксіому, тоді як у християнстві вона пояснювалася доволі просто, через
втілення Христа. Новочасна наука, так само як і християнство, виступає
проти скептичного заперечення можливості пізнання світу, і вважає
обов’язком людини якомога глибше проникнення в існуючі об’єктивні
закономірності. Якщо в християнській середньовічній думці відмова від
пізнання істини означала добровільну відмову від спасіння душі, то
новочасна наука вважає необхідність для людини пізнавати істину аксіомою
та будує на ній свою діяльність, не пояснюючи її саму. Вічність і незмінність
природних законів також є наслідком з християнського вчення про постійне
божественне піклування щодо створеного світу. Варто зазначити, що
новочасна наука пов’язана не з християнством загалом, а переважно зі
схоластичною теологією, яка найближче до секулярної науки і в часовому
сенсі, і за самою сутністю, отже можна вважати її умовним середнім
терміном між ранньохристиянським ученням та новочасним науковим
світоглядом. Цей висновок може вплинути на впевненість в універсальності
наукового пізнання та пов'язаної з ним соціально-філософської аксіології.
Врешті-решт, підбиваючи підсумки дослідження, слід наголосити на
тому,

що

новочасна

наукова

раціональність

на

фундаментальному
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онтологічному рівні спирається на аксіоматику, що є спадком середньовічної
раціональності західної схоластики.

Доктринальні положення,

що в

християнській думці логічно обґрунтовувалися через визнання таких
віроповчальних максим, як існування Бога-творця світу, втілення Бога в особі
Христа, наявність божественного промислу, можливість і необхідність для
людини пізнати істину, в новочасній науці перетворюються на аксіоми, які
всередині самої науки не пояснюються, але саме на підставі яких будуються
наукові

теорії.

В

цьому

сенсі

новочасна

наука

є

спадкоємицею

середньовічної, точніше схоластичної, теології, і значно меншою мірою
пов’язана з більш давнім античним типом раціональності. Саме християнське
розуміння істини та способів її осягнення людиною, яке склало фундамент
християнського віровчення, в Новий час перетворилося на наукову
раціональність. Значною мірою, вже сама схоластична думка стала таким
ступенем

раціоналізації

християнської

традиції,

який

зумовив

саму

можливість постання експериментальної науки, що стало наслідком
секуляризаційного процесу розділення природної та одкровенної теології в
межах схоластики. Секуляризаційний процес відбувся цілком у межах
схоластичної парадигми, коли наука, не роблячи предметом розгляду
божественну сутність та одкровення, відмовляється також і від одкровенної
теології як методу, тобто звертається до «леза Оккама». Після цього цілком
закономірним стає все глибше відокремлення наукового предмету від
релігійної доктрини, зосередження її на іманентному світі, іманентних
засобах пізнання та фіксації істини, а також відмова від будь-яких
альтернативних науці способів пізнання, які також претендували б на
володіння істиною (аналогів середньовічних християнських єресей), з якими
наука веде боротьбу як зі шкідливими та антинауковими.
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