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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Продуктивний інтелект є 

фундаментальним фактором становлення і розвитку нового типу спільностей – 

знанієвих суспільств (knowledge-based societies). Парадокс полягає в тому, що 

такі суспільства пов’язані, крім іншого, з перманентним дефіцитом знання і 

необхідністю продукувати його в наростаючій кількості. Це зовнішня, так би 

мовити, мотиваційна обставина звернення до проблематики, що аналізується. 

Існують і внутрішні для пізнавальної діяльності чинники – характерна для 

сучасної науки потреба в процесі здобуття значущих дослідницьких результатів 

використовувати все більші обсяги вже отриманих інтелектуальних продуктів. 

Перша із зазначених обставин є відображенням нового статусу і контурів 

руху інтелектуальних продуктів в сучасному суспільстві. В рамках останнього 

розгортаються два обумовлюючі один одного процеси – виробництво 

інтелектуальних продуктів та їх масова утилізація, використання. Знання при 

цьому набуває відповідних визначень – товару, продуктивної сили, сировини, 

індивідуальної здатності до дії, власності, ресурсу. На переконання автора, 

серед зазначених форм саме ресурсна форма знання є визначальною. Це й 

робить її об’єктом пильної уваги фахівців. Проте суто когнітивні аспекти 

процесу перетворення знань на ресурсний чинник існування сучасних 

суспільств розроблені вкрай недостатньою.  

Друга обставина пов’язана з тим фактом, що знання використовується для 

продукування нових інтелектуальних продуктів. Значні обсяги вже 

накопиченого розумового матеріалу в рамках окремого дослідження 

використовуються як сировина, як ресурс, без якого інтелектуальна діяльність 

взагалі неможлива. Такий стан справ є характерним для сучасного 

дослідницького пошуку й обумовлює відповідну проблематику. 
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Слід зазначити, що протягом останніх десятиліть накопичено значний 

досвід у вивченні проблематики, тим чи іншим чином пов’язаної з 

когнітивними ресурсами. У різних сферах інтелектуального простору існують 

численні й змістовні розробки, які проводилися в різний час, з різних причин і 

на базі суттєво відмінних методологічних настанов. 

Принциповим моментом авторської позиції є впевненість, що в річищі 

«традиційної стандартної епістемології» здійснити адекватний опис й оцінку 

зазначеного феномену вкрай складно. Справа у тому, що така фундаментальна 

річ, як знання, має дві суттєво різні форми – існує як у вигляді продукту, так і у 

вигляді ресурсу. Стандартний філософський аналіз мав справу лише з першою 

із згаданих форм його існування. З огляду на потребу заповнити існуючу 

прогалину, стверджується необхідність розробки специфічного напряму 

методологічно-епістемологічних досліджень. Такий напрям з необхідністю 

вписується як міждисциплінарне дослідження в широкий контекст розробок в 

царині історії науки, соціології знання, тематичного аналізу, теорії метафори, 

лінгвістики і філософії мови, міжкультурної комунікації, інтелектуального 

розвитку дитини, психології творчості, теорії рішення винахідницьких задач, 

конструктивістського підходу, граматології, когнітивістики, текстології, аналізу 

архетипів. 

Міждисциплінарний характер і багатоаспектність досліджуваної теми 

вимагали опрацювання великого масиву літературних джерел з багатьох 

дисциплін. Цю літературу можна розділити на такі пов’язані між собою блоки. 

Проблемам знанієвого суспільства, нового статусу і контурів руху 

інтелектуальних продуктів в його сфері присвячені роботи Е. Агацці, Д. Белла, 

Г. Бехманна, В.М. Брижко, П. Вайнгарта, Н.П. Ващекіна, Х. Вільке, О.М. 

Гальченко, Д. Діксона, П. Дракера, Д.В. Ефременко, Д.В. Іванова, В.Л. 

Іноземцева, А.О. Карпова, М. Кастельса, Р. Каца, К. Келлі, В.В. Кочеткова, Л.Н. 

Кочеткової, Р. Лейна, Ж.-Ф. Ліотара, Т.П. Ліпая, А.Н. Малінкіна, А.К. 

Мамедова, Й. Масуди, Ф. Махлупа, М.А. Мунтяна, Л.А. Мяснікової, М. Пората, 
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А.І. Ракітова, Т. Сакайї, Ю.В. Сачкова, Т. Стоун’єра, Е. Тоффлера, Т. Умесао, 

А.Д. Урсула, Л. Хакка, В.С. Цимбалюка, Н. Штера, Б.Г. Юдіна та інших 

дослідників. Особливий інтерес в цьому контексті становить аналіз феномену 

так званої технонауки, що міститься в працях Б. Барнса, В.Г. Горохова, В.І. 

Онопрієнка, М.В. Онопрієнка, Ж. Хоттуа, В. Шефера.  

Суттєве значення для розкриття теми даного дисертаційного дослідження 

мав масив робіт, в яких розглянуто різноманітні питання інтелектуальної 

творчості, креативності й продуктивності мислення в його психологічних та 

епістемологічних аспектах. Серед таких робіт опрацьовувалися дослідження Ж. 

Адамара, І.О. Бескової, Е. Боно, П. Вайнцвайга, М. Вертгеймера, А.К. 

Високовського, О.А. Гавриліної, Х. Гарднера, Дж. Гілфорда, А.О. Горелової, 

Є.П. Ільїна, Дж. Као, І.Т. Касавіна, О.М. Князєвої, Т. Любарта, А.С. Майданова, 

М. Маклюена, І.П. Меркулова, Б.В. Новікова, О.В. Новосьолова, Т.С. Орлової, 

А. Пуанкаре, П. Торренса, К.А. Торшиної, О.М. Шульги, А.В. Юревича, М.Г. 

Ярошевського та роботи інших фахівців.  

Наступний блок літературних джерел репрезентує підхід до вивчення 

науково-технічного потенціалу як сукупності ресурсів, що має в своєму 

розпорядженні країна для наукових відкриттів, винаходів і технічних 

нововведень. Цей напрям представлений працями С.Д. Бешелева, В.М. 

Глушкова, В.І. Громеки, Ф.Г. Гурвіча, Г.М. Доброва, Ф. Ендрюса, В.А. Жаміна, 

М.С. Ільїна, Ю.М. Канигіна, П.Л. Капіци, С.Г. Кара-Мурзи, В.Н. Клименюка, 

А.Д. Косьміна, В.М. Кудрова, П.А. Кульвеца, Б.А. Маліцького, В.С. Маслова, 

А.Б. Мігдала, І.Ф. Моторіна, Д. Пельца, В.І. Пузанова, А.О. Савельєва, Л.П. 

Смірнова, В.Ю. Тонкаля, В.А. Трапезнікова. 

Звернення автора дисертації до розробок, пов’язаних з аналізом 

діяльнісної природи пізнання в галузі філософії, психології, семіотики, 

обумовлено тією обставиною, що поняття «ресурси» в сполучені з виразами 

«когнітивні», «культурні» набуває сенсу, коли відповідні явища розглядаються 

саме а такому аспекті. При розгляді діяльнісної природи пізнання були 
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використані роботи Н.Г. Алексєєва, Г.С. Батіщева, В.С. Біблера, П. Бріджмена, 

М. Вебера, Дж. Верча, Л.С. Виготського, Ю. Габермаса, П.Я. Гальперіна, Н.В. 

Громико, В.П. Зінченка, В.П. Іванова, Е.В. Ільєнкова, М. Коула, В.О. 

Лекторського, О.Н. Леонтьєва, Ф.Т. Михайлова, Ж. Піаже, В.М. Розіна, В.П. 

Хютта, В.С. Швирьова, Г.П. Щедровицького, Б.Г. Юдіна, Е.Г. Юдіна та інших 

фахівців. Враховуючи те, що сьогодні ідея природи знання як діяльності 

втілюється в різноманітних варіантах конструктивізму та конструктивістського 

підходу в різних науках, до опрацювання були залучені тексти фундаторів і 

послідовників зазначених напрямів, а також їх опонентів і критиків. Йдеться 

насамперед про дослідження П. Бергера, Ф. Варели, П. Ватцлавіка, С. Вулгара, 

К. Дж. Гергена, Е. фон Глазерсфельда, І.Т. Касавіна, К. Кнорр-Цетіни, Б. 

Латура, В.О. Лекторського, Г. Ленка, Т. Лукмана, М. Малкея, У. Матурани, Е. 

Пікерінга, Б.І. Пружиніна, Г. Рота, О.Е. Столярової, В. С. Стьопіна, Х. фон 

Ферстера, Б. ван Фраассена, І. Хакінга, С.А. Цоколова, О.Л. Черткової, З. 

Шмідта. 

Особливу увагу в дисертаційній роботі приділено текстам, в яких 

розглядаються численні і різноманітні прояви метафоризації в пізнавальних 

процесах. Важливі результати в цьому плані містяться в працях І. Берліна, М. 

Блека, Р. Брауна, М. Гессе, Р. Гоззі, Н. Гудмена, Д. Девідсона, М. Джонсона, 

К.К. Жоля, Дж. Лакоффа, Д. Лері, І. Лоевенберга, С. Маасен, Е. МакКормака, Х. 

Ортегі-і-Гассета, А. Ортоні, С. Пеппера, С. Переса, Н.В. Печерської, Г. Райла, 

М.В. Рассохіної, П. Рікьора, Р. Рорті, К. Тербейна, Р.М. Янга. 

Окрему групу праць становлять дослідження, де описуються конкретні 

різновиди культурних ресурсів. Уявленням про візуальне мислення як 

продуктивну діяльність та її механізми присвячені роботи Р. Арнхейма, В.П. 

Зінченка, О.Р. Лурії, С. М. Симоненко, частково Р. Харре. Аналіз використання 

домінуючих в певний час в певному ареалі культурних форм в галузі 

природознавства здійснений, зокрема, в дослідженнях В.П. Візгіна, І.Т. 

Касавіна, Г. Кельсена, С.Б. Кримського, Дж. Нідама, В. Паулі, І. Пригожина, І. 
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Стенгерс, М. Фуко, Дж. Холтона, О. Шпенглера та інших, а в галузі філософії 

історії та історичної практики М. Еліаде, О.М. Єременка, Дж. Коллінгвуда, 

Ю.М. Лотмана, К. Мангайма, А. Дж. Тойнбі. Застосування мовних структур і 

типів письма як конструктивних схем в процесі створення філософських 

концепцій розглянуті в працях О.Ф. Лосева і М.К. Петрова. У більш загальному 

плані мова і письмо як скарбниці когнітивних ресурсів репрезентовані в працях 

фахівців з лінгвістики, граматології, текстології – І.Є. Гельба, Ж. Дерріда, А. 

Леруа-Гурана, О.О. Потебні, М.М. Суботіна. 

Наступний блок літературних джерел пов'язаний з дослідженнями в 

галузі історії і теорії розвитку наукового знання і представляє, зокрема, відомі 

концептуальні схеми історико-наукових реконструкцій. Такі напрями 

розглядалися на прикладі праць А. Азімова, Дж. Бернала, В.І. Вернадського, 

В.П. Візгіна, П.П. Гайденко, П. Дюгема, Н.І. Ідельсона, О.В. Койре, Б.Г. 

Кузнєцова, Т. Куна, І. Лакатоса, О.А. Мамчур, Л. О. Маркової, Р. Мертона, Л.О 

Мікешиної, С.Р. Мікулінського, Дж. Нідама, О.Л. Нікіфорова, О.П. Огурцова, 

К. Поппера, В.Н. Поруса, Н.І. Родного, Б.А. Старостіна, С. Тулміна, П. 

Фоєрабенда, Дж. Холтона, В.С. Черняка та інших фахівців.  

Проблематика, пов’язана з формуванням сучасних образів знання і 

дослідницької діяльності, появою нових форм рефлексії стосовно класичних і 

постнекласичних когнітивних практик, знайшла своє висвітлення перш за все в 

працях Н.С. Автономової, В.І. Аршинова, О. М. Астаф’євої, Л.М. Богатої, Г.Б. 

Гутнера, І.С. Добронравової, І.Т. Касавіна, Л.П. Киященко, О.М. Князєвої, В.О. 

Лекторського, Ж.-Ф. Ліотара, Л. О. Маркової, М.Ю. Опенкова, В.Л. 

Петрушенка, Л.І. Сидоренко, В.С. Стьопіна, Л.В. Суркової, А.Ф. Тарасенко, П. 

Фоєрабенда, В.Л. Чуйка, І.В. Чорноморденка, Л.О. Шашкової. 

Важливий корпус текстів, аналіз яких був доцільним в плані розкриття 

дисертаційної теми, становлять праці представників постмодерністського 

напряму. Зазначена доцільність полягає у тому, що постмодернізм як 

авангардна розумова, мовна і комунікативна практика виступив з наміром 
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«перелопатити» увесь набір культурних передумов інтелектуальної діяльності – 

писемність, мову, текстовість, книжність, логіку і розсудкову діяльність на 

принципах тотожності тощо. В цьому зв’язку увага приділялася як працям 

самих представників даної течії – Р. Барта, В. Вельша, Ф. Гваттарі, Ж. Дерріда, 

Ж. Дельоза, Ж.-Ф. Ліотара, Р. Рорті, М. Фуко, так і роботам, що містять спроби 

осмислення їх ідей, – дослідженням Н.С. Автономової, А. Бадью, О.О. 

Грицанова, О.Н. Гурко, Д.І. Дубровського, І.П. Ільїна, Л.О. Маркової, О.С. 

Панаріна, І. Хассана, Н.С. Юліної. 

Необхідність осмислення ролі продуктивного інтелекту в функціонуванні 

знанієвих суспільств, особливостей сучасних когнітивних практик, а також 

потреба в узагальненні значного масиву новітніх наукових здобутків в різних 

предметних сферах щодо вивчення розумової діяльності й обумовили 

актуальність філософсько-методологічного аналізу проблеми культурних 

ресурсів продуктивності мислення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної програми наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», 

науково-дослідної теми філософського факультету НДР № 11БФ041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства». 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Основною метою 

дисертаційного дослідження є філософсько-методологічне обґрунтування 

обумовленості характеру і результативності розумової діяльності 

особливостями масивів культурних ресурсів, які використовуються суб’єктом. 

Досягнення зазначеної мети зумовило постановку і виконання таких 

дослідницьких завдань: 

 розглянути феномен культурних ресурсів як предмет широкого 

філософського і міждисциплінарного дискурсу, зосередивши свою увагу 
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на дослідницьких програмах таких впливових напрямів як неопозитивізм, 

радикальний та соціальний конструктивізм, постмодернізм, теорія 

метафори; 

 розробити методологію опису й оцінки культурних компонентів як 

ресурсних складових дослідницької діяльності; 

 визначити специфіку концепту «знання-ресурс» в порівняльному ракурсі 

з низькою інших концептів – «знання-продукт», «знання-цінність», 

«знання-благо» тощо; 

 проаналізувати в епістемологічному аспекті статус і контури руху 

інтелектуальних продуктів у сучасному знанієвому суспільстві, що 

втілюється, зокрема, в формуванні так званої технонауки, і дослідити, як 

впливає орієнтація на утилізацію знання на його власне когнітивні 

характеристики (системність, повноту, глибину, верифіковність, 

об’єктивність тощо); 

 проаналізувати випадки неявного застосування культурних форм  в 

пізнанні і дати ресурсну інтерпретацію супутніх когнітивних деформацій; 

 репрезентувати комплекс ідей, що передбачається ресурсним підходом, в 

якості концептуального базису історико-наукових реконструкцій, 

обґрунтувати тезу стосовно неадекватності поширених лінеарних схем 

опису, коли історія наукової думки розуміється як процес генетичного 

визрівання нових ідей в рамках існуючих уявлень; 

 простежити напрями ресурсних потоків і запропонувати виникаючим при 

цьому феноменам антропоморфізму, соціоморфізму, органіцизму тощо 

альтернативну інтерпретацію, в контексті якої вони постають як цілком 

легітимні прийоми продуктивного мислення; 

 дослідити чинники, що сприяють або перешкоджають доступності 

інтелектуальних продуктів; 
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 провести кодифікацію і типологізацію елементів, що входять до складу 

ресурсних масивів, і розкрити евристичний вплив на когнітивний процес 

окремих інгредієнтів – тем, культурних архетипів, мов різного типу 

(флективних й аналітичних), видів письма (лінійного і нелінійного), 

систем числення. 

Об’єкт дослідження: засади і структура когнітивних практик, 

необхідною умовою здійснення яких є використання масивів ментальних 

елементів – уявлень, ідей, образів, метафор, схем, аналогій, мовних 

конструкцій, письмових репрезентацій, архетипів тощо. 

Предмет дослідження: форми і механізми обумовленості продуктивності 

розумових процесів характером використовуваних культурних феноменів. 

Методологія дослідження. Звернення до методологічного аналізу з 

огляду на характер досліджуваної в даній роботі проблематики (мислення в 

його діяльнісному аспекті та його передумов) є цілком закономірним. В 

найзагальнішому вигляді методологічний підхід, будучи в існуючому його 

розумінні формою рефлексії, припускає встановлення певного роду 

послідовності дій, що забезпечують цілеспрямований планомірний рух до 

очікуваного результату. Стосовно до аналізу людського пізнання як діяльності 

в загальному плані можна стверджувати, що методологічність дослідницького 

мислення є не що інше, як усвідомлене відношення до засобів і передумов 

діяльності по формуванню і вдосконаленню знання. Така настанова 

зорієнтувала процес дисертаційного дослідження на виявлення прогалин у 

вивченні передумов когнітивних процесів, які виявилися пов’язаними, зокрема, 

із уявленням про культурні ресурси мислення. Адаптація методологічного 

аналізу до проблем дисертаційної роботи може у певній мірі вважатися його 

подальшим розвитком. 

Використання методу історико-наукових реконструкцій мало на меті 

апробацію того, наскільки концептуальна схема, що передбачається в рамках 

ресурсного підходу, є релевантною для відтворення історії пізнання, зокрема, 
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історії наукових досягнень. Така постановка питання має на увазі, що різні 

епістемологічні напрями створюють власні нормативні методології, а історик 

на їх основі реконструює емпіричний перебіг подій. Конкуруючі методології 

можна оцінити за допомогою нормативно інтерпретованої історії (І. Лакатос). 

Як альтернативні прийнятому нами підходу розглядалися так звані лінеарні 

схеми опису історії наукової думки, коли процес інтерпретувався як генетичне 

визрівання нових ідей в рамках існуючих уявлень. 

Останнім часом метод історико-наукової реконструкції розвивається в 

формі конкретного ситуативного аналізу, який прийнято позначати виразом 

case-studies. Цей варіант поєднує тенденції до соціологізації, історизації та 

аксіологізації сучасної епістемології в єдину міждисциплінарну дослідницьку 

стратегію.  

Використання в дисертаційній роботі постмодерністських і 

постструктуралістських методологічних розробок пов’язано, з одного боку, з 

цінним досвідом щодо вивчення ролі знання в сучасних найбільш розвинених 

суспільствах – мотивів його соціального виробництва, засобів легітимації, 

накопичення в банках даних, шляхів циркуляції в мережах, форм утилізації. 

Йдеться перш за все про ідеї Ж.-Ф. Ліотара, який виокремив два важливіші 

критерії в сучасному виробництві знання – орієнтацію на його 

перформативність (заздалегідь визначена затребуваність) і товарність. Таке 

виробництво все частіше обмежується ситуаціями, коли зрозуміло, як 

практично застосувати отримане знання. Ринкові ж механізми, що 

перетворюють знання на товар, допомагають оцінити ступінь його 

перформативності. Все це сприяло проясненню факторів, що обумовлюють 

ресурсний статус знання в знанієвих суспільствах. З іншого боку, помітний 

вплив на авторську точку зору мали методологічні розробки М. Фуко, які 

розвивалися ним в річищі відомих підходів – археології знання і генеалогії 

влади. Суттєве значення мали настанови французького філософа щодо критики 

концептуальних підвалин традиційної «історії ідей» – дисципліни, що зайнята 
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«початками і кінцями, описом неперервностей, відтворенням подробиць 

лінеарної історії». Сформульовані положення про некумулятивний характер 

пізнання, про неадекватність тверджень щодо «визрівання нових ідей в надрах 

старих уявлень» органічно увійшли до складу запропонованих нами історико-

наукових реконструкцій. Значну цінність становить і аналітична техніка, 

застосована дослідником при виявлені так званих юридично-політичних 

матриць, де нерозривно переплітаються владні і «знанієві» відносини. 

Синергетичний підхід у тому своєму варіанті, який може бути позначений 

як синергетика пізнання, був застосований в роботі з огляду на ряд обставин. 

По-перше, виникла необхідність у використанні ефективного теоретичного 

інструментарію для дослідження спонтанних (В.В. Налімов, Л.В. Суркова та 

ін.) проявів ментальної активності людини. Пізнавальні процеси, котрі 

традиційно вивчалися в рамках теорії пізнання і методології науки, відкрилися 

у своєму новому вимірі – в аспекті своєї самочинності, довільності, 

некерованості. Такі процеси значною мірою не є тим в когнітивній активності, 

що планується і підпорядковується заздалегідь визначеній меті, а тим, що не 

очікується, виникає незалежно від свідомо організованої діяльності суб’єктів 

або навіть всупереч їй. Це її, так би мовити, специфічний, побічний ефект. По-

друге, використання синергетичної методології дозволило подолати  поширені, 

але хибні детерміністичні уявлення про траєкторію інтелектуальних змін в 

царині наукового пізнання (на відміну, скажімо, від уявлень про 

непередбачувану історію мистецтва). Останнє цілком обґрунтовано може 

інтерпретуватися як багатоваріантний і багато у чому непередбачуваний 

процес, наповнений унікальними подіями. По-третє, синергетичні уявлення про 

атрактор виявилися важливими для розуміння механізму спонтанного 

використання в процесі пізнання в якості ресурсів таких феноменів як 

архетипи, культурні матриці, образи тощо. 

Залучення низки методологічних засад конструктивістського підходу до 

дослідницького арсеналу даної роботи, яке ми вважали доцільним, потребує 
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деяких застережень. Принциповим є розрізнення конструктивізму (особливо в 

його радикальній версії) як антиреалістичної гносеологічної доктрини, з одного 

боку, і конструктивістського підходу як сукупності певних методологічних 

настанов – з іншого. Вивчення конструктивних процесів в пізнанні не 

передбачає необхідного введення антиреалістичних настанов. 

Конструктивістські підходи містять у собі значно більш цінні і важливі 

моменти. І перш за все ті, що тим чи іншим чином стосуються діяльнісної 

сутності пізнання. Цінність полягає у тому, що конструктивістські концепти і 

схеми дозволяють достатньо коректно представити структуру пізнавальної 

діяльності, виокремивши в її складі ресурсну складову, «будівельний матеріал» 

(за виразом Е. фон Глазерсфельда) і описати її значення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що уперше у 

вітчизняній філософській традиції розроблена концепція обумовленості 

продуктивності мислення характером використовуваних суб’єктом у вигляді 

ресурсів культурних феноменів, в рамках якої виявлені форми і механізми такої 

обумовленості, зафіксовані виникаючі при цьому когнітивні ефекти. 

Проведена робота дає підставу сформулювати положення і висновки, що 

містять наукову новизну і виносяться на захист: 

 уперше встановлено, що принциповою методологічною обставиною в 

аналізі феномену культурних ресурсів є виокремлення поряд з 

предметним виміром мислення виміру, так би мовити, спадкового, що 

передбачає презентацію продуктивного інтелекту в аспекті 

співвідношення накопиченого і отримуваного знання (мислительного 

матеріалу), неперервності людського досвіду; 

 для пояснення різних функцій когнітивного контенту в мисленнєвому 

процесі вперше в науковий обіг введені два відповідних концепти – 

«знання-продукт» і «знання-ресурс», а також виявлено, що для 

характеристики останнього слід використовувати не такі  оцінки, як 

істинність, доказовість, повнота, перевірюваність та інші, а такі ознаки, 
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як позаемпіричне походження, адекватність, доступність, застосовність, 

здатність продукувати змістовну систему імплікацій тощо; 

 вперше простежено вплив використовуваних суб’єктом масивів 

культурних форм на таку характеристику мислення, як продуктивність, 

тобто на його здатність забезпечувати отримання певного результату, на 

можливість розширювати власні когнітивні потенції – виражальні, 

операційні, конструктивні, кумулятивні тощо; 

 вперше під кутом зору внеску у вивчення проблеми культурних ресурсів 

дана оцінка найбільш суттєвих здобутків, які отримані в річищі таких 

впливових філософських і міждисциплінарних концепцій і напрямів як 

радикальний і соціальний конструктивізм, постмодернізм, теорії 

метафори, а саме: ідеї соціального конструювання наукового знання з 

використанням наявних мовних, символічних, ментальних ресурсів (М. 

Малкей), ролі принципу перформативності в процесі виробництва 

інтелектуальних продуктів (Ж.-Ф. Ліотар), евристичного потенціалу 

метафоризації як форми переносу когнітивного досвіду та інших; 

 вперше введена і дістала обґрунтування на матеріалі історії науки 

графічна схема репрезентації взаємодії пізнавальних завдань і ресурсів, 

що використовуються для їхнього розв’язання. Схемою передбачається 

відсутність причинного або генетичного зв’язку між зазначеними 

компонентами та автономне виникнення поєднуваних фрагментів 

інтелектуального досвіду; 

 ресурсний підхід вперше апробовано в якості матриці історико-наукових 

реконструкцій як альтернативу поширеній серед істориків науки 

лінеарній (каузальній або генетичній) моделі; 

 вперше запропонована ресурсна інтерпретація проблем, що мають місце в 

царині розумового розвитку дитини, міжкультурної комунікації, народної 

етимології, освітнього процесу, яка полягає в поясненні труднощів і 
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пізнавальних деформацій особливостями використовуваних суб’єктом 

когнітивних ресурсів, а не помилками, незнанням, особливостями дитячої 

свідомості, культурними цінностями; 

 в плані вивчення впливу розповсюдження комп’ютерної техніки та 

інформаційних мереж, зокрема Інтернету, на доступність когнітивних 

ресурсів вперше обґрунтована принципова відмінність понять 

інформаційного доступу та доступу інтелектуального (ступеню засвоєння 

знань та можливості їхнього подальшого використання в процесах 

продуктивного мислення). Піддано критиці поширені уявлення щодо 

формування нового типу знання – дігітального (цифрового), появи 

«масової науки» і зниження (зникнення) професійної і дисциплінарної 

інституціоналізації в науці; 

 вперше запропонована альтернативна прийнятим оцінка таких явищ як 

антропоморфізм, соціоморфізм, органіцизм тощо, в світлі якої вони 

отримують статус цілком легітимних прийомів мислення, завдячуючи 

яким, з одного боку, відбувається актуалізація накопиченого суб’єктом 

пізнавального досвіду, а з іншого – здійснюється перенос накопичених в 

певній царині масивів когнітивних ресурсів в інші сфери. Якщо ж 

береться предметний вимір пізнавальної діяльності, то усталені 

методологічні оцінки згаданих явищ слід визнати справедливими; 

 вперше продемонстровано, що в контексті прийнятого в дисертаційному 

досліджені підходу по-іншому виглядає відома проблема демаркації 

наукового та позанаукового знання: з’ясовано, що в процесі ресурсного 

використання знань вона не має суттєвого значення; 

 вперше описано явище неявного використання культурних форм, 

причина якого полягає в намаганні фахівців приховати джерела 

походження певних уявлень, прагненні знайти такі формулювання, щоб 
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ці уявлення сприймалися виключно як описи спостережуваних 

емпіричних ситуацій; 

 вперше здійснено диференційований аналіз таких феноменів як архетипи, 

теми, культурні матриці, потенціюючі образи, мови, писемність, системи 

числення під кутом зору їхнього впливу на інструментальну і змістовну 

оснащеність мислення; 

 уточнено принцип П. Фоєрабенда «anything goes» («згодиться усе»), який 

в ресурсному аспекті розгляду слід вважати цілком коректним як 

методологічну настанову, що скасовує обмеження на залучення 

інтелектуальних форм з будь-яких джерел (історії самої науки, так званої 

історії ідей, сфери буденного досвіду, міфів, казок, літератури тощо). У 

той же час його інтерпретацію в сенсі констатації рівноцінності різних 

ресурсних масивів в дослідницькому процесі слід вважати помилковою; 

 уточнені границі психологічних методів вивчення інтелектуальної 

продуктивності, що дозолило розвинути суто епістемологічну 

інтерпретацію креативних процесів (без посилань на такі категорії як 

«осяяння», «натхнення», «підсвідоме», «обдарованість», «геній», 

«талант» тощо) і пов’язати ефективність мислення з можливостями і 

межами того масиву когнітивних ресурсів, який знаходиться в 

розпорядженні певного суб’єкта; 

 набуло подальшого розвитку положення, що в умовах сучасного 

знанієвого суспільства, коли інтелектуальні продукти набувають різного 

статусу – товару, продуктивної сили, сировини, фактору, що забезпечує 

індивідуальну здатність до дії, ресурсу, власності – саме ресурсна форма 

буття знання є визначальною, інші ж мають в певній мірі похідний 

характер; 

 набуло подальшого розвитку уявлення, що крім економічних, соціальних, 

політичних, управлінсько-організаційних наслідків перетворення 
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інтелекту на ресурс життєдіяльності, мають місце зміни суто когнітивних 

характеристик знання, які виникають в процесі такого перетворення; 

 набуло подальшого розвитку розуміння перспективності застосування 

синергетичних ідей і понять при вивчені мисленнєвих процесів, що в 

першу чергу пов’язано із значущістю феномену спонтанності ментальних 

актів і відходом від настанов класичної гносеології. Застосування 

відповідного підходу дозволило дати ефективні інтерпретації таких явищ, 

як недетерміністичний характер еволюції знання, роль і значення 

культурних архетипів в науці, форми взаємодії наукового та 

позанаукового знання. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Основні 

положення дисертації становлять концептуальні і методологічні підвалини для 

подальшого осмислення факторів і механізмів креативної активності людини і 

перш за все в її провідних інституціоналізованих формах – науці і 

винахідництві, що є необхідною умовою формування інноваційних моделей 

суспільного розвитку. Розроблені когнітивні схеми і підходи мають 

перспективу застосування при визначенні тематики науково-дослідних робіт у 

відповідних галузях – історії науки, методів стимуляції творчого мислення 

тощо. 

Висновки дисертації можуть стати в нагоді при визначенні орієнтирів 

наукової політики в процесі розбудови сучасних знанієвих суспільств, розробці 

шляхів і методів формування інтелектуального і людського капіталу. 

Матеріали і висновки даного дослідження можуть бути використані в 

навчальному процесі при розробці курсів з філософії, культурології, філософії 

науки, стати основою змістовного наповнення спецкурсів за вибором, 

підготовці посібників і довідкових матеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є результатом 

самостійної дослідницької роботи. Висновки та основні положення наукової 

новизни одержані автором самостійно. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданні кафедри філософії та методології 

науки філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Головні ідеї, положення та практичні рекомендації викладені 

у тезах і доповідях автора на міжнародних, всеукраїнських, регіональних 

наукових конференціях і філософських форумах, серед яких: міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (15-16 

квітня 2014 р., м. Київ); International Scientific and Practical Congress "Scientific 

resources management of countries and regions" (18 липня 2014 р., м. Копенгаген, 

Данія); міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальные и 

прикладные исследования: новое слово в науке» (2 вересня 2013 р., м. Москва, 

РФ); VIII міжнародна науково-практична конференція «Теоретические и 

методологические проблемы современных наук» (19 липня 2013 р., м. 

Новосибірськ, РФ); міжнародна науково-практична конференція «Социология, 

политология, философия и история: тенденции развития в современном мире» 

(17 вересня 2012 р., м. Новосибірськ, РФ); міжнародна науково-теоретична 

конференція «Філософія спілкування: культура, мова, цінності» (28-30 березня 

2012 р., м. Харків); всеукраїнська наукова конференція «Наука XXI століття, 

індустрія хай-тек і сучасна освіта» (18-19 жовтня 2012 р., м. Суми); міжнародна 

науково-теоретична конференція «Концепт реальності у філософії, літературі й 

науці» (24-25 лютого 2011 р., м. Суми); всеукраїнська наукова конференція 

«Нові виміри духовності на початку XXI століття» (1-2 червня 2010 р., м. 

Суми); I міжнародна науково-практична конференція «Культурологія в 

просторі гуманітарної комунікації» (25-26 вересня 2010 р., м. Київ); міжнародна 

науково-теоретична конференція «Філософія мови: текст, образ, реальність» 

(30-31 березня 2009 р., м. Суми); міжнародна науково-теоретична конференція 

«Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних 

досліджень» (17-19 грудня 2009 р., м. Суми); міжнародна наукова конференція 

«Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» (20-21 
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лютого 2008 р., м. Суми); міжнародна наукова конференція «Планетарна 

цивілізація. Наука. Освіта» (3-4 липня 2008 р., м. Суми); міжнародна наукова 

конференція «Людина-Світ-Культура». Актуальні проблеми філософських, 

політологічних та релігієзнавчих досліджень (20-21 квітня 2004 р., м. Київ); 

міжнародна наукова конференція «Философия природы и практическая 

философия» (14-15 жовтня 2004 р., м. Київ); всеукраїнська наукова конференція 

«Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового 

знання» (4-5 липня 2003 р., м. Суми); міжнародні людинознавчі філософські 

читання: «Гуманізм. Людина. Екзистенція» (11-12 жовтня 2013 р., м. 

Дрогобич); «Гуманізм. Людина. Пам'ять» (12-13 жовтня 2012 р., м. Дрогобич); 

«Гуманізм. Людина. Час» (21-22 жовтня 2011 р., м. Дрогобич); «Гуманізм. 

Людина. Інформація» (9-10 жовтня 2009 р., м. Дрогобич); «Гуманізм. Людина. 

Глобалізація» (10-11 жовтня 2008 р., м. Дрогобич); «Гуманізм. Людина. 

Раціональність» (12-13  жовтня 2007 р., м. Дрогобич); «Гуманізм. Людина. 

Діяльність» (9-11 жовтня 2003 р., м. Дрогобич). 

Публікації. Основні наукові ідеї і результати дисертаційного 

дослідження викладені в 28 наукових працях, серед яких: індивідуальна 

монографія, 20 статей у збірниках, затверджених ВАК України як 

спеціалізовані наукові видання, 4 статі у виданнях іноземних держав та 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 3 статі в 

інших виданнях, тези виступів на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях. 

Структура та обсяги дисертаційного дослідження. Структура та обсяги 

дисертаційного дослідження обумовлені його метою і завданнями. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають 

22 підрозділи, висновків і списку використаних джерел, містить 4 рисунки і 1 

таблицю. Загальний обсяг дисертації складає 391 сторінку, з яких основний 

текст дисертації складає 355 сторінок, список використаних джерел містить 382 

найменування на 36 сторінках. 
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РОЗДІЛ I. 

ПРОБЛЕМА КОГНІТИВНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ 

ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ 

1.1. Характер проблематики: попередні зауваження 

Аналіз, представлений в даному розділі, в принципі не має характеру 

історико-філологічного або порівняльно-філологічного дослідження. Тобто 

автор ні в якому разі не мав на меті зафіксувати в наукових або філософсько-

методологічних текстах вирази «культурні ресурси», «продуктивність 

мислення», «культурна оснащеність пізнавальної діяльності» тощо, встановити 

при цьому пріоритети стосовно введення в науковий обіг словосполучень, 

виявити значення, що пов’язуються із згаданими виразами, порівняти і 

систематизувати їх. На це існують певні причини. 

По-перше, відповідна проблематика часто фіксувалася й описувалася за 

допомогою іншого і суттєво відмінного термінологічного та понятійного 

інструментарію. По-друге, зазначена проблематика іноді взагалі не 

усвідомлювалася представниками різноманітних дослідницьких галузей як 

окремий і значущий предмет дослідження. По-третє, з нашої точки зору, в 

історії філософсько-методологічної думки відсутня сформована й усталена 

традиція аналізу теми «культурні ресурси продуктивного мислення»: деякі лінії 

наслідування з трудом проглядаються лише пунктирно, а іноді розмисли мають 

суто локальний, ізольований даною предметно сферою характер. 

Наведені міркування обумовлюють зміст даного розділу дисертаційної 

роботи, що репрезентує найбільш значущі спроби методологічної рецепції саме 

проблематики, що пов’язана з обумовленістю продуктивності мислення 

культурними ресурсами, в сфері філософської і наукової думки. 

Стосовно суті проблематики необхідно зробити деякі попередні 

зауваження. 
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В епістемології і філософії науки існує глибоко вкорінена традиція 

особливої інтерпретації такого фундаментального феномену, як знання. Знання 

кваліфікується й оцінюється як продукт дослідницької діяльності, як її 

підсумок, її результат. Численні хрестоматійні визначення («знання є 

віддзеркаленням характеристик дійсності у свідомості людини», «знання суть 

перевірений практикою результат пізнання», «знання є перетворення пізнання з 

форми діяльності на форму буття, з форми руху у форму предметності», 

«знання – продукт суспільної діяльності людей, ідеальний вираз у знаковій 

формі об’єктивних властивостей і зв’язків світу», «знання – той спосіб, у який 

щось існує для свідомості» і т. п.) саме так тлумачать категорію «знання». 

Первинною властивістю знання-продукту є його інтенціональність, 

спрямованість акту свідомості на предмети (властивість завжди бути «знанням 

про…»). Ця обставина визначає і тлумачення процесу отримання такого типу 

продукту (тобто пізнання). Наукові праці, що підсумовують і узагальнюють 

багаторічну історію гносеологічної думки, визначають пізнання як «соціально 

опосередковану діяльність відображення, що історично розвивається» [165, с. 

136]. 

У зв’язку з цим виникають проблеми істинності, перевірюваності, 

верифікації й фальсифікації. З’являються критерії строгості, точності, повноти, 

глибини, доказовості тощо. Завдання полягає у встановленні сукупності 

методологічних, логічних і праксеологічних стандартів, покликаних 

забезпечити належну якість знання саме як кінцевого продукту, а також 

нормативів, яких потрібно дотримуватися в процесі його отримання. Питання 

про якість і стандарти є наріжним каменем в полеміці про демаркацію меж між 

наукою і не-наукою.  

Своєрідність авторського підходу полягає у зміні загальної точки зору на 

предмет аналізу. І підставою для такої зміни є, можливо, тривіальна, але далеко 

не завжди ясно усвідомлювана з погляду її значення і наслідків обставина: 

будучи продуктом дослідницької діяльності, знання в той же самий час служить 
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для неї ресурсом, тобто «в кожному одиничному дослідженні величезна 

кількість уже отриманого раніше знання використовується як «сировина», без 

регулярного забезпечення якою наукова діяльність взагалі неможлива» [125, с. 

236–237]. Отже, йдеться про деяку сукупність інтелектуальних феноменів (в 

окремому випадку – знань), яким притаманні такі ознаки: 

 вони самі є продуктами попередньої інтелектуальної діяльності; 

 у межах конкретного дослідницького процесу, в межах розумового 

креативного акту вони міняють свій статус: стають «матеріалом», 

«сировиною», «ресурсом» (не тим, що отримується в результаті, а тим, що 

витрачається, споживається, використовується); 

 подібні інтелектуальні ресурси є необхідною умовою здійснення 

продуктивних розумових процесів, без якої останні взагалі неможливі. 

На відміну від наведеної вище формули змісту пізнавального процесу, у 

даному випадку йдеться про інший ракурс когнітивної діяльності. Пізнання 

розглядається як продуктивний процес, що здійснюється лише на основі 

використання вже наявних інтелектуальних продуктів. Їх використання є 

такою істотною умовою його здійснення, що з відомою часткою огрублення 

пізнання можна розглядати як роботу свідомості з використання й переробки 

інтелектуальних продуктів, що є у розпорядженні суб’єкта
1
. Останнє, звичайно 

                                                           
1
 «Відмітною рисою сучасної науки…є те, що її безпосереднім об’єктом є вже не Природа, а 

товстий шар опосередкувань, потроху накопичених самою наукою в процесі побудови 

моделей і розроблення складних теорій за допомогою все більш витончених і «штучних» 

технологій. Якщо антична наука вважала джерелом свого натхнення ідеал спостереження, а 

наука Нового часу – ідеал відкриття, то сьогоднішню науку справедливо визначають як 

дослідження. Іншими словами, це діяльність, що прищеплюється до того, що наука вже 

побудувала, не як спадок, що безумовно належний їй, а як сукупність конструкцій, які можна 

переглядати, критикувати і від яких можна відмовитися. Наука живиться самою наукою; 

вона сама себе корегує. У процесі обміну між різними її гілками вона відкриває інструменти, 

підказки і моделі для просування вперед або для радикальної зміни своєї точки зору. При 

вирішенні старих проблем виникають нові, рішення яких виникають з неочікуваних джерел, 

іноді навіть з дисциплін, що вважалися дуже далекими. Учений, розпочинаючи нове 

дослідження, не «входить у контакт з Природою», а включається в деяку гілку науки, яка 
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ж, є абстракцією (тут не вказується на цільове призначення пізнавальної 

діяльності), але абстракцією правомірною і необхідною. Те, що з’являється в 

результаті, визначається тим, що «споживається». 

У новелі Дж. Лондона «Нам-Бок – брехун» розповідається про те, як 

виходець з індіанського племені Нам-Бок, що побував у світі цивілізації, в світі 

машин, намагається пояснити своїм одноплемінникам, що таке паровоз. 

Розуміючи, що паровоз – річ абсолютно незнайома його родичам, він обирає 

єдино можливий спосіб пояснення, намагаючись скласти як мозаїку образ 

машини із знайомих індійцям уявлень. Прагнучи передати звукові ефекти, він 

удається до аналогії з ревом багатьох («скільки хвиль у морі») розгніваних 

морських левів. Швидкість руху локомотива порівнює зі швидкістю вітру, а 

його просторові розміри – з розмірами тисячі китів. Енергетичний і речовинний 

обмін машинної системи із середовищем уподібнюється взаємодії організму з 

його оточенням («годувати каменями» і «поїти водою», «видихати ніздрями 

пару» і т. ін.). Як результат, у свідомості одноплемінників створюється 

химерний образ одного з творінь індустріальної цивілізації. 

Незважаючи на спостережливість і кмітливість Нам-Бока, створений ним 

образ вийшов таким чудернацьким, що родичі визнали його неперевершеним 

брехуном. У чому криється причина невдачі Нам-Бока? Зрозуміло, що не в його 

розумових здібностях або брехливості. Не відіграє істотної ролі й те, що в 

методології науки називають «повнотою спостережень» і «точністю 

вимірювань», тобто емпіричні дані, що стосуються дослідження паровоза. 

Справжня причина полягає, звичайно ж, у продуктивних можливостях 

інтелектуального ресурсного фонду, який знаходиться у розпорядженні етносу. 

Чи можливо за допомогою зоологічних уявлень здійснити когнітивний синтез 

                                                                                                                                                                                                 

тепер стає його дослідницьким полем» (Агацци Э. Переосмысление философии науки сегодня 

/ Э. Агацци // Вопросы философии. – 2009. – № 1. – С. 47). 



    

 

25 

 

деякої небіологічної за своєю природою сутності – паровоза? Придатні вони чи 

ні для вирішення такого завдання? 

Таким чином, об’єктом інтересу в даному разі є сукупність уявлень 

індіанського племені про явища природи (вітри, морські хвилі і т. п.) і живих 

істот, їх розміри, функціональні характеристики життєдіяльності. Цю 

сукупність можна розглядати з двох сторін – як уявлення-продукти і як 

уявлення-ресурси. У першому випадку слід було б поставити собі запитання, 

що в індіанській картині світу є вірогідним, а що – плодом фантазії, з’ясувати, 

наскільки їх зоологічні уявлення є повними, точними і можуть бути 

підтверджені дослідним шляхом, якою мірою, скажімо, уміє представник 

племені розпізнавати й ідентифікувати звукові сигнали, що видаються 

морським левом. Можна також порівняти ці буденні, «позанаукові» поняття з 

положеннями сучасної зоології. За такого підходу сукупність уявлень 

розглядається як репрезентація з її допомогою деякої емпіричної даності. 

У другому випадку важливим є інше. Йдеться не про предметну 

співвіднесеність, а про ресурсність, тобто властивість «сприяти отриманню» 

необхідного нового інтелектуального продукту, про властивість уже наявного 

розумового фонду бути придатним для синтезу деякої шуканої інтелектуальної 

конструкції. 

Говорячи про таку характеристику мислення як продуктивність доцільно 

зазначити наступне. Огляд літературних джерел дозволяє зафіксувати 

різноманітні варіанти визначень: якісні, кількісні, комбіновані. 

Популярними є широкі якісні визначення, суть яких полягає у розкритті 

значення продуктивності через низку відповідних понять. У такому разі 

твердять, що продуктивність є здатністю мислення отримувати нові, 

оригінальні, значущі результати. 

Рідше фахівці вдаються до спроб надати згаданій характеристиці вузького 

специфічного значення. О.І. Савенков, досліджуючи проблеми дитячої 
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обдарованості, пише про такі характеристики мислення як оригінальність, 

гнучкість, продуктивність тощо.  

Оригінальність мислення – здатність висувати нові, несподівані ідеї, що 

відрізняються від широко відомих, банальних. Ця властивість стосується не 

лише спроможності продукувати оригінальні ідеї, але й творчо розробляти вже 

існуючі. 

Гнучкість мислення – здатність швидко і легко знаходити нові стратегії 

рішення, встановлювати асоціативні зв'язки і переходити (у мисленні і 

поведінці) від явищ одного класу до явищ іншого, часто далеких за змістом. 

Протилежна властивість – інертність, ригідність мислення. Гнучкість мислення 

тісно пов'язана з багатством і різноманітністю минулого досвідом людини 

(об'ємом знань, навиків, умінь), проте повністю їм не визначається.  

Продуктивність (легкість генерування ідей). Цю властивість іноді 

називають «побіжністю» мислення і зазвичай розглядають як здібність до 

генерування великого числа ідей. Властивість ця дуже близька до попередньої. 

Але характеризує дещо іншу грань обдарованості. Чим більше ідей, тим більше 

можливостей вибору з них оптимальних, їх зіставлення, розвитку, поглиблення 

і тому подібне. Велика кількість ідей, з одного боку, є основою, а з іншого – 

необхідною передумовою творчості. 

Велика кількість ідей характерна для обдарованої людини як реакція на 

проблемну ситуацію. Нова ідея в даному випадку – не просто асоціативна 

інтеграція декількох первинних, простіших ідей і понять. З'єднання цих 

первинних ідей і понять має бути змістовно виправдано. При цьому самі ідеї, 

що виникають, такого роду, що можуть виглядати абсолютно нереальними на 

перший погляд, але при глибокому вивченні часто саме вони служать базовими 

для принципово нових підходів і рішень («божевільні ідеї»). 

Відмічено, що легкість генерування ідей тим вище, чим менше тиск 

стереотипів, які отримуються в процесі засвоєння досвіду (знання, уміння, 

навики) і часто прямо диктуються його змістом.  
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Проте нерідко фахівці, підкреслюючи важливість цієї властивості, 

вважають її все ж таки чимось на кшталт другорядної характеристики 

творчості. Так, Леонардо да Вінчі створив трохи більше десятка живописних 

творів, але увійшов до світової історії мистецтва, при цьому ми без зусиль 

знайдемо художників, що створили сотні і навіть тисячі полотен, але їх імена 

нікому не відомі. Правда, зворотніх прикладів значно більше. В.А. Моцарт 

створив більше 600 музичних творів. Й.С. Бах писав по кантаті у тиждень. 

Зазвичай геній дуже продуктивний [256, с. 63-65]. 

У наведених міркуваннях представлено вузьке якісне визначення 

продуктивності мислення з деякими елементами кількісного підходу. 

Визначення страждає певними вадами, що і дає підстави вважати його, як 

щойно було зауважено самим автором, другорядним. 

Про суто кількісні уявлення пише Г.С. Альтшуллер. Чим складнішою є 

винахідницька задача, то тим більше варіантів слід перебрати у пошуках 

рішення. Треба підвищити кількість варіантів, які пропонуються у певний 

проміжок часу [13, с. 10]. Такий орієнтир був принциповою настановою в 

підході А. Осборна, одного з піонерів дослідження креативності, який казав 

«Кількість, кількість і ще раз кількість! Ось девіз дня». І додавав: «Чим більше 

спроб, тим більше вірогідність попадання в ціль» [198, с. 67]. 

Поряд із зазначеними існує й інший шлях осягнути сутність 

продуктивності. Можна взагалі уникати вербально-логічних формулювань. Так, 

до речі, робить такий авторитет в сфері вивчення продуктивного мислення, як 

М. Вертгеймер. В його відомій книзі «Продуктивне мислення» містяться лише  

деякі протиставлення на кшталт: існує мислення добре, дійсне, красиве, ясне 

(тобто продуктивне), а є мислення погане, безплідне (не продуктивне) [58, с. 27, 

29, 269, 295]. Проте такі пояснення не є ключовими елементами роботи М. 

Вертгеймера. Щоб осягнути сутність продуктивного потрібно розглядати 

показові зразки такого виду розумової діяльності – ретельно проаналізовані в 

роботі відкриття Г. Галілея, А. Ейнштейна, К. Ф. Гаусса. Застосований М. 
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Вертгеймером прийом, як на нас, є вдалим пізнавальним рішенням, яким 

доцільно скористатися. 

Що ж стосується вербально-логічного визначення, то в якості робочого в 

дисертації використовується наступне: «Продуктивність – властивість 

мислення, що полягає в його здатності генерувати відповідний інтелектуальний 

продукт, сприяти появі позитивного результату, в його плідності, 

результативності». Слід зазначити, що аналіз зразків і вербальне визначення 

мають розглядатися як взаємодоповнюючі.  

Декілька зауважень стосовно досвіду розробки проблеми інтелектуальних 

ресурсів продуктивності мислення у межах деяких відомих філософських 

концепцій, міждисциплінарних напрямів і предметних галузей. Слід визначити 

те, що залишиться поза увагою, і те, що стане предметом розгляду. До першої 

категорії були віднесені: психологія наукової творчості, наукознавство і 

соціологія знання. Ми керувалися наступними міркуваннями. 

Прийнято вважати, що розробленням концепції і моделей продуктивності 

мислення займається психологія наукової творчості. Саме тому сюди й слід 

віднести відповідну проблематику. Деякою мірою це є правильним. Проте слід 

звернути увагу на те, у якому ракурсі ці проблеми розглядаються в цій галузі. 

Психологи схильні вбачати у відкриттях і винаходах винятково продукт 

творчості їх авторів. У центрі їхньої уваги знаходиться індивідуальність творця. 

Наукові праці фахівців рясніють описами дотепності й оригінальності рішень, 

своєрідності природної обдарованості і нюансів психічних станів. На відміну 

від цього, у даній роботі аналізується саме факт культурної оснащеності 

мислення людини незалежно від її обдарованості і психічних станів. 

На перший погляд, може також здаватися, що постановка питання про 

інтелектуальні ресурси власне збігається з уявленнями наукознавства і 

мовознавства, де співвідношення накопиченого і отримуваного знання 

розглядається як фактор розвитку науки. Ще 1844 р. Ф. Енгельс сформулював 

відоме положення, що «наука рухається вперед пропорційно масі знань, 
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успадкованих нею від попереднього покоління...» [327, c. 568]. У мовознавстві 

подібне питання було предметом дискусії. О.О. Потебня полемізував з В. 

Гумбольдтом, який вважав, що «сила творчості в мові зворотно відноситься до 

маси створеної мови, що чим більша ця маса, тим меншим є вплив на мову 

інтелігенції (сукупних здібностей народу, що створюють мову, – М.В.)» [228, с. 

67]. О.О. Потебня вбачав в цьому відношенні схожість мови і науки і наполягав 

на тому, що «в науці маса пізнаного знаходиться не в зворотному, а в прямому 

відношенні, якщо не до енергії пізнавальної діяльності ... то до її успіхів» [228, 

с. 67]. Пізніше ці ідеї були конкретизовані, зокрема, у вигляді експоненціальної 

закономірності, що характеризує подвоєння обсягів наукової діяльності 

приблизно кожні 10–15 років і знайшло вираження в прискоренні зростання 

наукових відкриттів і інформації. Певна схожість з нашою точкою зору дійсно 

існує. Адже обсяг наявного інтелектуального багажу розглядається як 

лімітуючий чинник виробництва знання, розвитку науки. Завдяки чому можна 

досягти необхідних темпів приросту нової інформації? Саме завдяки 

накопиченню певної маси розумового матеріалу. Ця обставина фігурує як 

обмеження: якщо вона не виконується, то й потрібний ефект не виникає. 

Іншими словами, накопичений інтелектуальний продукт є умовою, засобом 

отримання нового. Саме в такій своїй функції він тут і фігурує. 

Цією останньою констатацією схожість з нашою точкою зору, проте, і 

вичерпується. Наукознавча закономірність має винятково кількісний і 

феноменологічний характер. Накопиченому знанню не приписується ні статус 

причини, ні статус ресурсів, тому характер впливу залишається нез’ясованим. 

Крім того, спроби використати зазначену закономірність як орієнтир в 

дослідницько-конструкторській діяльності, розраховуючи на те, що саме по 

собі зростання ерудованості, збільшення обсягу знань сприятиме знаходженню 

рішення, не справджується, а іноді призводить до прямо протилежного 

результату. Вважати накопичений інтелектуальний продукт знанням-ресурсом 

не можна. Лише за певних умов він може стати таким. Подібними 
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відмінностями і механізмами переходу наукознавство не займається, а 

аналізована в даній роботі проблематика залишається поза його полем зору. 

І, нарешті, кілька слів про відмінність нашого підходу від соціології 

знання, яка нерідко використовує вираз «культурні ресурси». Зазначимо, що на 

рівні виразів і окремих визначень своєрідність підходів часто виглядає 

невиразною. Слід брати до уваги специфіку напрямів. Дане дослідження має 

епістемологічний характер і не є роботою з соціології знання, яка втілює іншу 

дослідницьку програму (інші цілі, інші пізнавальні установки) вивчення 

зазначеного феномену. Соціологія знання у своєму класичному розумінні 

акцентує увагу на генезисі духовних утворень, «прив’язці» типів мислення до 

відповідного соціально-культурного контексту. Питання про адекватність 

ресурсних масивів вирішуваним пізнавальним завданням, зв’язок якості 

знання-продукту з характером використовуваних культурних елементів 

залишаються поза її увагою. Іншими словами, культурні ресурси як предмет 

соціології знання і як предмет епістемології – речі істотно різні. 

При відборі напрямів і концепцій, які стали предметом аналізу в даному 

розділі, ми керувалися такими міркуваннями. Увага зосереджувалася на 

концепціях, пов’язаних з розробленням діяльнісної природи пізнання. Адже 

поняття «ресурси» набуває сенсу, коли певні системи (скажімо, наука) 

розглядаються саме в такому аспекті. Тому існують достатні підстави 

очікувати, що проблематика когнітивних ресурсів виявиться в межах таких 

концепцій предметом аналізу. Сьогодні діяльнісний підхід втілюється в 

різноманітних течіях конструктивізму, найбільш впливові з яких розглядаються 

нами нижче. 

Дещо інші причини обумовили звернення до розгляду теорії метафори і, 

зокрема, досліджень процесів метафоризації в науці. Мається на увазі те, що 

предметом вивчення фахівців у цій царині є процеси і механізми перенесення 

ідей, уявлень, значень з однієї сфери людського досвіду до іншої. Якщо такі 

процеси здійснюються з пізнавальною метою, то можна вести мову про 
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ресурсне використання певних масивів інтелектуальних продуктів для 

осягнення непізнаних сфер дійсності. Це дозволяє виокремити спадковий вимір 

знання, дослідити феномен неперервності людського досвіду. Як альтернатива 

такому підходу виступають розробки неопозитивістів, які зосереджуються на 

предметному вимірі знання. 

Розглядаючи конкретні міркування представників тих або інших 

напрямів, ми намагалися представити їх як учасників широкого дискурсу, 

з’ясувати те, як вони себе позиціонують, який тип аргументації застосовують, 

яких цілей намагаються досягти. Є вагомі підстави вважати, що логіка дискурсу 

іноді більше визначає суть положень, ніж суто змістовні моменти, пов’язані з 

об’єктом досліджень. 

Слід також додати, що відсутність у твердженнях того чи іншого фахівця 

самого виразу «пізнавальні ресурси» не вважається нами принциповим 

моментом. Відповідні питання можуть обговорюватися з використанням інших 

висловів. 

 

1.2. Неопозитивізм: предметний і спадковий виміри знання 

У межах неопозитивізму (Р. Карнап, М. Шлік та ін.) була сформульована 

методологічна програма, дуже важлива в плані розгляду наших проблем, 

оскільки безпосередньо стосується розрізнення двох вимірів знання – 

предметного і спадкового. Програма заслуговує на увагу ще й тому, що мала 

радикальний характер і реалізовувалась енергійно й послідовно. 

На першій погляд, може виникнути враження, що міркування 

позитивістів мало стосуються комплексу проблем, пов’язаних з нашою темою. 

Адже, на відміну від соціологів науки, вони майже не використовують таких 

виразів, як «інтелектуальні ресурси», «культурні ресурси», і взагалі може 

виникнути переконання, що позитивісти займаються зовсім іншими речами. 

Проте це хибна думка. 
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Докладно розглянемо основні положення програмної роботи Р. Карнапа 

«Подолання метафізики шляхом логічного аналізу мови» [127], щоб з’ясувати 

основні настанови позитивістського підходу. Предметом аналізу відомого 

логіка і методолога є метафізика, частково – і наука. Його мета – розвінчати 

суть і претензії першої, а також сформулювати ефективні і жорсткі критерії 

оцінки й визначення наукових понять. Програма, представлена тут, має яскраво 

виражений нормативний (не дескриптивний) характер. 

Р. Карнап зазначає, що спроби подолати метафізику здійснювалися давно, 

переважно під впливом різних причин і з використанням різних засобів. Проте 

вони не супроводжувалися розумінням ні сутності метафізики, ні її ролі в 

духовному світі людини. Лише сучасна логіка надала відповідні можливості 

для остаточного розвінчання метафізики. Справжня суть останньої, за Р. 

Карнапом, полягає в тому, що всі її твердження повністю позбавлені сенсу, 

тобто є безглуздими. Це стосується як окремих понять метафізики, так і її 

формулювань.  

Слова не є пустими за умови, що вони мають значення. Якщо вони його 

мають, то звичайно говорять, що слова позначають «поняття». Проте 

трапляються випадки, коли лише здається, що таке значення існує. Насправді ж 

його немає. У такому разі слід вести мову про «псевдопоняття». Як узагалі 

можлива їх поява? Адже будь-яке слово вводиться в мову лише для того, щоб 

виражати з моменту першого свого вжиття конкретне значення. Із самого 

початку, як вважає дослідник, за рідкісним винятком кожне слово мало своє 

значення. У процесі історичного розвитку слова часто змінювали значення. А 

іноді бувало так, що слово, утративши старе значення, не набувало нового. 

Унаслідок цього й виникали «псевдопоняття».  

Формулюються критерії, відповідно до яких певне слово набуває 

значення. Позитивізм, як відомо, зводить все до можливості верифікації. Слово 

означає лише те, що в ньому може бути піддане верифікації, тобто говорити 

лише про емпіричний факт. 
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Слова метафізики, розглянуті під таким кутом зору, значення не мають. 

Як приклади наводять метафізичні терміни «принцип» і «Бог». Стосовно 

першого. Так, метафізики часто вдаються до міркувань з приводу того, що 

вважати «принципом світу» (або «буття», «сущого»). Відповідаючи на це 

питання, вони стверджують: форма, вода, число, рух, ідея, підсвідоме і т. ін. 

При цьому, як правило, чітке визначення дефініції «принцип» відсутнє, лише є 

вказівка на те, що тут не мається на увазі відомий із повсякденної практики 

зв’язок, який встановлюється емпірично. Ми помічаємо, зауважує Р. Карнап, як 

початкове значення слова принципіум (що відповідає грец. «архе» – 

первоначало) втрачається. Слово позбавляється значення «начало», а 

специфічно метафізичний сенс не вказується. Позбавлене свого первинного 

значення слово без набуття нового перетворюється на порожню оболонку. 

Метафізичні твердження, які складаються із слів, позбавлених сенсу, є 

псевдотвердженнями. 

Крім окремих понять метафізики, аналізуються її висловлювання. Вони 

також кваліфікуються як безглузді, хоча й можуть бути складені зі слів, які 

мають сенс. При цьому звертається увага на одну суттєву обставину. Синтаксис 

мови повинен указувати, які словосполучення є припустимими (коректними), а 

які – ні. Однак граматичний синтаксис природної етнічної мови не завжди 

виконує завдання маркування безглуздих речень. Наводиться приклад: 

1. «Цезар є і». 

2.  «Цезар є просте число». 

Ряд слів, позначений номером 1, суперечить правилам синтаксису 

природної мови, бо на третьому місці має стояти не сполучник, а предикат або 

прикметник (скажімо, «Цезар є полководець»). Може здатися, що друга 

конструкція є осмисленим, але не істинним ствердженням. Проте, це не так. 

Даний ряд слів не є висловлюванням, бо він не відображає ні існуючого, ні 

неіснуючого стану справ. Бути «простим числом» – це властивість чисел. 

Стосовно ж людської особистості така характеристика не може їй ні 
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надаватися, ні заперечуватися. Наведене речення, таким чином, являє собою 

«псевдовисловлювання». Ілюзія з приводу його осмисленості виникла тому, що 

в граматиці природної мови воно має ту ж саму форму, як і дійсно осмислене 

твердження. 

У зазначеній роботі Р. Карнапа докладно аналізуються позбавлені сенсу 

положення метафізики. Останню не слід ототожнювати із «простою уявою», 

казкою або марновірством. Казка суперечить не логіці, а досвіду. Її твердження 

не безглузді, а лише хибні. Не є метафізика й марновірством: вірити можна 

тільки в щось істинне або оманливе, а не в позбавлений сенсу порядок слів. 

Отже, на думку Р. Карнапа, метафізика постає грандіозною 

містифікацією, можливість створення якої ґрунтується на використанні 

структур і механізмів природної мови. Украй актуальним стає завдання 

викриття цієї містифікації. Яким чином це зробити? Відповідь випливає із 

розуміння причин, які її породжують. «Якщо б граматичний синтаксис точно 

відповідав логічному синтаксису, то не могло б виникнути жодного 

псевдовисловлювання. Якщо б граматичний синтаксис підрозділяв слова не 

тільки на іменники, прикметники, дієслова, сполучники і т. ін., а й усередині 

кожного виду вказував би відповідні відмінності, які передбачаються логікою, 

то жодне висловлювання не могло б бути утворене» [127]. Мета вбачалась у 

побудові логічно правильної мови, у якій метафізика не могла б бути виражена. 

Принагідно Р. Карнап вказує, які моменти треба врахувати в такій справі. 

Зокрема, слід усунути порушення логічного синтаксису, пов’язаного з 

«плутаниною сфер» понять. Так, вище наводилося таке позбавлене сенсу 

речення, як «Цезар є просте число». Особисте ім’я і число належать до різних 

логічних сфер, а тому предикат особистості («полководець») і предикат числа 

(«просте число») теж належать до різних сфер. Тут порушується правило так 

званої «теорії типів». Не має потреби наводити інші рекомендації, бо 

докладний розгляд шляхів побудови логічно коректної мови не входить до 

нашого завдання. 
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Важливо лише констатувати таку тезу в розмислах Р. Карнапа: 

метафізичні слова, які не мають значення, з’являються тому, що слово, яке таке 

значення має, через метафоричне вживання в метафізиці його втрачає. Це 

притаманне метафізиці. А чи може щось подібне відбуватися в царині науки? 

Адже механізми переносу значень діють і там. Проте поняття і терміни науки 

не повинні в принципі існувати без значення. 

У Р. Карнапа є примітні роздуми з приводу цього. Слідом за Ф. Франком 

він наводить зауваження з книги одного фізика: «Природа ніколи не порушує 

законів». Зауваження досить дивне. Р. Карнап, звісно, не заперечує правоти 

цитованого фізика в тому сенсі, що наводить випадок порушення законів. 

Справа тут, звичайно, в іншому. «Його (фізика – М.В.) слова неявно містять 

думку, що природа має у своєму розпорядженні деякий вибір. Природі 

приписуються відомі закони, які вона може час від часу порушувати. Але 

подібно до Бога і громадян, що дотримуються законів, вона ніколи не робить 

цього. Якщо вона зробить це, то передбачається, що на сцені з’являться Ерінії і 

знов повернуть її на правильний шлях. Тут все ще зберігається поняття про 

закони як про команди» [126, c. 277]. 

Суть справи проникливо зазначена Р. Карнапом. Дійсно, говорити про те, 

що порушення не допускаються, має сенс лише у випадку, якщо є (хоча б у 

принципі) можливість щось порушувати. Вислів у цьому плані не є цілком 

коректним, разом з тим є зрозумілою причина подібних висловів. 

Природознавство виділяє особливу категорію зв’язків і взаємодій, 

позначаючи її словом «закон». Ідея закону, запозичена із юриспруденції, як 

продукт «юридичного світогляду» передбачає підпорядкування окремих 

індивідів загальній нормі (аналогічно – підпорядкування окремих явищ 

загальному природному закону). Первинна кваліфікація зв’язків у сфері 

природи як закону мала переважно метафоричний характер. 

Таким чином, щодо даних природних зв’язків будується система 

імплікацій, характерних для буквального вживання слова «закон». І одним з 
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істотних компонентів такої системи є уявлення про те, що закони діють як 

норми, «команди»: їх можна дотримуватися, але можна й порушувати. Звідси й 

тип висловлювання: «Природа ніколи не порушує законів». Але для головного 

суб’єкта твердження (природних зв’язків) такий компонент виявляється не 

релевантним (на відміну від інших компонентів) і може внести асоціативні 

«шуми» у вигляді антропоморфної гри уяви. 

Р. Карнап, звичайно ж, має уявлення про джерело і характер походження 

ідеї «закон природи». У його роботі згадується про дослідження Ганса 

Кельсена, чию версію він вважає цілком правдоподібною. 

У своїх дослідженнях про виникнення перших понять причинності в 

античній Греції Г. Кельсен з’ясував, що в їх основі лежала модель не 

індивідуального, а суспільного порядку. На користь цього свідчив той факт, що 

із самого початку і до теперішнього часу регулярності природи іменуються 

«законами», начебто вони були схожі на закони в політичному сенсі. 

У Г. Кельсена це супроводжується таким коментарем. Помічені греками в 

ході систематичних спостережень причинні регулярності явно свідчили про 

певну необхідність, що стоїть за явищами. Давньогрецькі дослідники 

розглядали її як моральну необхідність, аналогічну моральній необхідності у 

відносинах між особами. Подібно до того, як зло має бути покараним, а добро – 

отримати винагороду, так і деякі події потребують свого наслідку, щоб 

відновити гармонійний стан речей, відновити справедливість. Погода, що стає 

дедалі холоднішою взимку, усе більш і більш утрачає рівновагу. Щоб її досягти 

і відновити справедливість, погода в подальшому повинна стати теплішою. 

Проте вона рухається до іншої крайності, і цикл повинен повторитися. Одна 

тенденція, що набуває крайнього характеру, компенсується протилежною. У 

понятті природного порядку знайшла своє віддзеркалення любов греків до 

громадського порядку і гармонії, їхня схильність до відмови від крайнощів 

[126, с. 274]. 
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Г. Кельсен спирається у своїх думках на вислови грецьких філософів про 

міру, установлений порядок, демонів помсти. Так, регулярність у русі Сонця, з 

цього погляду, пояснюється додержанням моральному закону, встановленого 

Богом. Якщо Сонце вийде з покори і відхилиться від свого шляху демони 

помсти Ерінії покарають його. 

Тут наведена система буквальних імплікацій, пов’язаних зі словом 

«закон» у детальному розгляді (ідея справедливості, принцип відповідності дії і 

результату, поняття морального обов’язку, уявлення про суб’єктів, що 

виконують у юридичній системі наглядові і каральні функції тощо). І вся ця 

система імплікацій проектується на природні регулярності без, наскільки 

можна судити, обмежень. Р. Карнап, природно, не може не бачити розбіжності 

між картиною світу давньогрецьких філософів і сучасним розумінням законів 

природи. Прогрес щодо врахування «семантичних домішок», які породжуються 

буквальним значенням слова «закон», не викликає сумнівів. Але сучасний стан 

справ його не задовольняє. 

Зазначивши некоректність згаданого виразу, він зауважує, що можливо 

було б «менше неясності», якби слово «закон» взагалі не вживалось у фізиці 

[126, с. 277]. Але при цьому додає, що воно продовжує вживатися, оскільки не 

існує іншого такого відповідного слова, яке вчені використовували б для 

універсальних тверджень, що є основою прогнозів і пояснень. 

Зауваження Р. Карнапа неоднозначні. У своїй практичній частині вони в 

цілому справедливі, а в рекомендаційній – звучать досить дивно. Чи можливо й 

доцільно позбавитися ідеї природного закону? Навряд чи. Можна спробувати 

використовувати інше уявлення, запозичене не з юриспруденції, а з якої-небудь 

іншої сфери. Але стан справ у принципі залишиться таким самим: система 

буквальних імплікацій, пов’язана з допоміжним суб’єктом, завжди буде в 

якійсь частині нерелевантною характеристикою головного суб’єкта. Звісно, 

слід прийняти до уваги, що різні уявлення можуть бути адекватними різною 

мірою. 
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Можна резюмувати зміст викладеного й іншим способом. «Семантичні 

перешкоди», позбавитися яких прагне філософ, не можуть бути усунуті в 

принципі. У пізнавальному процесі перенесення сенсів з одних сфер в інші ці 

перешкоди завжди існували й будуть існувати. Зміною допоміжних суб’єктів 

метафоричних думок можна досягти усунення одних невідповідностей, але при 

цьому виникнуть «семантичні домішки» іншого роду. 

Якщо ж розуміти слова Р. Карнапа як прагнення ввести обмеження на 

використання позадисциплінарних інтелектуальних ресурсів через 

недоречності, які привносяться ними, то це було б рівнозначно створенню 

бар’єрів на шляху пізнання. Запропонований же неопозитивістами план 

очищення мови науки шляхом уточнення семантики є корисним, але у випадку 

з дисциплінами, що використовують природну мову, має істотні обмеження. 

Позиції неопозитивістів, зокрема Р. Карнапа, присвячено багато 

критичних праць у галузі логічної семантики й дослідженнях 

загальнофілософського характеру. Ми не маємо на меті ні їх систематизацію, ні 

наведення викладених в них аргументів. Ми навіть не прагнемо зарахувати себе 

до критиків зазначеного підходу. Важливим є лише сам досвід неопозитивізму. 

Досвід розроблення й реалізації чіткої, послідовно побудованої й рішуче 

проведеної логіко-епістемологічної програми. Важливим є те, що вона собою 

являє, і те, які результати за її допомоги можуть бути досягнуті. 

Неопозитивістам часто дорікають за крайнощі їх підходу, звертають увагу не 

нездійсненність поставлених завдань. Але, як на нас, то саме в цьому полягає 

цінність їх досвіду. Не вдаючись до таких крайнощів, неможливо перевірити 

можливості, закладені в програмі. 

Наша інтерпретація викладеної концепції Р. Карнапа пов’язана, 

насамперед, із відповіддю на питання: «Що вона собою являє з погляду 

прийнятого розрізнення двох вимірів знання – предметного і генетичного, 

спадкового?». Слід визнати, що вона вкладається саме в рамки першого виміру. 

Усі ключові слова й вислови, використовувані Р. Карнапом («значення», 
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«втрата значення», «верифікація», «теорія типів») свідчать саме про це. Якщо 

взяти програму в її нормативному аспекті, то не буде великою помилкою 

стверджувати, що її завдання полягає у формуванні чітких й жорстких критеріїв 

знання відносно того, що репрезентоване цим знанням. 

Ресурсна іпостась знання пов’язана не з предметним, а із спадковом 

виміром, з тим, як використовуються наявні у суб’єкта уявлення для освоєння 

нових сфер дійсності. Чи помічає цю обставину Р. Карнап? Безумовно. Це 

фіксується в його зауваженнях щодо переносу значень звичайної мови на 

метафізичні об’єкти, метафоричності виразів, полісемії слів, антропоморфізму 

міркувань. Проте в предметному вимірі ці феномени постають як сторонні, 

недоречні, такі, що є відхиленнями від норми, яких слід позбутися. 

Те, що Р. Карнап обрав предметом свого аналізу саме мову, свідчить про 

його проникливість. Саме в мові (і перш за все мові природній) репрезентовано 

спадковий аспект знань, неперервність людського досвіду. На рівні окремих 

слів це має місце в їхній етимології. Мову в цьому аспекті і слід піддати санації, 

жорсткому очищенню від нашарувань, прихованих значень.  

Природна мова є унікальною й потужною системою збереження й 

акумуляції людського досвіду, а також засобом освоєння нових предметних 

сфер згідно з принципом «від відомого до невідомого». Маси наявних уявлень 

екстраполюються на нові об’єкти, асимілюючи їх. 

 

1.3. Радикальний конструктивізм: проблема діяльнісної природи пізнання 

Розроблення відповідного комплексу проблем до певної міри 

здійснюється в руслі різних напрямів конструктивізму і досліджень у сфері 

теорії метафори. Розглянемо, яким чином і наскільки продуктивно це 

відбувається. 

Радикальний конструктивізм як впливова філософська течія заявив про 

себе на початку 80-х років минулого століття. С.А. Цоколов навіть указує [307, 

с. 5] офіційну дату його народження – вихід з друку в 1981 році під редакцією 
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П. Ватцлавіка (американського психолога австрійського походження) першого 

видання збірника «Винайдена дійсність». Цей напрям не є монолітним й 

однорідним інтелектуальним утворенням, а постає, за словами З. Шмідта, як 

«динамічний міждисциплінарний контекст» [307, с. 6]. У своїй основі він має 

цілий комплекс результатів стосовно природи знання і пізнавального процесу, 

які визріли в надрах конкретних дисциплін – генетичної психології, 

кібернетики й нейробіології. 

Заслуга їх узагальнення й філософського осмислення належить головним 

чином Е. фон Глазерсфельду, який обґрунтував принципи «нетрадиційного 

напряму в епістемології» – радикального конструктивізму. Йдеться про 

принципову відмінність між поняттями конструктивізму і радикального 

конструктивізму. Якщо останній являє собою рішучий розрив з попередньою 

традицією в теорії пізнання, яка базувалася на принципі відповідності знання 

об’єктивній реальності, то перший, визнаючи конструктивний характер 

когнітивних процесів, не обов’язково пов’язує себе з подібними настановами.  

Звісно, що становлення нового епістемологічного напряму спонукає його 

представників дати відповідь на питання про своє місце в процесі загального 

розвитку філософської думки, «вбудувати» себе у відповідну філософську 

традицію. Звідси – пошуки конструктивістських інтенцій у працях мислителів 

різних часів і народів. 

Е. фон Глазерсфельд визначає свою позицію, коментуючи ідеї, викладені 

в роботі «першого істинного конструктивіста» Джамбаттіста Віко «De 

antiqissima Italorum sapientia» (1710). Аналіз поглядів італійського мислителя, з 

одного боку, має на меті пошук аргументів на користь антиреалістичної 

доктрини, а з іншого – на надання відповіді на фундаментальне питання: «Як 

можливе знання?». Саме з останнім, на нашу думку, пов’язані перспективні 

шляхи розвитку конструктивістського підходу. Девіз Дж. Віко – «Verum ipsum 

factum» («Істина є створене»). Лат. factum – дієприкметник минулого часу від 

дієслова «facere» (робити). На підставі цього виникає теза, що людина може 



    

 

41 

 

знати лише те, що вона сама створила. «За словами Віко, один Бог відає, яким є 

реальний світ. Він його створив і тільки через це знає, яким є будівельний 

матеріал і яким є план будови. Так само і людина може знати лише те, до чого 

вона сама доклала руку; лише зодчому відомі речі, які він конструює (composit) 

– якими є складові частини та як вони одна з одною сполучені та поєднані» [76, 

с. 45]. 

Таким чином, лінгвістичні студії італійця, його посилання на facere 

однозначно визначають діяльнісну природу знання, яке складають, будують, 

конструюють. 

Е. фон Глазерсфельд зауважує, що наведені вище розмисли Дж. Віко 

з’явилися більш ніж за півстоліття до «Критики» І. Канта. Зіставляючи думки 

двох мислителів, він намагається зафіксувати тотожне і відмінне. Збіг 

вбачається в тому, що сконструйований світ є світом нашого власного досвіду і 

не може претендувати на відповідність онтологічній реальності. 

Значно більш важливими для нашого дослідження виявляються 

міркування Е. фон Глазерсфельда з приводу відмінностей у поглядах двох 

мислителів. Мова йде про спосіб конструювання. Якщо спростити суть справи, 

то, за І. Кантом, відбувається процес переробки «чуттєвої сировини» за 

допомогою категорій простору і часу. Останні є апріорними, уродженими. 

Вважається, що порівняно з цим позиція Дж. Віко виглядає більш 

переконливою і значно сучаснішою. Для нього конструювання не має нічого 

спільного з незмінними, убудованими в людину схемами. Спосіб 

конструювання обумовлюється історією самої конструкції. «Те, що може бути 

сконструйоване в подальшому, визначене рамками того, що було 

сконструйоване (виготовлене) до цього» [76, с. 48–49]. 

Побудова знання не керується і не контролюється принципом 

відповідності «об’єктивній дійсності». Пізнання як дія обумовлена винятково 

умовами, накладуваними особливостями будівельного матеріалу [76, с. 49]. 
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Розбіжності у поглядах у світлі проблем, що розглядаються нами, 

видається вкрай важливою. Далі буде розглянуте, зокрема, питання про так 

звані когнітивні матриці, за допомогою яких упорядковується досвід й 

організується емпірична пізнавальна практика суб’єкта. Мова піде про те, 

наскільки їх можна вважати позаісторичними (в абсолютному або фактичному 

розумінні) утвореннями (архетипами). Принцип історичності видається нам 

принципово важливим. 

Заслуговує на увагу положення про обмежувальний характер того 

«будівельного матеріалу», який використовується в конструктивних процесах 

когнітивної діяльності. Що взагалі являє собою цей матеріал? С.А. Цоколов, 

коментуючи даний момент, вбачає зв’язок між ідеями Дж. Берклі і Д. Юма, з 

одного боку, та тезами конструктивістів – з іншого. Це – сенсорний досвід, що є 

єдиною реальністю, доступною нашому знанню. «Все, що хоча б якимось 

чином потрапляє в когнітивну царину суб’єкта ззовні, є якийсь ніяк іманентно 

не визначений, недиференційований матеріал, який впливає на організм 

(причому на весь організм, а не тільки на органи чуття нервової системи) у 

вигляді чинників – перешкод, пертурбацій, збурень» [308, с. 26]. 

Це стосується характеру будівельного матеріалу. Що ж стосується 

обмежень, то Е. фон Глазерсфельд вдається з метою пояснення до аналогій: 

«Будівельник, який споруджує з цегли, рано чи пізно доходить висновку, що всі 

віконні та двірні отвори повинні мати склепіння для підтримування верхніх 

конструкцій. Якщо при цьому будівельник буде переконаний у тому, що він 

відкрив один із законів абсолютного буття, то він помиляється таким самим 

чином, як помилявся Кант, який вірив, що будь-яка геометрія має бути 

виключно евклідовою. Все, що ми обираємо як будівельний матеріал, нехай то 

буде цегла або елементи Евкліда, визначає межі конструювання. Емпірично ми 

можемо сприймати ці межі тільки «зсередини», з перспективи цегляної 

забудови або евклідової геометрії [76, с. 55–56]. Суб’єкт позбавлений 

можливості побачити межі самого світу. Те, що людина сприймає і пізнає, 
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побудоване винятково з її власного будівельного матеріалу і підлягає 

поясненню тільки з позицій її способу конструювання. Продовжуючи 

ілюстрацію, можна було б зауважити, що в разі використання для забудови 

блочних конструкцій, виготовлених шляхом бетонного лиття, склепіння б не 

знадобилося. 

Епістемологічна дослідницька програма радикального конструктивізму 

(якщо про таку можна вести мову), як на нас, страждає досить серйозними 

вадами. По-перше, зразки інтерпретації проблем багато в чому запозичуються з 

операціональної концепції інтелекту Ж. Піаже і робиться спроба піти шляхом їх 

узагальнення. Такий шлях не видається досить коректним. Справа в тому, що 

вчення Ж. Піаже формувалося на основі аналізу становлення інтелекту дитини 

у його онтогенетичному аспекті й досить щільно пов’язане з особливостями 

саме цього процесу. Намагання використати його для опису акту наукової й 

художньої творчості або процесів винахідництва не виглядає достатньо 

адекватним. Концепція Ж. Піаже так само, як і методологічний операціоналізм 

П. Бріджмена, зосереджується на активності одиничного суб’єкта, не береться 

до уваги вплив культурного контексту, який, безперечно, опосередковує 

індивідуальна діяльність. Саме в культурному середовищі вчені й мислителі, 

винахідники й митці знаходять ресурси для своєї творчості. По-друге, має місце 

явна прихильність конструктивістів до результатів саме природничо-наукових 

розробок у намаганні обґрунтувати своє тлумачення когнітивних структур. У Е. 

Глазерсфельда це – праці біокібернетиків і нейрокібернетиків, переважно У. 

Матурани та Х. Ферстера. Останні створили моделі функціонування біосистем 

як когнітивних систем на загальнофізіологічному, імунологічному, нейронному 

рівнях, а також на рівні вищої нервової діяльності. Це, на нашу думку, певною 

мірою звужує конкретно-наукове підґрунтя філософського вивчення людського 

пізнання і пошук ухиляється дещо вбік, що надто щільно пов’язує 

функціонування мозку й розуму. Конкретно-наукову базу доцільно було б 

розширити завдяки осмисленню здобутків гуманітарних дисциплін, скажімо, 
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фольклористики. Видатний вчений В.Я. Пропп у праці «Морфологія казки» 

[233] поставив мету виявити інваріантні елементи російських народних казок. 

Він нарахував 31 такий компонент – «важке завдання», «боротьба», 

«шкідництво» тощо («ресурсний масив» – у нашій термінології). Додавши ще 

деякі поняття, що визначають структуру казки, наприклад, сукупність функцій 

персонажу, учений фактично виявив породжуючий механізм творів цього 

жанру. 

У працях конструктивістів багато місця надається аргументації проти 

реалізму – наукового, метафізичного, наївного. У наших публікаціях [52; 54] 

зазначалося, що це є найбільш слабкою і малоперспективною частиною їх 

концепцій. Вивчення конструктивних процесів у пізнанні не передбачає 

необхідного введення антиреалістичних настанов. Відповідний аналіз може 

пов’язуватися як з реалістичними, так і з антиреалістичними інтенціями, якщо 

користуватися термінологією конструктивістів. Можна і взагалі не з’ясовувати 

свої відносини з відомими філософськими платформами. Праці В.О. 

Лекторського містять оригінальну концепцію так званого конструктивного 

реалізму. Він, як і інші фахівці, спирається на ідеї «екологічної теорії 

сприйняття» відомого психолога Дж. Гібсона. Пізнання, з цієї точки зору, є не 

процесом, який відбувається «всередині» суб’єкта пізнання, а динамічним 

феноменом, що об’єднує в межах єдиної діяльності психіку, тіло суб’єкта і 

навколишній реальний світ. Пізнання, таким чином, розуміється як невід’ємний 

компонент самої реальності [167, с. 18–19]. Межа між «внутрішнім» і 

«зовнішнім» знімається, а разом з цим втрачає будь-який сенс і будь-яка 

критика конструктивістів на адресу реалістів. 

Проте конструктивістські підходи містять у собі значно більш цінні і 

важливі моменти. І перш за все ті, що певним чином стосуються діяльнісної 

сутності пізнання. 
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1.4. Соціальний конструктивізм: культурне запилення науки і соціологізм 

Соціальний конструктивізм позиціонує себе майже таким же чином, як і 

конструктивізм радикальний. Тобто як альтернатива репрезентативізму. Звідси 

випливає все інше – напрями філософських (або міждисциплінарних) пошуків, 

коло досліджуваних проблем, зміст аргументації і контраргументації, 

персоналії прихильників і опонентів. Саме стихія обраного типу дискурсу 

найбільшою мірою, ніж інші чинники (скажімо, систематичність розробок або 

зорієнтованість загальнофілософських концепцій на потреби практику 

наукового пошуку), визначає коло інтересів і напрямів роботи. 

Незважаючи на схожість, між двома течіями існують і помітні 

відмінності. Це перш за все стосується джерел і перших кроків. Соціальний 

конструктивізм (про радикальний йшлося вище) голосно заявив про себе в 

другій половині 70-х років минулого століття. У 1979 році з’явилася робота Б. 

Латура і С. Вулгара «Життя лабораторії: соціальне конструювання наукових 

фактів» [355]. Використовуючи методи мікросоціологічного підходу, 

дослідники намагалися обґрунтувати, що відкритий вченими науковий факт 

(тіреотропін-рілізінг-гормон) є по суті соціальним конструктом. Він створений 

у процесі самої дослідницької і комунікативної діяльності, поза якої він 

позбавлений самостійної реальності. Через кілька років (1984) вийшла робота 

Е. Пікерінга «Конструюючи кварки: соціологічна історія фізики частинок» 

[371], у якій розвиваються схожі ідеї. Йдеться про те, що кварк як науковий 

факт має ситуативний характер і визначається соціальним і культурним 

контекстом. Зміна останнього призвела б до зміни самого факту. Виникла б 

інша фізика. Таким чином, основоположна теза соціального конструктивізму 

полягає в тому, що значна частина людського досвіду, а також світ нашого 

існування є соціально сконструйованими. 

У подальшому соціальний конструктивізм зазнав певної еволюції. Вона 

була зумовлена, з одного боку, тиском з боку опонентів, а з іншого – 
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внутрішньою критикою. Саме таким чином пояснює логіку трансформації 

даного напряму О.Е. Столярова [270, с. 42–43]. 

І. Хакінг ставить питання про те, що власне соціально конструюється 

[350]. Можна вважати, що соціально конструюються уявлення людей стосовно 

певного предмета. У такому разі йдеться про аналіз способів соціальної 

репрезентації зазначених предметів. Можна твердити, що, наприклад, така 

речовина, як пептиди мозку, у просторі наукового дискурсу являють собою 

результат численних конвенцій. Проте залишається без відповіді питання 

стосовно реальності самих пептидів.  

До речі, цей об’єкт був предметом досліджень лабораторії Роджера 

Гуллеміна в Інституті Солка, діяльності якого присвятили свою книгу Б. Латур і 

С. Вулгар. Це питання у дослідників також залишається без відповіді. Вони 

стверджують, що реальність біохімічного факту є наслідком соціальної події – 

стабілізації протиріч у межах наукового колективу. Нейроендокринологічні 

дослідження з фактичного боку зображені Б. Латуром і С. Вулгаром як 

побудова комунікативних мереж, гонитва за кількістю публікацій, реалізація 

особистісних амбіцій тощо. А наукові факти розглядаються як такі, що не 

мають значення як позакомунікаційні сутності: вони «фабрикуються» 

винятково в межах інтерактивної взаємодії. 

О.Е. Столярова зауважує, що під вивіскою постмодерністського підходу 

приховується своєрідний варіант фундаменталізму, згідно з принципами якого 

джерелом пояснень стає колектив, суспільство. Саме вони обумовлюють 

характеристики реальності [270, с. 43]. Такі інтенції визначають певний напрям 

теоретичної роботи в межах конструктивістської парадигми. Завдання, грубо 

кажучи, полягає в необхідності викриття ілюзії об’єктивності. Якщо відомо, що 

даний факт (кварки, гормони, пептиди) є соціальним конструктом (а він у 

принципі і не може бути чимось іншим), то треба замінити цю ілюзію 

достеменною сутністю – реконструйованою соціальною ситуацією, що 

приховується за зовнішністю. 
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Б. Латур указує, що суспільствознавці мали достатні підстави 

розраховувати на ефективність такої стратегії. Остання, на їх думку, довела 

свою результативність у випадку з релігією в XIX столітті. Суспільствознавці 

переконали себе, що ритуали, вірування, чудеса цілком припустимо замістити 

суспільними функціями, прихованими в цих об’єктах. Такі типи речей 

отримали назву фетишів, тобто міток чогось. Тільки-но відбулася підміна 

несправжніх речей істинними, що належать суспільству, уже більш нічого в 

релігії не заслуговує на увагу [159]. У разі застосування такої інтерпретаційної 

процедури до явищ науки ми отримаємо подібний результат – увага 

переноситься з несправжнього об’єкта на справжній, який виводиться із 

суспільства. 

Існує думка, що наміри, пов’язані із соціологічною інтерпретацією, були 

ще більш амбітними. І.Т. Касавін зауважує, що виявлення в поняттях кварка, 

матерії, гена, нейрона, вірусу соціального змісту, а часом їх остаточне зведення 

до соціальних образів і аналогій відкривало шлях до перетворення 

природознавства в суспільствознавство [131]. Проте це було б завданням 

надзвичайної складності – завданням перекладу всіх результаті і методів науки 

на мову соціології.  

У О.Е. Столярової також йдеться про те, що відбулися значні зміни в 

позиції провідних конструктивістів, яких тепер слід вважати, напевно, 

конструктивістами колишніми. 

Поворотним пунктом у намаганні позбутися старої дихотомії явища і 

дійсності, яку містить у собі той чи інший різновид фундаменталізму, слід 

вважати появу заклику «дати змогу речам висловитися». До цього ж додається 

формулювання так званого принципу симетрії. Йдеться про визнання речей 

одночасно і реальними, і соціально сконструйованими. З’являється реалістична 

версія соціального конструктивізму, де речі інтерпретуються як «дійові особи» 

– агенти, учасники, актори, nonhumans. Робиться заявка на розроблення нової 

соціології, яка була б одночасно соціологією людей і речей. Йдеться про дуже 
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своєрідний феномен – «змішану» реальність, світ специфічних речей-гібридів. 

Вважається, що такий підхід накладає заборону на будь-який різновид 

фундаменталізму. Ні натуралістичний, ні культуроцентричний підходи, узяті 

окремо, не можуть бути надійними інструментами пізнання такого світу. 

Можна погодитися, що поява згаданих нововведень в працях конструктивістів є 

свідченням відходу від первинних радикальних настанов. 

Як же все-таки слід розуміти суть механізму конструювання в межах 

соціального конструктивізму? На нашу думку, конструювання в даному 

випадку – це побудова певної соціальної мережі, процес визначення і 

ранжирування статусів її учасників, закріплення пріоритетів, пошук 

громадського визнання тощо. У середовищі подібних мереж і взаємодій 

опиняються речі, факти. Циркулюючи між акторами цих складних систем, 

останні піддаються істотній обробці, «конструюються». А фахівець із соціології 

знання фіксує цю обставину. Звернемо увагу, що тут йдеться про інше значення 

терміну «конструювання», ніж те, у якому його вживають радикальні 

конструктивісти. 

На таке розуміння суті справи певною мірою вплинув факт безпосередньо 

колективного характеру суб’єкта сучасної науки, який є дійсно вагомою 

обставиною, що багато в чому змінила процес наукового пізнання. 

Критики і коментатори конструктивізму часто вбачають в абсолютизації 

комунікативного ракурсу науки одну з найхарактерніших рис даної концепції. І 

вони в цілому не далекі від істини. Можна по-різному ставити акценти, можна 

надавати якому-небудь аспекту більше або менше значення, але не слід 

випускати з поля зору багатовимірність феномена науки, роблячи її чимось 

одновимірним. У прихильників інтерпретативної соціології значення 

комунікативної діяльності вчених дедалі посилюється. У Д. Гілберта і М. 

Малкея об’єктом уваги стає поліфонія думок фахівців, що досліджують певне 

коло проблем. Ця сфера дискурсу і є тим основним і, мабуть, єдиним, що 

становить реальний предмет соціологічного аналізу. «Головна риса 
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дискурсного аналізу, що відрізняє його від всіх попередніх підходів у соціології 

науки, полягає в тому, що він…розглядає думки учасників подій як об’єкт 

дослідження, а не як його джерело…не прагне піднятися над думками вчених з 

тим, щоб описати й пояснити їх дії і погляди як такі» [74, с. 27]. Думки дуже 

варіабельні, які суттєво залежать від контексту. І ця варіабельність не є 

наслідком методологічних неув’язок, а, швидше, їх невід’ємною властивістю. 

Розглядаючи комунікативну тканину взаємодії, що репрезентована 

поліфонією численних конфліктуючих версій як єдину реальність, слід 

пам’ятати, що при цьому наука розглядається винятково в одному зі своїх 

вимірювань. Від гносеологічного вимірювання при цьому абстрагуються. У 

цьому – одна з істотних розбіжностей між підходом у нашій роботі і 

постановкою питання в межах когнітивної соціології. Нас головним чином 

цікавить саме когнітивний ракурс. 

Повертаючись до питання про культурні ресурси, зазначимо, що вести 

про них мову можна і стосовно комунікативного аспекту, і маючи на увазі 

гносеологічний ракурс. Але оскільки характер і цілі діяльності в кожному з цих 

вимірювань мають свою специфіку, то й ресурси в плані реалізації завдань 

дискурсу будуть одними, а в плані суто пізнавальних завдань – іншими. 

Трапляється, що логіко-гносеологічні міркування суперечать цілям 

комунікативної практики. Так, розуміння останньої як дискурсу полягає в тому, 

що йдеться не просто про передачу відомостей від суб’єкта до суб’єкта, а про 

вислови з метою впливу на адресат. Таку суттєву особливість висловлювань 

підкреслює Е. Бенвеніст, розмежовуючи план оповідання і план дискурсу: 

«Мову…слід розуміти при цьому в найширшому сенсі, як будь-який вислів, що 

передбачає мовця і слухача і намір першого певним чином впливати на 

другого» [31, с. 276]. Принагідно зауважимо, що дослідження дискурсу набули 

сьогодні значної популярності (див., наприклад М.В. Йорrенсен, Л.Дж. 

Филлипс [119], Д. Гілберт, М. Малкей [74], В.С. Лук’янець, О.М. Кравченко, 

Л.В. Озадовська [176] та ін.). 
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У Д. Пойя наводяться цікаві спостереження і дотепні судження стосовно 

того, яким чином ця провідна інтенція дискурсивної практики різниться із 

стандартами логико-когнитивной діяльності. Одне зі спостережень стосується 

комунікації між педагогом-математиком і учнем середньої школи (10 клас). 

Значну частину «тіла» математики складають різноманітні докази. Інколи 

«доведення» звучить як синонім роботи математика: усе, що не має якого-

небудь обґрунтування, повинне бути в математиці доведене. Це – наріжний 

камінь даної дисципліни. І ось Д. Пойя наводить таке твердження: «З трьох 

даних точок, розташованих на одній прямій, єдина знаходиться між двома 

іншими». І зауважує, що доводити це учневі 10 класу середньої школи було б 

просто абсурдно! [220, с. 320]. Звичайно ж, у математичній науці це повинне 

бути доведене, але в ситуації комунікативної взаємодії між названими агентами 

стан справ абсолютно інший: шляхом доведення вчитель не зможе впливати на 

школяра. Більш того, це призведе до протилежного результату: «Юнак-школяр, 

познайомившись з твердженням про три точки, не засумнівається в ньому. Тут 

перед нами не постає завдання ліквідовувати сумнів – і тому доведення 

здається даремним, безцільним, безглуздим… Він може створити в учнів 

враження, що математика займається тим, що зовсім неочевидним шляхом 

доводить абсолютно очевидні речі» [220, с. 321]. 

Таким чином, звернутися до доказу як до ресурсу впливу на учня немає 

можливості. У даному випадку це взагалі не буде дискурсним ресурсом. 

Другий фрагмент стосується власне комунікації членів наукового 

співтовариства. Д. Пойя згадує про Ернста Цермело, автор так званої аксіоми 

вибору в загальній теорії множин. Якось Е. Цермело коментував один з 

виступів на математичній конференції, який мав великий успіх. Він критикував 

стиль доповідача і врешті-решт сформулював свої претензії у двох правилах: 

«1. Ви ніколи не зможете перебільшити дурість своєї аудиторії. 2. Робіть 

наголос на очевидному і оминайте істотне» [220, с. 334]. Д. Пойя зауважує, що 

він сприймає правила Е. Цермело як здорову практичну пораду. При цьому, 
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правда, він дещо пом’якшує їх редакцію: «Не бійтеся недооцінити знання вашої 

аудиторії – бійтеся перебільшити їх». Доповідач на конференції часто 

підходить до своїх слухачів так, ніби кожен з них знає про предмет обговорення 

майже все – і, зокрема, кожну деталь з останньої статті самого доповідача. Але 

насправді все відбувається якраз навпаки. І доповідачеві слід про це пам’ятати. 

І друге: «Прагніть прослизнути мимо істотного, роблячи акцент на 

очевидному». Узагалі-то кажучи, найбільш істотною в роботі математика є 

кожна деталь розгалужених доказів, окремі нюанси складного й інколи 

заплутаного способу міркувань. Проте в комунікативному акті ніхто не 

спроможний слідкувати за всім цим. І, намагаючись впливати на слухача за 

допомогою строгості і повноти викладень, той, хто говорить, отримує 

протилежний очікуваному результат – його не сприймають. Цей прийом – не 

засіб дискурсної практики. Розумно базувати виклад на якому-небудь 

центральному моменті, простому і доступному інтуїції. Досвідчений доповідач 

виділяє основне місце з доказу, робить його явним і очевидним настільки, щоб 

кожен міг його зрозуміти. У цьому випадку він дійсно впливає на слухача, 

повідомляючи йому корисну інформацію [220, с. 334–335]. 

Як можна було переконатися, дискурсна практика має свої особливості 

здійснення, відмінні від власне когнітивної активності. І те, що може 

використовуватися як ресурс у вирішенні завдань першою, не обов’язково буде 

ресурсом досягнення пізнавальних цілей. 

Соціально-конструктивістській підхід у царині науки не є чимось 

однорідним. У працях М. Малкея міститься варіант, що помітно відрізняється 

від щойно розглянутого. 

Поряд з інтерактивною обумовленістю наукового знання існує й інша 

обставина, на яку посилаються представники когнітивної соціології, 

намагаючись обґрунтувати свою тезу про конструктивістський характер 

результатів пізнання. Мається на увазі факт широкого використання 

дослідниками різноманітних позанаукових уявлень у сфері спеціалізованого 
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виробництва знання. Такі уявлення мають своїм джерелом сферу соціального і 

відіграють роль ресурсів у процесі вирішення дослідницьких проблем. Гостра 

полеміка розгортається навколо твердження, що в основі таких наук, як фізика, 

астрономія, біологія, лежать факти, що мають своїм джерелом фізичний світ. 

Результати даних наук виводяться з цих фактів, а не нав’язуються їм. Явища 

описуються не за допомогою соціально обумовлених понять, а на основі 

іманентно притаманних їм властивостей. Завдання когнітивної соціології 

полягає у спростуванні цих переконань. Багато зусиль для реалізації цього 

завдання доклав М. Малкей. 

З метою надання обґрунтованості і наочності своїм міркуванням М. 

Малкей вдається до аналізу одного з найвідоміших прикладів з історії науки – 

розгляду становлення теорії еволюції Ч. Дарвіна. Предмет аналізу обрано ним 

не випадково. Передусім передбачалося продемонструвати можливості і 

адекватність соціологічного підходу в даній ситуації. Справа у тому, що серед 

фахівців утвердилося особливе розуміння дарвінівської теорії. Остання 

інтерпретувалася як така, що виникла виключно внаслідок строгого 

узагальнення спостережуваних фактів. У той час еволюційні вчення Ж. 

Ламарка, Р. Чемберса, Г. Спенсера вважалися обумовленими ідеологічними та 

іншими позанауковими чинниками. Отже, потрібно було розвінчати віру в 

особливий статус дарвінівської теорії. Іншими словами, йшлося про 

необхідність щільно вписати згадане вчення в широкий соціальний контекст, у 

надрах якого воно зародилося й сформувалося. Крім того, ця видатна подія в 

історії науки є добре документованою, що дозволяло простежити рух її 

головних ідей. 

М. Малкей присвятив розгляду цього випадку чимало сторінок своєї 

роботи [183, с. 171–192]. З одного боку, зазначалося, що прийняття Ч. Дарвіном 

еволюційних ідей стало можливим завдяки його соціальному статусу. Він 

належав до тієї верстви суспільства, представники якої мали можливість 

(завдяки своєму статку і політиці колоніальної імперії, що організовувала 
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далекі експедиції) познайомитися з велетенським обсягом біологічних даних. 

Наголос на цій обставині занурював життя і творчість видатного еволюціоніста 

в соціальний контекст. Проте завдання соціологічного аналізу вбачається 

дослідником в іншому – у спробі встановити соціальні витоки специфічних 

елементів дарвінівського вчення [183, с. 178]. 

Одним з фундаментальних моментів у пошуках Ч. Дарвіна була 

неможливість отримати систематичні дані про те, як біологічні зміни 

відбуваються в природі. Це спонукало вченого звернутися до практики 

штучного відбору рослин і тварин, який здійснювався садівниками і скотарями. 

Ч. Дарвін вірив в універсальну єдність світу, тому механізми штучного відбору 

були прийняті як моделі відбору природного. Тісні зв’язки із селекціонерами 

зумовили появу центральної метафори («інтерпретаційної теми») еволюційної 

теорії. 

Завершивши створення своєї теорії, Ч. Дарвін поширив на види, що 

перебувають у природних умовах, інтерпретацію селекції свійських тварин і 

рослин. М. Малкей, маючи на те достатні підстави, звертає увагу на одну 

важливу обставину в процесі створення еволюційної теорії: Ч. Дарвін на 

превеликий подив використовує при формальному викладі свого вчення мову, 

що відображає наміри і цілі селекціонерів. Він пропонує читачеві сприймати 

природній відбір як такий, що здійснюється створінням, безмірно мудрішим за 

людську істоту. Подібний крок створював значні незручності при сприйнятті 

дарвінівського вчення. Адже передбачалось існування певного суб’єкта, який 

би здійснював згаданий відбір. Виникала підозра в антропоморфізмі. А саме 

останній був причиною визнання незадовільним вчення Ж. Ламарка. Ч. Дарвін 

опинився під прицілом критики. Проте він уперто відмовлявся змінити форму 

викладення матеріалу у наступних виданнях «Походження видів». Показово, 

що всі пояснення вченого на кшталт того, що «природній відбір» був лише 

метафорою, яка позначала дію об’єктивних, безособових законів світу, у 

більшості випадків були марними. Багато читачів сприймали цей вираз 
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буквально. Спроби сучасних дослідників пояснити позицію Ч. Дарвіна 

полягали в посиланні на те, що цей вислів постійно використовується в працях 

з селекції. Проте це вважається недостатнім. Мали існувати й більш вагомі 

причини.  

М. Малкей, використовуючи аналіз дарвінівських метафор, зроблений 

Р.М. Янгом [380], вважає метафору засобом заповнення прогалин в 

аргументації автора теорії еволюції. У процесі розгортання теорії виникла 

гостра потреба в демонстрації еквівалентності штучної і природної мінливості. 

У той же самий час дані, які мав у своєму розпорядженні вчений щодо 

природної мінливості, були недостатніми, щоб встановити її зв’язок зі штучною 

мінливістю. З цієї причини він і використав метафору природного відбору та 

запозичену з робіт селекціонерів термінологію. Тобто для того, щоб закрити 

прогалину у своєму вченні. 

Ще раз підкреслимо, що прихильність Ч. Дарвіна до антропоморфної 

позиції селекціонерів мала своєю причиною неможливість надати детальні 

емпіричні свідчення на користь своєї основної тези. Можливість обґрунтування 

була відсутня, а віра в справедливість ідеї існувала. З цього, на думку М. 

Малкея, випливає ще один принциповий момент. Пояснення механізму 

природного відбору не можна розглядати як узагальнення помічених в царині 

природи регулярностей. «У даному випадку розв’язність фундаментальної 

інтерпретаційної проблеми біології була раптово побачена завдяки переносу 

понять, запозичених з іншої сфери культурної діяльності» [183, с. 184–185]. 

Зазначається, що драматичний спалах осяяння стався завдяки впливу на 

свідомість (підсвідомість) ученого (і не тільки Ч. Дарвіна) мальтузіанських 

ідей. Цілком справедливо підкреслюється, що останні в Англії початку XIX 

століття були одним із основних культурних ресурсів для багатьох сфер 

інтелектуального життя. Це дійсно важлива обставина, на якій ми неодноразово 

наголошували в даному дослідженні. Що б стати джерелом ресурсів для 

вирішення проблем та чи інша сукупність інтелектуальних продуктів має бути 
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поширеною і впливовою в певний час у межах певного суспільства, перебувати, 

так би мовити, в його оперативній пам’яті. А ідеї Т.Р. Мальтуса (стосовно того, 

що населення збільшується в геометричній прогресії, а засоби існування – в 

арифметичній, що відповідність досягається шляхом знищення бідних і 

непристосованих завдяки війнам, хворобам, голоду і злидням) набули в Англії 

у XIX столітті широке визнання. 

Численні верстви населення тогочасного британського суспільства 

(періоду індустріалізації) були втягнуті в жорстоку боротьбу за існування. Т.Р. 

Мальтус проголосив закономірність цього: так було і так буде. Свідомість 

дослідників природи (йдеться про Ч. Дарвіна і А.Р. Уоллеса) теж потрапила в 

полон цих ідей і почала по-новому сприймати світ. Велетенський масив 

наявних біологічних спостережень несподівано постав перед очима вчених у 

новій перспективі. 

За М. Малкеєм, виникнення еволюційної доктрини Ч. Дарвіна і подібних 

до неї (тих, які спиралися на ідеї Т.Р. Мальтуса) стало можливим внаслідок 

певної культурно-історичної констеляції. У відповідному місці у відповідний 

час відбувається перетин: 1) маси емпіричних біологічних даних, які були 

накопичені протягом тривалого часу; 2) дослідницької проблеми, що полягала в 

необхідності його осмислення й впорядкування; 3) впливової соціальної 

доктрини, яка зіграла роль інтелектуального ресурсу в процесі вирішення даної 

проблеми. 

До цього доцільно додати дещо, про що сам М. Малкей не говорить. 

Очевидно, що зазначена констеляція могла б і не відбутися. Скажімо, один з 

компонентів міг бути відсутнім. Природодослідники, що займалися 

відповідними проблемами, могли, скажімо, нічого не знати про Т.Р. Мальтуса 

або захоплюватися іншими соціальними вченнями. На таку можливість вказує і 

сам М. Малкей, звертаючи увагу на відхід А.Р. Уоллеса від мальтузіанської 

доктрини вбік теорії Генрі Джорджа. Т.Р. Мальтус був переконливим доти, 

доки існувала віра, що жорстока конкуренція, нерівність, відсутність 
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соціального захисту є неодмінними елементами суспільного життя. Відсутність 

(недоступність) же придатних для осмислення проблеми інтелектуальних 

ресурсів мала б унеможливити створення відповідної теорії – теорії 

природного відбору. 

Оскільки аналіз створення еволюційного вчення відіграє ключову роль в 

аргументації М. Малкея, він вважає за необхідне спростувати можливі критичні 

зауваження. Перше з них стосується того, що за останні сто років біологічні 

дослідження стали значно більш автономними, незалежними від соціального 

контексту і суспільних дебатів. Друге зауваження полягає в тому, що згаданий 

випадок був обраний навмисно. Справа у тому, що зв’язок із соціальною 

дійсністю є значно помітнішім в біології, ніж у фізиці або хімії. Заперечуючи, 

М. Малкей зазначає, що в світлі сучасних досліджень у царині історії науки 

було переконливо продемонстровано, що «зовнішній вплив на зміст наукового 

знання не обмежується ні віддаленим минулим, ні сферою наук про життя» 

[183, с. 191]. 

І ще один важливий момент, пов’язаний з тим, що жодна з покладених в 

основу дарвінівської теорії інтерпретацій не базувалася прямо на 

спостереженнях над біологічними явищами, а була запозичена ззовні – із 

широкої сфери філософських, теологічних і соціальних дискурсів. Учені у 

такому разі стикнулися з необхідністю відокремити зазначені інтерпретації від 

їх соціальних джерел, знайти такі формулювання, щоб ці ідеї сприймалися 

винятково як описи спостережуваних емпіричних регулярностей. Іншими 

словами, йшлося про те, щоб приховати основні припущення, витоки яких 

містилися або в певних соціальних зв’язках (на кшталт зв’язків Ч. Дарвіна із 

селекціонерами), або в деяких рисах навколишнього соціального середовища 

(мальтузіанські ідеї). І така мета значною мірою була досягнута: більша частина 

наукового співтовариства, а також соціологи і історики науки повірили Ч. 

Дарвіну і його послідовникам, сприйнявши положення еволюційної теорії як 

реалізацію беконівських настанов наукової роботи. Згадаємо наведені 
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відмінності у сприйнятті цієї теорії і вчень Ж. Ламарка, Р. Чемберса і Г. 

Спенсера. 

Наведений щойно нами фрагмент, присвячений становленню 

дарвінівської теорії, мав на меті, звичайно ж, не стільки виклад перебігу думок 

великого еволюціоніста, скільки спробу проаналізувати особливості підходу 

самого М. Малкея. Тому доцільно зробити деякі констатуючі зауваження. 

Обираючи випадок Ч. Дарвіна, соціолог прагнув продемонструвати, що 

він піддається застосуванню методів соціологічного аналізу такою самою 

мірою, як і випадки Ж. Ламарка, Р. Чемберса і Г. Спенсера. Завдання полягало в 

тому, щоб відшукати соціальні джерела специфічних елементів дарвінівського 

вчення. І такі джерела були вказані. З одного боку, це були соціальні зв’язки – 

контакти Ч. Дарвіна із селекціонерами, запозичена в них ідея штучного відбору 

(яка перетворилася в «природний відбір»). З іншого – проекція певних рис 

тогочасного британського суспільства (які були осмислені в теорії Т.Р. 

Мальтуса) на природний світ. Принциповою слід вважати тезу, що соціальні 

чинники обумовлюють не лише зовнішні риси розвитку науки, а й визначають 

сам зміст наукового знання. 

В роботі М. Малкея вказано, що причиною звернення до форм пояснення, 

запозичених із сфери соціального, була неможливість вирішити ключову 

інтерпретаційну проблему – осмислити наявні дані емпіричних спостережень. 

Тобто запозичені схеми соціальності відігравали роль ресурсів, що 

використовувалися в процесі розв’язання проблем. А комплекс ідей Т.Р. 

Мальтуса був у той час головним інтерпретаційним ресурсом для багатьох сфер 

інтелектуального життя. 

Хід думок Ч. Дарвіна тлумачився М. Малкеєм не як узагальнення наявних 

біологічних даних, здобутих у процесі спостереження: положення теорії 

формулювалися шляхом переносу ідей, розроблених в інших сферах 

інтелектуальної і культурної діяльності. Такий перенос у царину 
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природознавства обумовив метафоричність центрального положення 

еволюційної теорії («природний відбір»). 

У працях М. Малкея містяться тези щодо конструктивістського характеру 

пізнання. Вони закономірно випливають з наведеної думки про те, що 

теоретичні положення логічно не виводяться з наявних результатів 

спостереження, а виникають інакше. Ця обставина і спосіб формулювання 

положень теорії були названі соціологом конструюванням. Тобто наукові 

положення не надані прямо й безпосередньо фізичним світом, а створені 

соціально з використанням наявних культурних ресурсів науковим 

співтовариством. У фізичному світі немає нічого такого, щоб однозначно 

визначало висновки цієї спільноти [183, с. 105–106]. Звідси логічно випливає, 

що «наукове знання з необхідністю передбачає такий опис фізичного світу, 

який є опосередкованим наявними культурними ресурсами; ці ж ресурси в 

жодному разі не є остаточними… Усе це свідчить, що фізичний світ у принципі 

міг би цілком адекватно (виділ. нами – М.В.) досліджуватися на основі мов і 

фундаментальних передумов, що повністю відрізняється від тих, якими 

користується сучасна наукова спільнота» [183, с. 105]. 

У даному контексті роз’яснень потребує слово «соціальний», що 

сполучається з поняттям «конструктивізм». Він указує в М. Малкея на сферу 

позанаукового, з якої запозичаються інтерпретаційні засоби. Це, як бачимо, 

дещо інше смислове навантаження цього означення, ніж те, що мало місце у Б. 

Латура і С. Вулгара. Останні з терміном «соціальний» пов’язували перш за все 

колективний характер наукової діяльності та інтерактивну обумовленість 

знання як її результату. 

Поряд з численними зауваженнями про вплив соціального на зміст знання 

М. Малкей не заперечує того, що й фізичний світ накладає на цей зміст свої 

обмеження. Проте дуже проблематичним видається твердження про те, що 

фізичний світ міг би цілком адекватно описуватися на основі фундаментальних 

передумов, які повністю відрізняються від використовуваних сучасною 



    

 

59 

 

науковою спільнотою. Бажано було б навести конкретні приклади такої 

можливості. Скориставшись, скажімо, історичним матеріалом своєї ж роботи, 

Ч. Дарвін та його прихильники використовували для осмислення еволюції як 

ресурс ідеї Т. Мальтуса. А міг би створити еволюційну теорію А.Р. Уоллес на 

базі соціального вчення Г. Джорджа, під впливом якого він знаходився? 

Крім цього, соціологічний підхід до науки в тому вигляді, у якому це 

було подано вище, передбачав жорстку спрямованість ресурсних потоків – від 

сфери соціального, позанаукового до сфери науки. Проте навряд чи все є таким 

однозначним. Історії пізнання відомі приклади, коли соціальні відносини й 

структури осмислювалися за допомогою біологічних уявлень. Достатньо 

згадати так звану органічну школу в соціології, яка була досить впливовою 

наприкінці XIX – на початку XX століття (А. Шеффле, Р. Вормс, П.Ф. 

Лілієнфельд, А.І. Стронін та ін.). Представники цієї течії, виходячи з положення 

«суспільство і є організм», намагалися відшукати й зробити переконливими 

відповідні аналогії. Стверджувалося, що роль кровообігу виконує торгівля, 

функцію головного мозку – уряд, конфлікти розглядалися як хвороби 

організму. Р. Вормс у своїх міркуваннях доходив крайнощів, говорячи про 

статеві відмінності суспільних організмів, про їх органи виділення і т. ін. Це є 

прямо протилежне спрямування ресурсних потоків, ніж те, яке мало місце в 

процесі створення еволюційної теорії. 

Постає питання, чи має розглядати такі випадки як предмет своєї 

компетенції соціологічна теорія науки. Можливо, що сам М. Малкей не був 

ревним прибічником і виконавцем програми соціологічної інтерпретації в тому 

крайньому її вигляді, який знаходимо в Б. Латура й І. Хакінга. Нагадаємо, що 

йшлося про аналітичну роботу, яка дозволяє замістити певний об’єкт, що 

належить до царини природи, іншим, який належить суспільству, і показати, що 

останній є сутністю першого. Здавалося б, відповідно до таких настанов 

органічні теорії мали залишатися без розгляду. 
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Ще більш цікавою уявляється ситуація з виникненням соціал-дарвінізму. 

Згідно з інтерпретацією, що міститься в численних словниках і енциклопедіях, 

ця соціологічна концепція тлумачить еволюцію суспільства на основі законів 

природного відбору і боротьби за існування, які були сформульовані Ч. 

Дарвіном для біологічного світу. 

Фундатором соціал-дарвінізму часто називають Г. Спенсера, якому 

належить теза про неминучість загибелі істот, що є недостатньо енергійними в 

боротьбі за своє існування. Соціал-дарвінізм є досить строкатою течією. 

Американський дослідник У. Самнер є прихильником принципу соціальної 

нерівності і вважає, що капіталізм – це єдина здорова соціальна система, а 

багаті люди – закономірний продукт соціального відбору. Італійські соціологи 

М.А. Ваккаро і Е. Феррі, навпаки, виступають як противники суспільної 

нерівності. Серед прибічників цієї течії є ті, хто закликає до змін шляхом 

планових реформ, і ті, хто їх заперечує, надаючи перевагу стихійному розвитку 

суспільства. Різняться соціал-дарвіністи за своєю позицією стосовно специфіки 

дії механізмів відбору в природі й суспільстві. Якщо німецькі фахівці Ф. 

Шальмайер і Г. Мацат не вбачають істотних відмінностей між людським і 

тваринним світами, то М.А. Ваккаро прагне дослідити відмінності в боротьбі за 

існування в цих двох сферах. 

Сучасні фахівці, указуючи на певні позитивні елементи в теоріях соціал-

дарвіністів, вважають хибними основоположні ідеї вчення. Головними 

докорами на його адресу є: 1) біологізаторські настанови у тлумаченні 

суспільних явищ, заперечення їх специфіки; 2) пов’язаний з цим моментом 

редукціонізм, тобто необґрунтоване намагання звести більш складні процеси до 

більш простих, які лежать у їх основі; 3) ідеологічна і соціально-класова 

заангажованість зазначеного вчення. 

Показовим є факт, що самого Ч. Дарвіна історики науки не відносять до 

прихильників концепції, пов’язаної з його ім’ям. Дослідники звертають увагу 

на ту обставину, що, за Ч. Дарвіном, несприятливі чинники навколишнього 
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середовища – перенаселення, брак продовольчих ресурсів – зумовлюють 

виникнення у людей нових якостей і навичок, які унаслідуються прийдешніми 

поколіннями. Зокрема, указується на такі колективістські риси, як любов і 

взаємодопомога, що забезпечили людству панівне становище у його стосунках 

з природним середовищем. 

Проте, одна справа – позиція самого Ч. Дарвіна, а інше – циркуляція його 

ідей в тогочасному науковому і широкому суспільному середовищі. Можна, 

спрощуючи ситуацію, сказати, що відбувся певний кругообіг ідей. Учений 

запозичив в царині соціального сукупність відомих уявлень для дослідження 

біологічних проблем, сформулювавши положення своєї теорії. Далі тези вже 

дарвінівської теорії були запозичені (використані як ресурс) соціал-

дарвіністами для опису явищ соціальної дійсності. 

Приклади з органічними теоріями в соціології та соціал-дарвінізмом 

обрані нами не випадково. Сьогодні ці вчення оцінюються як такі, що не 

відповідають (або відповідають недостатньою мірою) критеріям науковості. 

Проте для нашого дослідження ця обставина не має принципового значення. 

Дарвінівська теорія, за М. Малкеєм, так само за допомогою соціальних метафор 

маскувала прогалини в доказах. І органічні вчення, і соціал-дарвінізм показові в 

тому плані, що в них на поверхні лежать моменти, які в інших випадках є 

прихованими. М. Малкей був абсолютно правий, коли писав про зусилля 

вчених приховати витоки принципів своїх теорій, джерело яких знаходилося 

далеко за межами конкретної наукової дисципліни. А тут усе є очевидним. 

Ясно що і звідки запозичене і яким чином застосовується. Якщо при створенні 

еволюційного вчення ресурси бралися у сфері соціального й переносилися в 

царину біологічного, то в розглянутих прикладах напрям мав зворотній 

характер: ресурсами була сукупність біологічних, зокрема організмічних, 

уявлень і знань про відносини в межах біологічних видів. Вони й 

використовувалися в царині соціального з метою осмислення диференціації 
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суспільних структур, ієрархій, процесів управління, мотивів поведінки 

індивідів у їхніх взаємовідносинах між собою. 

Можна виокремити й ефекти, якими супроводжуються процеси 

зазначеного перенесення уявлень. Запозичення супроводжуються, зокрема тим, 

що за уявленнями тягнеться шлейф значень, пов’язаних з ними в материнській 

царині. Застосовані в новій сфері, ці значення не завжди виявляються 

адекватними пізнавальним ситуаціям. Остання обставина має різні прояви і 

назви. У випадку дарвінівської теорії йшлося, зокрема, про антропоморфний 

характер основної тези (природній відбір). Маючи на увазі процес формування 

органічних теорій і соціал-дарвінізму, говорять про біологізаторській підхід і 

редукціонізм.  

Соціологічний аналіз створення еволюційної теорії порушує одну 

важливу проблему – проблему межі між соціологією науки і епістемологією. 

Йдеться про те, які питання належать до компетенції першої, а які – другої. 

Наприклад, питання, з яких причин у суспільстві стала впливовою теорія Т. 

Мальтуса і чому згодом вона стала втрачати свій вплив. Що обумовило 

прихильність до то чи іншого вчення окремих верств британського суспільства? 

Це дійсно питання соціології і соціальної психології. До такого роду питання 

належить і те, чому А.Р. Уоллес як конкретно-історична особистість був певний 

час прихильником Т.Р. Мальтуса, а потім відмовився від цих ідей. 

Проте питання щодо того, наскільки положення вчення Мальтуса є 

справедливими для явищ біологічного світу і якими засобами це можна 

встановити (накопиченням емпіричних даних, польовими спостереженнями, 

організацією вирішального експерименту, засобами реконструкції) – не є ні 

проблемою соціології пізнання взагалі, ні її когнітивного напряму зокрема. 

Посилання на те, що вчені використовують час від часу метафоричні 

твердження, не може свідчити на користь певних суто епістемологічних 

висновків соціологів. У методології ретельно розроблені й методи аналогії, і 

теорія подібності, де визначаються критерії надійності застосування висновків, 
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отриманих шляхом спостережень за об’єктами одної природи, до об’єктів іншої 

природи. У самих природодослідників використання таких методів не викликає 

сумнівів щодо принципової можливості отримати об’єктивне знання. До речі, 

навряд чи питання істинності має вивчатися методами соціології. Соціологія, 

скажімо, вивчає феномен громадської думки. Йдеться про уявлення людей з 

приводу певної значущої події. І соціолог говорить винятково про те, які це 

уявлення, серед яких верств населення вони поширені тощо. У той же самий 

час ніколи не йдеться про істинність даних уявлень. 

У наведених численних міркуваннях соціологів науки мали місце 

твердження і висновки суто епістемологічного характеру. Скажімо, про 

співвідношення категорій відкриття і винаходу (конструювання), про принцип 

заміщення фізичного соціальним. Якщо визнати, що вирішення подібних 

питань належить до компетенції соціології науки, то слід зробити принциповий 

висновок: соціологія науки не є окремою дисципліною зі своїм специфічним 

предметом і власною методикою дослідження, а є альтернативним 

традиційному напрям у галузі самої епістемології чи філософії науки. Навряд 

чи самі соціологи з цим погодяться. Однак вони висловлюються таким чином, 

начебто сповідують такі принципи. 

Е. Агацці досить докладно розглянув комплекс пов’язаних між собою 

аспектів, які мають місце в дисциплінарній взаємодії між соціологією науки і 

епістемологією. Передусім стверджується, що соціологія науки має повне право 

на своє існування. У відповідних аспектах наука являє собою «соціальний 

продукт», і, незважаючи на правомірність певного роду критики, необхідно 

приймати до розгляду історичні і соціальні мотиви в процесі її розуміння. 

Соціологічна інформація є завжди цікавою і багато на що проливає світло. 

Проте, на думку дослідника, було б помилкою зводити наукове знання 

винятково до статусу соціального продукту. У такому разі соціології слід було 

б відвести місце судді в процесі пошуку відповіді на питання, що таке наука. У 

той же самий час до її компетенції правомірно віднести інше питання – як саме 
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наука практикується в різних суспільствах? Інакше це було б рівнозначно 

«приписуванню соціології епістемологічної ролі, у той час як вона сама 

отримала від епістемології право висловлювати лише судження, що мають 

когнітивну цінність» [5]. 

Приймати до уваги при розробленні сучасної концепції науки результати 

соціології – цілком розумний крок, який дозволяє переглянути надто жорстке 

«загальне» поняття науки, включивши до його складу положення про її 

соціальну обумовленість. 

Говорячи про сучасне розуміння науки, Е. Агацці цілком слушно 

зауважує, що воно пов’язане з визнанням того, що наука – це багатоаспектна 

реальність, у якій діють різноманітні чинники, впливаючи на конкретне заняття 

нею. Слід чітко виокремити, з одного боку, когнітивний аспект, а з іншого – 

прагматичний і соціальний виміри науки. Було б недостатньо обмежитися 

вивченням лише першого, оскільки наука являє собою не лише систему знання, 

а й різновид людської діяльності. Ключова проблема полягає в тому, наскільки 

прагматичний і соціальний аспекти можуть зазіхнути на її когнітивний аспект. 

Відповідь фахівця є такою: «У нашому випадку результати соціології науки 

можуть розглядатися як досягнення в епістемології науки лише в тому разі, 

якщо вони не призводять до відмови від фундаментальних характеристик 

науки, тобто об’єктивності і строгості. Якщо ці вимоги зникають, соціологія 

також втрачає право на серйозну увагу… Реальний внесок соціології науки 

полягає в тому, щоб привертати увагу до досить-таки делікатних обставин 

навколо наукової діяльності…» [5]. 

Продукти культурної творчості є ресурсами для науки не тому, що вони є 

позанауковими (і мають стати предметом саме соціологічного аналізу), тобто 

належать до сфери культури (не-науки). Статус ресурсу вони мають тому, що 

суб’єкт пізнання знаходить їх в наявному готовому вигляді. Іншими словами, 

він має їх у своєму розпорядженні. Ресурси наявні, а не створені. Точніше, 

вони були створені, але раніше – не в межах даного окремого пізнавального 
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акту (конкретного дослідження). Відтак, слід внести суттєві корективи в деякі 

аспекти міркувань М. Малкея.  

Якщо дослідник керується ресурсами позанаукового походження, то це 

не є принциповою обставиною. Він з таким самим успіхом може 

використовувати готові продукти самої науки з метою отримання нових 

продуктів своєї інтелектуальної активності. Це нічого принципово не міняє. 

Та очевидна обставина, що знання одночасно можуть бути і продуктом, і 

ресурсом пізнавальної діяльності, тягне за собою важливі аналітичні наслідки. 

Йдеться про необхідність коректної концептуалізації нашої проблемної 

ситуації. Головне полягає в тому, що саме має бути виокремлено як об’єкт 

аналізу. Вести мову про науку в цілому вважаємо недоречним. Необхідно таким 

визнати конкретне одиничне дослідження. Лише в такому разі можна чітко 

визначити, що використовується в готовому вигляді («ресурси»), а що 

створюється («продукти») у результаті пізнання. 

 

1.5. Постмодернізм: перформативність і ресурсний статус знання 

Не залишили поза увагою конструктивний аспект пізнавальної й освітньої 

діяльності і представники постмодерністської філософії. Правда, мотиви 

звернення до цієї теми і план розгляду відповідних проблем них були значною 

мірою іншими, ніж у прихильників соціального і радикального 

конструктивізму.  

Ж.-Ф. Ліотар досліджує комплекс проблем, пов’язаних з кардинальною 

зміною ролі знання в сучасних найбільш розвинених суспільствах – мотиви 

його соціального виробництва, засоби легітимації, накопичення в банках даних, 

шляхи циркуляції в мережах, форми утилізації. Зосереджуючи, зокрема, увагу 

на характері доступності інформації в телекомунікаційних мережах наприкінці 

70-х років минулого століття, він пропонує порівняти дві ситуації. 
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Перша тлумачиться як гра з неповною інформацією, коли переваги 

отримує той, хто знає або має можливість одержати додаткову інформацію (за 

нашою термінологією – знання). Такий стан справ є типовим, скажімо, для 

студента в процесі навчання. У грі ж з вичерпною інформацією 

результативність не може полягати в отриманні додаткової інформації. «Вона 

виникає з нової організації даних, що, власне, і становить собою «прийом». 

…Припустимо зобразити світ знання епохи постмодерну як світ, який 

керується грою з вичерпною інформацією, у тому сенсі, що вона в принципі 

доступна всім експертам: тут немає наукового секрету» [169, с. 126]. Маючи на 

увазі комунікативно-інформаційні системи, йдеться про те, що на зміну 

дослідникам-першовідкривачам класичної науки, які генерували неочікувані 

ідеї, приходять спритні оператори Інтернету, мета яких – пошук уже існуючого 

знання та його відповідна обробка. Ж.-Ф. Ліотар дає специфічне тлумачення 

ефективності інтелектуальної роботи: «За умов рівної компетентності 

додаткове збільшення ефективності у виробництві знання, а не в його здобутті, 

залежить урешті-решт від «уявлення», що дозволяє виконати новий «прийом» 

[169, с. 126]. Не буде великою помилкою твердити, що в змальованій картині 

складна й багатовимірна духовна (зокрема, пізнавальна) діяльність 

уподібнюється схемам машинної обробки даних. 

Незважаючи на стислість наведених міркувань, йдеться про певну 

концепцію, що спирається на низку принципових положень (іноді – неявних). 

На наш погляд, вони полягають у тому, що, на відміну від «виробництва» 

знань, виноситься за дужки як щось несуттєве процес їх здобуття. 

Припускається, що в мережі з її колосальними банками даних є відомості 

практично з будь-якого питання. С. Нора і А. Мінк зауважують: «Принциповою 

вадою найближчими десятиліттями для розвинених полюсів людства буде не 

відсутність знань у певній галузі. Вони вже є (виділ. нами – М.В.). Проблема в 

труднощах вибудовування мережі зв’язків, які підштовхують розвиток 

сукупності інформації і організації» [365, с. 16]. Таким чином стверджується 
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своєрідний "принцип всезнання", який викликає асоціації (якщо згадати відомі 

міркування Ф. Фукуями) про «пізнавальний кінець історії». 

Таким чином, використовуючи прийняту вище мову, можна твердити, що 

у Ж.-Ф. Ліотара йдеться про протиставлення «придбання» знань (відкриття, 

дослідження) «виробництву» (конструюванню, комбінаториці). Результат при 

цьому позначається як «нова організація даних» (останнє слово можна замінити 

виразом «будівельний матеріал», «сировина»). Зазначимо, що в працях 

дослідника не йдеться про явне протиставлення позицій по лінії 

«конструктивізм – репрезентативізм». Тому немає й міркувань про ілюзорність 

об’єктивних наукових фактів, непізнаванність світу і багато інших подібних 

речей.  

Намагаючись збагнути підґрунтя саме такого перебігу думки 

французького філософа, О.С. Панарін наводить цікаві коментарі. Звертається 

увага на приховану за міркуваннями Ж.-Ф. Ліотара специфічну систему 

цінностей постмодернізму, яка реалізується, зокрема, у політиці глобалізму і 

практиці створення всесвітньої мережі Інтернет. Що означає, скажімо, теза про 

вичерпну інформацію, відсутність секретів і доступність даних для всіх 

експертів? На думку О.С. Панаріна, у наведеній цитаті йдеться про докорінну 

зміну цивілізаційних стратегій розвитку. Просвітництво менше переймалося 

тим, щоб відкрити національні спільноти одна одній, ніж тим, щоб зробити їх 

здатними творчо відкривати своє майбутнє [213, с. 230–231]. 

Підміна дослідницьких стратегій інформаційно-пошуковими має 

глибинні причини в сучасній соціокультурній ситуації з її поширеними 

постмодерністськими орієнтаціями. Відбувається відхід від історичних 

(часових) принципів Просвітництва вбік просторових стратегій постмодерну. 

Тип відкритого глобалізованого суспільства надає перевагу не процесу 

ризикованого здобуття принципово нового знання, а практиці знаходження 

готової інформації. А головною умовою в цій справі є горизонтальна 

відкритість культур, які не мають секретів одна від одної. 
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В працях Ж.-Ф. Ліотара містяться роздуми, що безпосереднім чином 

стосуються ресурсного статусу знання в сучасних суспільствах. Дослідник  

вважає, що знання і інформація зазнали глибоких та взаємопов’язаних змін. По-

перше, відзначає він, їх виробництво все частіше обмежується ситуаціями, коли 

заздалегідь відомо, що вони затребувані і ефективні, тобто перформативні 

(заздалегідь затребувані). Мається на увазі, що інформацію збирають, 

аналізують і створюють знов лише тоді, коли це корисно. Такий підхід має в 

своїй основі ідею системності, коли спочатку встановлюється, про що потрібно 

дізнатися. Це поєднується з вимогами програмного підходу, де припускається, 

що інформація створюється тільки тоді, коли зрозуміло, як її практично 

використати (у відповідному місці даної дисертаційної роботи їдеться про 

феномен технонауки, що пов'язаний з цим). В процесі таких трансформацій 

будь-яка інформація набуває рис комп'ютерної, а перформативні 

характеристики стають легко вимірюваними. Вона стає частиною системи, в 

якій відбувається оптимізація зв'язку «входу» і «виходу», іншими словами, її 

«ефективності» [169, с. 36]. Більш того, як і в інших системах, в цій виникає 

контур зворотного зв'язку: щоб підвищити ефективність системи, потрібна 

інформація, а як критерії ефективності передбачається відбір тієї інформації, 

яка підвищує цю ефективність.  

По-друге, стверджується, що інформація все частіше стає товаром. 

Філософ наполягає, що в інформаційній сфері все частіше працюють ринкові 

механізми, які допомагають оцінити ступінь її перформативности.  

Діючи спільно, два названі чинники приводять до виникнення ситуації 

постсучасності. Перший чинник – прагнення до перформативности – викликає 

зниження статусу, а то і відмирання всіх видів знання, які виявляються 

незатребуваними і неефективними. Такі, скажімо, дисципліни як філософія або 

естетика не відповідають критерію перформативности, тоді як вивчення 

фінансів або менеджменту, навпаки, відповідають цьому критерію. Тому рівень 

знання в області філософії або естетики падає, а в галузі фінансів або 
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менеджменту – росте, дослідження в тих сферах знань, які мають прагматичну 

спрямованість, виявляються більш затребуваними. У соціальних науках це, 

наприклад, дослідження в області трансферу технологій, вони роблять вплив на 

ринок, і тому на їх проведення легко отримати фінансування. Фахівці, інтереси 

яких відповідно до критерію перформативності можна розглядати як екзотичні 

або далекі від практики, опиняються на узбіччі. 

Усе зазначене веде до глибокої зміни мотивації у здобутті знання. 

Зазначені критерії можуть використовуватися не тільки по відношенню до 

інституціалізованих систем виробництва знання але і до освіти в цілому: 

мотивами отримання знання мають стати слова «як я можу підвищити свої 

можливості заробляти?», «як освіта вплине на мою конкурентоспроможність?». 

Школа більше не покликана готувати достойних громадян. З неї випускаються 

лише більш кваліфіковані люди, які працюють більш продуктивно. Освіта – 

лише шанс отримувати більшу заробітну плату [358, с. 6]. Тобто знання й освіта 

в даному випадку втрачають свою самоцінність, а сприймаються суто як 

ресурс, зокрема в справі отримання переваг на ринку праці. 

Така постановка питання повинна змінити відношення не тільки до 

навчання в університеті і середній школі, але і саму концепцію освіти. З 

погляду дослідника, використання перформативних критеріїв дозволить 

розглядати освіту не як період життя, протягом якого на людину обрушується 

маса знань, а як процес, що охоплює все життя, оскільки саме такий підхід 

диктується вимогами кар'єри і роботи. На думку Ж.-Ф. Ліотара, «знання не 

передається і надалі не передаватиметься молодим людям цілком і раз і 

назавжди ще до початку їх активного життя. Воно передається і 

передаватиметься «на вибір» дорослим, що почали трудову діяльність або що 

збираються почати її з тим, щоб підвищити їх компетенцію і професійне 

просування [169, с. 121]. Це дуже близько до того, що зараз декларується у 

сфері освіти із закликами, до «освіти, що продовжується все життя» і до 

«гнучкості» програм. 
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Про це часто пишуть і вітчизняні фахівці: «Останніми роками 

кардинально змінилася система генерації та передання знань, суттєво зріс обсяг 

знань та інформації. Сьогодні неможливо за п’ять чи шість років підготувати 

людину до професійної діяльності на все життя. Підраховано, що щороку 

оновлюється 5% теоретичних і 20% професійних знань. Прийнята в США 

одиниця виміру старіння знань спеціаліста, так званий період напіврозпаду 

компетентності (період зниження компетентності на 50%) у результаті появи 

нової інформації показує, що за багатьма професіями цей поріг настає менш ніж 

через п’ять років. Щодо нашої країни, то це раніше, ніж закінчується процес 

навчання. Розв’язання проблеми вбачається в переході на пожиттєву освіту, 

коли базова освіта періодично доповнюється програмами додаткової, тобто 

йдеться про багаторівневість освіти» [287, с. 94-95]. 

Зміна статусу знання докорінним чином змінює і статус носія знання. 

Критерії ефективності у застосуванні до знання змінюють уявлення про того, 

кого слід вважати освіченою людиною. До певного часу такою вважалася 

людина, яка засвоїла певний об'єм знань. Але разом з процесом комп'ютеризації 

більш важливого значення набуло не утримання в голові цих знань, а уміння 

звертатися до відповідних баз даних. В період постсучасності уміння 

працювати з терміналом важливіше, ніж багаж знань. Вільне володіння 

клавіатурою або навики пошуку інформації приходять на зміну традиційним 

знанням (і досягнення учнів в цьому цінуються не менше, чим їх успіхи в 

традиційних академічних дисциплінах) у міру того, як «банки даних стають 

енциклопедією завтрашнього дня. Вони перевищують здібності кожного 

користувача і за своєю «природою» належать людині постмодерна» [169, с.125] 

Банки даних і уміння їх використовувати роблять безпідставними 

претензії традиційної інтелектуальної еліти. Поява банків даних – це 

«похоронний дзвін для Вчителя», оскільки «вчитель не може змагатися з 

банком даних в тому, що стосується передачі накопиченого знання» [169, с. 

129], і його шанси ефективно і винахідливо використовувати такий банк дійсно 
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нижче, ніж у команди фахівців, а в економіці потреба в таких командах все 

зростає. 

Вищенаведені характеристики – яскраве свідчення того, що знання 

розглядається суто в його ресурсній іпостасі. Воно втрачає всі ознаки 

самодостатності і не сприймається як благо: на увазі мається лише можливий 

зиск, що пов’язується з його використанням. 

Провідні фахівці, що займаються проблемами статусу знання в сучасних 

суспільствах прекрасно це розуміють. Патріарх західного менеджменту П. 

Дракер з цього приводу пише: «Існує безліч теорій про межі і природу знання – 

стільки ж, скільки було метафізик в історії філософії, починаючи від Платона 

(400 р. до н.е.) і кінчаючи Людвігом Вітгенштейном (1889 – 1951) і нашим 

сучасником Карлом Поппером (народ. 1902 р.). Але з часів Платона на Заході 

з'явилися тільки дві теорії – і ще дві були створені на Сході – щодо значення і 

функції знання. Мудрець Сократ вважав, що єдина функція знання – це 

самопізнання, тобто інтелектуальне, етичне і духовне зростання людини. Його 

основний опонент, блискучий і високоосвічений філософ Протагор, 

стверджував, що мета знання – зробити діяльність людини успішнішою і 

ефективнішою …. Дві теорії знання, що виникли на Сході, були в цілому 

аналогічні західним. З погляду конфуціанства, знання – це розуміння того, що і 

як потрібно говорити, щоб добитися своєї мети і успіху в земному житті. Для 

даосистських і дзен-буддистських ченців знання є самопізнанням, шляхом до 

освіти і мудрості» [100]. 

У колишні часи знання носило загальний характер. Сьогодні знання через 

необхідність стали глибоко спеціалізованими. За останні десятиліття змінилися  

й мовні вирази. В минулі часи не вживали таке словосполучення, як «людина, 

що володіє знаннями». Казали: «освічений, вчений чоловік». Освічені люди – 

це особи, що мали широку ерудицію, були в змозі підтримувати бесіду, писали 

на різноманітні теми. Ці люди не займалися практичною діяльністю в певній 

конкретній галузі. 
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Те, що ми тепер називаємо знанням, щогодини доводить свою значущість 

і перевіряється на практиці. Знання сьогодні – інформація, що має практичну 

цінність і веде до отримання конкретних результатів. Причому результати 

виявляються поза людиною – в суспільстві, економіці або в розвитку самого 

знання. Висновок: нове суспільство має бути засновано на знанні, що 

організоване у вигляді спеціалізованих дисциплін, а його членами мають бути 

люди, які володіють спеціальними знаннями в різних галузях [100]. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, зазначимо глибоко суперечливий 

характер існування знання і людини в сучасному інформаційно-когнітивному 

середовищі. З одного боку є потреба в генерації колосальних обсягів знання з 

метою його використання в інноваційно-технологічній сфері. З іншого боку, 

знання й пов’язана з ним особистість зазнає суттєвих соціально-екзистенційних 

деформацій, що в історичній перспективі може зробити проблематичним 

реалізацію наявного вектору цивілізаційного розвитку. 

 

1.6. Теорія метафори: механізми переносу когнітивного досвіду 

Сьогодні дослідження феномену метафори репрезентовано практично 

неоглядною бібліографією. Фахівці мають всі підстави, коли називають подібне 

захоплення інтелектуалів «метафороманією», яка розпочалася приблизно в 70-

ті роки минулого століття. Про це свідчить і сам перелік дисциплін, де 

метафора стала популярною, – філософія, соціологія, лінгвістика, 

літературознавство, психологія, історія, семіотика, політичні науки, медицина, 

штучний інтелект. Звісно, що далеко не всі численні розробки в згаданих 

сферах стосуються її когнітивного аспекту. І ще менше праць присвячено 

ресурсним властивостям метафори. 

З приводу викладеного нижче слід зробити таке зауваження. Зважаючи на 

цілі нашої роботи достатньо користуватися дещо спрощеним розумінням 

метафори як «переносу ідей, концептів, значень з однієї сфери людського 
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досвіду до іншої». Специфічні відмінності між поняттями «метафора», 

«аналогія», «модель» тощо при цьому не визначаються. Різноманітні результати 

досліджень метафори, отримані фахівцями в згаданих вище галузях, 

поділяються на такі, що стосуються загальних уявлень про цей феномен, і такі, 

що відображають особливості його використання у сфері науки. 

Філософська рефлексія стосовно метафори в процесі історичного 

розвитку культури була дуже різною. Існували періоди неоглядного захоплення 

цим художнім і пізнавальним засобом. Були й часи різко негативного ставлення 

до неї. Траплялося, що її прихильники й противники співіснували, перебуваючи 

в руслі різних інтелектуальних традицій. 

З початком ери науки Нового часу до метафори, яка до цього вважалася 

цілком прийнятною, стало формуватися виразно критичне ставлення. 

Настанови Ф. Бекона і Р. Декарта про необхідність зрозумілого, чіткого й 

очевидного знання визначили орієнтацію на об’єктивний, безсторонній й 

недвозначний ідеал опису реальності. Різного роду образність, неоднозначність, 

гра уяви виключалися зі сфери науки. Т. Гоббс вважав, що світлий людський 

розум має бути втілений у словах, які позбавлені двозначності шляхом точних 

визначень. Метафори він порівнював з блукаючими вогниками, які ведуть 

розмисли до безглуздості [77, c. 36]. Подібні оцінки можна знайти і у Дж. 

Локка. Він твердив, що будь-яке штучне й образне використання слів навіює 

хибні ідеї, вводить розум в оману і фактично виявляється обманом [170, с. 566–

567]. Звісно, що тлумачення образного мовлення як зловживання мовою, про 

що категорично висловлювався Дж. Локк, закривало шлях до конкретного 

розгляду продуктивної ролі метафори. 

Контекстом таких інтенцій було уявлення про референційну суть мови. 

Істинність розумілася як дзеркальне відображення, а правомірність вживання 

слів визначалася їхньою причетністю до позалінгвістичних референтів. Вихід за 

визначені межі і був метафоризацією – довільним використанням мови. 
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Сучасні дослідники мають рацію, зазначаючи, що палка критика образної 

мови з боку раціоналістів стосувалася переважно поверхневих метафор. У той 

же самий час глибинний метафоричний рівень наукової мови залишався 

прихованим від їх погляду. Як результат багато того, що за своїм характером 

було метафоричним, сприймалося буквально. 

Докорінну зміну ставлення до метафор дослідники часто пов’язують з так 

званим «лінгвістичним поворотом» у філософії. Була насамперед подолана 

об’єктивістська трактовка мови, коли остання вважалася лише способом 

передачі думок, які репрезентують об’єкти. Новітнє тлумачення полягало в 

тому, що мова не стільки відображає об’єкти, скільки створює їх. Останнє 

положення, безумовно, є важливим здобутком філософського дискурсу 

стосовно метафори. Проте, якщо воно поєднується з уявленнями про 

панметафоричність пізнання, то виникає спотворене розуміння реального 

когнітивного процесу. Так, іноді може мати місце твердження про можливість 

використання в описі певного фрагменту реальності абсолютно різних метафор. 

Навіть таких, що виключають одна одну. На думку Р. Рорті, «світ не дає нам 

жодного критерію вибору між альтернативними метафорами…ми спроможні 

лише порівнювати мови або метафори одна з одною, а не з чимось, що 

знаходиться поза мовою і називається «фактом» [255, с. 43]. В основі такої тези 

лежить радикальна інтерпретація популярної в наш час ідеї «створення світів», 

яка в різних варіантах є у Н. Гудмена [90], Т. Куна [354], A. Ortony [368], D.E. 

Leary [357], I. Berlin [339], M. Black [341]. 

Здатність людини фіксувати схожість різних предметів є вихідним 

моментом пізнання. Звідси випливає переконання в основоположному значенні 

метафори для когнітивного процесу. Саме когнітивного, а не риторичного або 

поетичного. Метафора, таким чином, набуває повноцінного епістемологічного 

статусу. 

Слід наголосити, що крайнощі у ставленні до феномену метафори 

(кваліфікація її як головного знаряддя пізнання або безапеляційне заперечення 
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її пізнавальної ролі) не сприяють розгортанню продуктивного 

епістемологічного дискурсу стосовно цього явища. Як позитивний момент слід 

зазначити, що сьогодні стало переважати ретельне вивчення евристичної ролі 

метафори в різних сферах інтелектуальної діяльності. 

Звісно, що далеко не всі міркування численних фахівців щодо метафори 

стосуються її ресурсного аспекту. Проте є чимало фрагментів в працях 

дослідників, зміст яких, власне, збігається з тим, що нами вище говорилося про 

ресурсну іпостась знання. 

Метафоризацію слід розглядати як один з найважливіших механізмів 

ресурсозабезпечення. Мається на увазі, природно, метафора в пізнавальній 

діяльності. У деяких сферах існує свого роду заборона на її використання. Це 

перш за все різноманітні види ділового дискурсу: військові накази, судові 

вироки, статути, заборони, резолюції, ухвали, циркуляри, інструкції з 

використанню технічних приладів, медичні рекомендації, анкети, патенти, 

анотації, юридичні зобов’язання, попередження, ультиматуми, програми, плани 

і т. п. Йдеться про все те, що повинне неухильно дотримуватися, виконуватися і 

контролюватися, а тому припускає гранично точне й однозначне розуміння. 

У науці широко практикується використання метафори, але при цьому 

ставлення до неї є досить неоднозначним. 

Зазначимо, що оскільки метафора є надзвичайно багатоплановим 

феноменом, то необхідно визначити аспект, який нас цікавить. Переважно вона 

розглядатиметься як механізм перенесення в дану сферу змістів з інших сфер. У 

плані реалізації цієї функції когнітивного ресурсозабезпечения її роль важко 

переоцінити. Разом з тим виникає немало складних питань, що неоднозначно 

розуміються дослідниками. Назвати щось метафорою означає дати досить 

неоднозначну оцінку. З одного боку, можливо, при цьому маємо справу з 

корисним уточненням, застереженням від його буквального сприйняття. З 

іншого ж – тим самим акцентується умовність визначення, тобто 

підкреслюється деяка «несерйозність» («Це всього лише метафора!») цього 
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пізнавального кроку. Останнім часом дослідження в царині теорії метафори 

досить бурхливо розвивається, що дозволило прояснити ті питання, що 

цікавлять нас. П. Рікьор, спираючись на аналіз Г. Райла і К. Тербейна, визначає 

явище, що лежить в основі метафори як категоріальну помилку. 

«Дійсно, визначення метафори як способу говорити про одну річ у 

термінах іншої, на неї схожої, не містить нічого принципового іншого. 

Метафору можна було б назвати навмисною категоріальною помилкою – тоді 

всі чотири типи метафори, які розрізняє Аристотель, можуть бути знову 

об’єднані…Ідея категоріальної помилки підводить нас близько до мети. Можна 

сказати, що дія …мовного механізму у сфері метафори полягає в розмиванні 

логічних – так чи інакше встановлених – меж, завдяки якому виявляється нова 

схожість, невидима в межах колишньої класифікації. Іншими словами, сила 

метафори – у здатності ламати існуючу категоризацію, щоб потім на руїнах 

старих логічних меж будувати нові» [251, с. 441–442]. Наголошується також, що 

метафора розглядається як явище не семіотичне (заміщення одного терміну 

іншим), а семантичне (взаємне зближення двох семантичних полів у результаті 

приписування суб’єкту незвичайної ознаки). 

У різних місцях даної роботи містяться (без указівки на метафору) 

близькі до щойно наведеного описи. Мова йшла про необхідність унаслідок 

розв’язання певного пізнавального завдання запозичувати ідеї й образи з досить 

віддалених галузей знання, про сильні і слабкі зв’язки, що існують між 

елементами знання, про необхідність реорганізації наявних зв’язків і т. ін. 

Звичайно ж, вирази «категоріальна помилка» і «навмисна помилка» слід 

сприймати як публіцистичний прийом, оскільки «порушення» тут здійснюється 

не заради нього самого, а мета полягає в позитивному пізнавальному 

результаті. Метафоризацію в жодному разі не можна розуміти як нестримне 

фантазування, що усуває будь-які межі в знанні і сполучає взяті навмання речі. 

Вище йшлося про використання адекватних і неадекватних когнітивних 

ресурсів. У теорії метафори досліджується також поняття її істинності 
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(відповідно – помилковості), що можна вважати формою постановки питання 

про адекватність. 

Н. Гудмен підкреслює, що хоча метафоричне використання мови й 

відрізняється від буквального, проте при цьому воно не стає більш незалежним 

від істинності і помилковості. 

Метафорична істинність специфічна: вона поєднується з буквальною 

помилковістю. Висловлювання, що розуміється буквально, може бути 

помилковим, але, сприйняте метафорично, воно може виявитися істинним. 

Наводиться приклад: «Озеро – сапфір». Слово «сапфір» у прямому значенні 

використовується для виділення класу предметів, який містить коштовні 

камені, але не озера. У метафоричному ж значенні це слово виділяє клас 

предметів, що включає озера, але не коштовні камені. Тому в буквальному 

розумінні твердження: «Озеро – сапфір» – помилкове, але істинне в 

метафоричному сенсі. 

Але є висловлювання, помилкові і в метафоричному плані. Скажімо: 

«Брудний ставок – сапфір». «Істинність і помилковість метафоричних 

тверджень, – зазначає Н. Гудмен, – так само розрізняються і протиставляються 

один одному, як істинність і помилковість тверджень, що розуміються 

буквально» [90, с. 195]. 

Відмінність наведених (істинного і помилкового) метафоричних 

тверджень є очевидною. Непереконливими виглядають судження, що 

заперечують правомірність використання подібних характеристик у разі 

метафоричних висловлювань. У К.К. Жоля наводиться точка зору І. Лоевенберг 

і його власні зауваження стосовно того, що «самі по собі метафоричні вирази не 

є ні істинними, ні помилковими, а швидше…проблематичними. 

Проблематичність метафори полягає в тому, що метафора робить референцію 

неоднозначною. Тому, вводячи в науковий ужиток метафори, учений повинен 

урешті-решт перетворити їх на терміни з певним концептуальним значенням і 

певною референцією» [107, с. 269]. Необхідність перетворення метафори в 
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термін і уточнення референції, зрозуміло, заперечень не викликають, але це – 

інший аспект справи. Можна також допустити, що кваліфікація зафіксованих 

особливостей саме в термінах є істинною і помилки в деякому аспекті не 

задовольняє. Але це не знімає самого питання про коректність і некоректність 

метафор. 

Твердити (про що йшлося вище), що метафора руйнує старі межі і 

вибудовує нові категоріальні поділи, правильно, але недостатньо. М. Блек 

докладніше розбирає те, що відбувається, порівнюючи метафору з фільтром. 

Аналізується вислів: «Людина – це вовк». Для людини, яка нічого не знає 

про вовків, зміст цього вислову залишиться незрозумілим. Утім, від читача 

потрібно дуже небагато: необхідно, щоб він знав стандартне значення слова 

«вовк» і був здатний вживати його в буквальному значенні. У свідомості такої 

людини виникає при цьому набір асоціацій, що наближається до 

загальновживаного. Вимовляючи дане слово, мають на увазі люту, хижу, 

підступну тварину. 

Іншими словами, уживання слова «вовк» в його буквальному значенні 

викликає в тієї особи, що говорить і слухає, стандартний набір уявлень про 

вовків, який поділяється всіма членами даної мовної спільності. Якщо 

заперечується яке-небудь з цих уявлень (наприклад, стверджується, що вовки 

не їдять м’яса або їх легко приручити), то виникають нерозуміння і явні 

парадокси. Таке є справедливим стосовно представників даної культури. 

Людьми, які, наприклад, вірять, що у вовків переселяються душі померлих 

людей, вислів: «Чоловік – це вовк» сприйматиметься абсолютно інакше. 

Ефект метафоричного використання слова «вовк» стосовно людини 

полягає в актуалізації відповідної системи загальноприйнятих асоціацій. Якщо 

людина – це вовк, то він включений в постійну боротьбу, лютий, полює на 

решту живих істот тощо. Ці і безліч інших думок повинні бути породжені у 

свідомості і поєднатися з наявними уявленнями про головного суб’єкта вислову 

(тобто про людину). «У даному випадку слухач, щоб побудувати потрібну 
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систему імплікацій щодо головного суб’єкта, керуватиметься системою 

імплікацій про вовків. Отримані імплікації не збігатимуться із 

загальноприйнятими асоціаціями, що викликаються буквальним вживанням 

(виділ. нами – М.В.) слова «людина». Нові імплікації детерміновані системою 

імплікацій, актуальних для буквального вживання слова «вовк». Ті, властиві 

людині риси, про які без будь-якого перебільшення можна говорити «вовчою 

мовою», відразу виявляться важливими, а інші відійдуть на задній план. 

Метафора людини-вовка усуває одні деталі й виділяє інші, організовуючи таким 

чином наш погляд на людину» [38, с. 164–165]. 

У М. Блека цей фрагмент і подальші міркування слугують засобом 

демонстрації ролі метафори як фільтру. Неважко, утім, переконатися, що 

приклад містить набагато більше. 

По-перше, наголошується наявність у людини саме тих рис, про які 

можна без перебільшення говорити «вовчою мовою». Це істотна обставина. 

Очевидно, що такі риси мають бути важливими для розгляду. Якщо вони 

відсутні або вкрай незначні, то метафора виявиться нерелевантною 

(помилковою, за Н. Гудменом). Скажімо, приписавши дитині визначення вовка: 

«Немовля – це вовк», ми отримаємо вислів, який викличе подив. Слово 

«немовля» маркує несумісний з тим, що мається на увазі, комплекс ознак – 

невинність, беззахисність, доброту. Інакше кажучи, довільності в приписуванні 

комплексу ознак, що позначаються словом «вовк», немає. (У такому зв’язку 

наведені вище міркування Р. Рорті виглядають сумнівними). Тобто не з будь-

яким явищем це поняття може бути співвіднесене. Звичайно в такому разі 

говорять про влучність метафор. 

По-друге, мається на увазі існування цілком певної структури 

інтелектуального досвіду людини, а саме наявність у цій сфері своєрідних 

згустків, зчеплень ознак, які позначаються словами. Такі зчеплення є достатньо 

стійкими і цілісними утвореннями з міцними внутрішніми зв’язками, які не 

допускають якого завгодно приєднання або відторгнення елементів. Не можна, 
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наприклад, до комплексу «вовк» разом з ознаками «агресивність» і 

«підступність» додати ознаку «схильність до приручення», «дружелюбність». 

По-третє, передбачається існування в інтелектуальній сфері бар’єрів 

(«категоріальних», «класифікаційних» – П. Рікьор), які перешкоджають вільній 

міграції елементів знань і потребують певних засобів для їх подолання. 

По-четверте, важливо зазначити істотно різні функціональні ролі двох 

комплексів асоціацій, пов’язаних з аналізованою думкою і позначених словами 

«людина» і «вовк». Перший компонент думки, за термінологією М. Блека, 

іменується головним суб’єктом, а другий – допоміжним [38, с. 163]. Зауважимо, 

що предметом розгляду є саме людина, а не вовк. Останній не аналізується й не 

осмислюється. Трансформації піддається перший комплекс асоціацій: 

відповідна система імплікацій будується щодо головного суб’єкта. Другий же 

комплекс відіграє роль своєрідної сітки, транспаранта, що організує й 

спрямовує систему імплікацій. Зазначимо, що в основі матриць-транспарантів 

повинні з необхідністю лежати речі загальноприйняті і звичні. Якщо в них 

містяться деякі невизначені або незрозумілі компоненти, то вони просто будуть 

непридатними для виконання необхідних функцій. На головний суб’єкт такі 

вимоги не поширюються: він може бути річчю з деякими виразним і сталим 

комплексом асоціацій, а може й не бути. У пізнавальній практиці 

метафоризація часто й використовується з метою усунення неясностей або 

впорядковування хаотичного набору даних. Але допоміжний комплекс з 

необхідністю повинен бути виразним. І, нарешті, відмінність між суб’єктами 

думки полягає в тому, що завжди стандартний і загальноприйнятий (і ніякий 

інший) комплекс асоціацій повинен бути тільки в допоміжного суб’єкта. У 

головного результуючий набір імплікацій має обов’язково відрізнятися від 

звичного, бо інакше метафоризація втрачає сенс. 

По-п’яте, нескладно уявити собі культури, представники яких не знають 

вовків або мають про них уявлення, що діаметральним чином відрізняються від 

наших. У такому разі комплекс, що маркірується словом «вовк», не можна буде 
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використовувати для «фільтрації» (М. Блек) або актуалізації саме тих рис 

людини, які малися на увазі в наведеному прикладі. Але якщо такі риси мають 

місце, то можна як допоміжний суб’єкт у метафоричній думці використовувати 

який-небудь замінник. Скажімо, образ живої істоти, схожої з вовком. Оскільки 

вони не є повністю ідентичними, то актуалізація зазначених людських рис буде 

проведена з іншим ступенем ефективності. Остання може бути як вищою, так і 

нижчою. У принципі, можлива й ситуація, коли відповідний образ може й 

зовсім не існувати. 

У такому разі можуть виникнути істотні труднощі з досягненням усіх тих 

цілей (пізнавальних, художніх, комунікативних, педагогічних), з якими 

пов’язаний процес метафоризації, оскільки штучне (так би мовити, ad hoc) 

створення образів, використовуваних як допоміжний суб’єкт метафоричних 

думок, навряд чи можливе. Вище зазначалося, що вони повинні бути 

загальноприйнятими, зрозумілими, сталими і звичними. 

Отже, культури мають у своєму розпорядженні різні арсенали засобів 

(«фільтрів», «транспарантів-матриць» тощо) метафоризації і пов’язані з 

різними можливостями для вирішення креативних завдань. 

У наведених вище висновках описані суттєві моменти, які визначають 

використання відповідних уявлень культури у функції ресурсів. Такими в 

обговорюваному випадку є уявлення про вовків. Останні не створюються 

суб’єктом пізнання, а використовуються в готовому виді. Проте, це – 

ситуативна обставина. Якщо розглядати уявлення про вовків у межах даної 

культури, воно, безумовно, є знанням-продуктом і як таке може бути оцінене із 

застосуванням критеріїв істинності, повноти, здатності бути перевіреним, 

доказовості тощо. Але якщо воно застосовується у функції допоміжного 

суб’єкта (як ресурс), то подібні оцінки не мають принципового значення. 

Скажімо, у функції ресурсів цілком припустимо використовувати й казкові, 

фантастичні образи. При цьому суттєвим є дещо інше. Уявлення мають бути 

загальноприйнятими, звичними, зрозумілим. А головне – адекватними для 
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реконструкції головного суб’єкта. Ресурсність полягає у здатності продукувати 

достатньо багату і нетривіальну для головного суб’єкта сукупність імплікацій. 

Окремо слід звернути увагу на показові випадки несприйняття метафори, 

на тенденцію до буквального сприйняття речей. Нижче наводяться свідчення 

С.Ф. Поуелла і Дж. Нідама про спроби розтлумачити китайським мудрецям 

зміст ідеї «закону природи». Факти суперечливі, і потрібен ґрунтовний 

компаративний аналіз. 

Можна констатувати, що час від часу в поле дискурсу з метафоричності 

мови, пізнання і науки потрапляють питання суттєві для тематики нашої 

роботи. Так, ідеться про проблему адекватності (істинності) метафор, що 

безпосереднім чином пов’язана з їх когнітивною продуктивністю. У статті С. 

Маасен зі збірника, присвяченого біологічним метафорам в соціології, 

зазначається, що успішні метафори обертаються в усіх видах дискурсу, 

генеруючи спільні царини значень і стимулюючи постійний зворотній зв’язок 

між різними сферами знання і практики. На думку дослідника, при цьому 

важливо розрізняти перенесення значення (трансфер) і перетворення метафори. 

«У той час як перенесення метафорично сформульованого концепту має 

евристичну функцію і надихає вченого на генерування гіпотез, подальше 

перетворення стосується дисциплінарно специфічної обробки цієї метафори за 

допомогою наявних теорій, методів і об’єктів» [359, с. 13]. Трансфер є 

необхідним у тому випадку, коли дослідник не має можливості вирішити 

проблему наявними засобами.  

Зауважимо, що виразно вказується на ресурсний характер процедури 

перенесення значення, тобто на здатність сприяти вирішенню проблеми, і 

одночасно – на відсутність такої можливості в разі використання наявних 

засобів. «Метафора може запропонувати інформацію про можливий підхід до 

проблеми, що вивчається, і про її можливе вирішення…У такій формі або на 

даній стадії метафора спадає на думку як евристичне рішення…Такий спосіб 

розглядається переважно в термінах його педагогічної цінності: чи здатна 
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метафора прояснити незвичні зв’язки за допомогою знайомих?...Трансформація 

метафори призводить до розгорнутого дослідження імпортованого концепту» 

[359, с. 22–23]. У даному міркуванні лише слова про «педагогічну цінність» 

потребують уточнення. Слід вести мову не тільки про педагогіку, про навчання, 

про наочність і ілюстративність, а про загальний принцип пізнання «від відомого 

до невідомого», про що вже неодноразово йшлося. 

Далі С. Маасен зазначає, що «в разі «простого» трансферу метафори 

залишаються видимими як дисциплінарні «непрохані гості» (intruder); у 

випадку трансформації конструкт поступово абсорбується дисциплінарним 

корпусом, модифікуючи останній…» [359, с. 26]. 

Існують невдало введені метафори. Тоді і трансформацію можна вважати 

такою, що не відбулася. Головною причиною цього слід вважати її 

неадекватність. С. Маасен звертає увагу й на іншу ситуацію, коли «метафора не 

може бути оброблена дисциплінарними засобами…або…дисциплінарне 

оточення не приймає необхідної модифікації» [359, с. 24]. Таке часто 

траплялося з перенесенням біологічних уявлень у галузь соціології. Разом з 

тим, як правильно зазначає дослідник, не слід лякатися деструктивних наслідків 

метафори. Аналогії не є настільки потужнім засобом, щоб зруйнувати усталене 

знання. 

У міркуваннях дослідників, які аналізують процеси метафоризації в мові і 

пізнанні, на особливу увагу заслуговує думка про новий підхід до розуміння 

історії ідей. Звернімося до Р.М. Янга, який згадувався нами раніше у зв’язку з 

розглядом становлення еволюційної теорії. Узагальнюючи думки Ч. Дарвіна, 

він зауважує: « Новий образ мислення, що виникає, як правило, висловлюється 

метафорично, відтінками переносного смислу. Він містить абсолютно нову 

філософію науки і культури, яка …спрямовує відповідно з ним розуміння 

науки…Можна розглядати історію науки як історію метафор. Згідно з цим 

підходом істина створюється, а не відкривається. Вона створюється шляхом 
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відображення найбільш характерних і значущих для людини властивостей 

предметів і явищ з використанням усього багатства мови й уяви» [381]. 

Формулюючи ці положення, Р.М. Янг зазначає, що перебував під 

впливом ідей свого вчителя філософії Р. Рорті, у працях якого досить часто 

повторюється теза про «інтелектуальну історію, яка розуміється як історія 

метафори» [255, с. 37]. Слід звернути увагу на те, що в Р. Рорті акцент на 

метафоричність має особливе смислове навантаження. Він розвиває положення 

про антителеологічну і антирепрезентативну суть мови. Факт метафоричності 

при цьому використовується як один із ключових аргументів. «Погляд на 

історію мови і, таким чином, на історію мистецтва та науки…як на історію 

метафори, означає розрив з уявленням про людську свідомість або з уявленням 

про мову, які дедалі більше починають відповідати цілям, що визначені їм 

Богом і Природою, наприклад, зі здатністю відображати все більше значень або 

репрезентувати все більше фактів» [255, с. 38]. Мова не містить у собі ніякої 

мети, а тим більше – мети репрезентації дійсності. Механізми метафоризації 

мають свідчити про це. Д. Девідсон, за словами Р. Рорті, вирішальним чином 

сприяв утвердженню такого погляду. Він дозволив подивитися на історію мови 

( а звідси – на історію культури) так, як Ч. Дарвін учив дивитися на історію 

коралового рифу. Старі метафори поступово мертвіють, перетворюючись на 

буквальні вирази, а ті, у свою чергу, стають платформою і фоном для нових 

метафор. Мова і культура – результат безлічі чистих випадковостей. До цього 

додається , що наукові революції не слід тлумачити як кроки до більш 

глибокого розуміння внутрішньої сутності природи. Вони, на думку М. Гессе, 

лише «метафоричні зміни описання» природи [255, с. 38]. 

Теза про розуміння історії пізнання як історії метафор, революції в якій 

відбуваються шляхом зміни базисних метафор опису, має, з одного боку, 

безумовне евристичне значення. А з іншого – потребує суттєвих застережень. У 

відповідному розділі нашого дослідження міститься спроба історично-наукової 

реконструкції, що відрізняється від традиційної схеми подання історичного 
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матеріалу. Поява нових систем знання тлумачиться нами як така, що зумовлена 

використанням нових масивів когнітивних ресурсів. Термін «метафора» 

припустимо в нашому плані застосовувати для того, щоб виділити факт 

використання однієї частини людського досвіду для осмислення іншої сфери, 

яка до деякої міри ще не була осягнута. Припускаємо, що попередній досвід 

деякою мірою сприятиме осмисленню нової реальності, а деякою – їй не 

відповідатиме. Проте, феномен метафоричності не використовується нами, щоб 

заперечити репрезентативну функцію мови або знання. 

Крім того, ресурсне розуміння метафори не просто вказує на акт 

встановлення деякої схожості речей без визначення точної ідентичності. Вона 

має бути продуктивною, тобто супроводжуватися відповідною низкою 

імплікації, які можуть бути коректно поширені на об’єкт дослідження з метою 

отримання певних нетривіальних умовиводів стосовно нього. 

Важливими є розмисли філософів стосовно функцій метафори щодо 

забезпечення неперервності людського досвіду, спадковості знань. При цьому 

справедливо підкреслюється помилковість зведення її ролі виключно до 

інноваційного аспекту. Х. Ортега-і-Гассет, розмірковуючи в термінах старого і 

нового знання, зауважує: «Коли вчений відкриває до цього часу невідоме 

явище, тобто коли він створює нове поняття, він має його назвати. Оскільки 

абсолютно нове слово нічого б не говорило носіям мови, він змушений 

користуватися існуючим лексиконом, у якому за кожним словом вже 

закріплене значення. Щоб бути зрозумілим, учений обирає таке слово, значення 

якого здатне навести на нове поняття. Термін набуває нового значення завдяки і 

за допомогою старого, яке за ним зберігається. Це і є метафора» [211, с. 69]. У 

нашій термінології це звучало дещо інакше. Ішлося про фундаментальний 

принцип когнітивної діяльності «від відомого до невідомого», про те, що нове 

постане для суб’єкта абсолютно загадковим і незрозумілим, якщо тільки в 

нього не буде певних припущень стосовно цього нового [64, с. 18]. Йшлося про 

неминучість такого явища, як неперервність людського досвіду про те, що 
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пізнання ніколи не починає зі спостереження незнайомих об’єктів, щоб потім 

перейти до узагальнення отриманих даних й формулювання теоретичних 

положень. Механізм руху пізнання полягає в поширенні існуючого досвіду на 

сферу невідомого. Термінологія дещо різниться, але схожість висновків –явна.  

Іноді може мати місце думка, що використання неусталених й вигадливих 

мовних значень та одиниць призводить до порушення наукової (а то й просто 

культурної) комунікації. Адже такі значення не будуть сприйняті науковою 

спільнотою. Це так. Проте це стосується й більш суттєвих речей – розладу 

самого пізнавального процесу. 

Поряд із зазначенням спадкоємності фахівці акцентують увагу на 

інноваційній функції метафори, яка реалізується за умов дефіциту знання. 

Потреба в цій її здатності виникає, коли перестають спрацьовувати усталені 

схеми розуміння й пояснення, стикаючись з новими горизонтами предметності. 

У таких випадках «метафора перетворюється в засіб формування значень, яких 

бракує мові. Аналогія в ознаках різних категорій об’єктів є знаряддям 

розчленування понять. Метафора і створює нове значення, і дає йому ім’я [20, 

с. 362]. 

Корисною обставиною у вивченні когнітивних функцій метафор слід 

вважати запропоновані фахівцями варіанти їх класифікації. Останні стосуються 

як різної ролі метафор у процесах осягнення дійсності, так і їхніх евристичних 

можливостей. Існують різні варіанти зазначених класифікацій (див.: Дж. 

Лакофф, М. Джонсон [158], R. Brown [344], R. Gozzi [349], C. Peres [370] та ін.). 

До найменш пізнавально «дієздатних» типів належать так звані 

ілюстративні метафори. До цієї категорії належать різного роду алегорії, 

легенди тощо, які використовуються вченими для пояснення своєї точки зору 

(«залізна клітка раціоналізму» М. Вебера). Такі метафори є дуже поверховими і 

мають на увазі наявність певної схожості між об’єктами. Вони, як правило, 

функціонують у такому статусі протягом короткого часу і або припиняють своє 

існування, або трансформуються в метафори іншого типу. Можна 
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стверджувати, що пізнавальний ресурс таких утворень має демонстративний й 

навчально-популяризаторський характер. 

Е. МакКормак виокремлює «базисні метафори», які розглядаються як 

модифікації «корінних метафор» С. Пеппера [181, с. 383]. Вони виконують роль 

фундаментальних припущень, що лежать в основі теорії або навіть наукової 

дисципліни. Суть в даному випадку полягає в перенесенні пояснювального 

потенціалу певної галузі знань на інший клас об’єктів. Так, людина обирає яку-

небудь сферу фактів, доступних розумінню на рівні здорового глузду, і 

з’ясовує, чи є можливість осягнути інші сфери в термінах даної. Отже, ця 

вихідна сфера стає її базовою аналогією, або корінною метафорою. Людина 

докладає зусиль з метою ретельного аналітичного розроблення цієї сфери, 

формуючи знаряддя опису та пояснення. І ці останні стають вихідним 

моментом для вивчення інших сфер фактів. Так, базисна метафора «Світ є 

математичним» може бути прийнята природодослідником як гіпотетична 

основа теорії. Він, звісно, знає, що фізичний світ у буквальному розумінні не є 

математичним. Але він приймає базисну метафору, яка передбачає особливий 

спосіб сприйняття дійсності. У соціальних науках таке має місце, скажімо, у 

разі розроблення концепції соціальної статики й соціальної динаміки П. 

Сорокіна, теорії динамічної рівноваги Т. Парсонса. До соціальної галузі 

застосовуються пояснювальні схеми й мова фізики. При цьому, на відміну від 

ілюстративної метафори, йдеться про використання ресурсів пояснювально-

інтерпретаційного характеру.  

До особливого різновиду належать «глибинні» («фундаментальні») 

метафори». Фахівці пов’язують їх характер з фізіологічною і психологічною 

суттю виду homo sapiens. Серед дослідників досить поширеною є думка, що ці 

феномени знаходяться поза межами теоретичного осмислення. Подібні 

метафори звичайно є «мертвими», тобто такими, що перетворилися в буденне 

знання, в основоположні концепти опису світу («верх/низ», «світло/темрява»). 

Вважається, що істинне і фігуральне значення глибинної метафори виявити 
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неможливо: усе, з чим вона співвідноситься, міститься в ній самій. Посилання 

на такі феномени дає підстави фахівцям твердити про принципову 

метафоричність усього, що на перший погляд здається буквальним (або про 

подолання дихотомії переносного і буквального). 

Особливо зазначається спонтанний, самочинний характер появи й 

функціонування таких метафор. У цьому зв’язку пропонується розрізняти 

корінні й глибинні метафори. Перші вводяться як результат цілком 

усвідомленої реакції на обмеженість діючих у певній дослідницькій сфері 

пояснювальних схем. Такі корінні метафори, як правило, докладно 

прокоментовані у відповідних працях вчених.  

Твердження про спонтанне функціонування глибинних метафор 

видається важливим і потребує деяких зауважень. Необхідність спеціального 

вивчення спонтанного аспекту свідомості вивчалася в літературі [204; с. 177]. 

Проте таке вивчення в руслі логіко-лінгвістичних підходів, що звичайно 

застосовуються, є обмеженим. Існує інший теоретичний апарат розгляду 

феноменів спонтанності і самочинності – синергетика. У даному випадку 

йдеться про когнітивну синергетику. Автором даної роботи запропоновано 

кілька варіантів реконструкції пізнавальних феноменів з використанням 

зазначеного дослідницького інструментарію. Проблемним є й питання, 

наскільки коректно кваліфікувати те, що позначається терміном «глибинні 

метафори» як метафори. Адже нерідко вживаються терміни «архетип», 

«матриця», «онтологічні припущення». Тобто йдеться про можливість їх 

продуктивного вивчення з використанням інших підходів. 

Коротко підсумовуючи викладені міркування стосовно розробок у галузі 

теорії метафори, зазначимо, що між двома напрямами досліджень – 

когнітивним аналізом метафори і аналізом ресурсного характеру знання – існує 

суттєва сфера перетину. Але було б помилкою стверджувати, що дослідження 

метафори і є вивченням проблем, пов’язаних з інтелектуальними ресурсами 

пізнання. Як можна було пересвідчитися, деякі підходи (Т. Гоббса, Дж. Локка, 
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Р. Рорті) щодо феномену метафоричності закривають шлях до плідного 

вивчення відповідних питань. У межах тих підходів, що в принципі сприяють 

дослідженню, розроблення проблем, пов’язаних з нашою тематикою, 

проводиться фрагментарно, іноді з використанням не зовсім адекватного 

аналітичного інструментарію. Хоча, правду кажучи, слід зазначити наявність 

значущих здобутків у цій галузі, про що йшлося вище. 

До сказаного додамо й те, що не всі аспекти ресурсного характеру 

пізнавальної діяльності можуть бути охоплені дослідженнями в царині 

метафори. Укажемо й на існування інших підходів, які, як на нас, є не менш 

перспективними в справі вивчення нашої проблематики. 

 

Висновки до першого розділу 

Підбиваючи підсумок розгляду різноманітних аспектів проблеми 

когнітивних ресурсів в контексті сучасного філософського дискурсу, можна 

сформулювати такі висновки:  

1. В працях представників впливових течій (пов’язаних переважно із 

розробкою діяльнісної природи пізнання) сучасної філософської думки 

проблема культурних ресурсів продуктивного мислення не фігурувала як 

самостійний і значущий предмет філософсько-методологічного аналізу. 

Комплекс відповідних та суміжних питань потрапляв до уваги фахівців лише 

час від часу і у зв’язку з іншими дослідницькими цілями. Проте існуючий 

доробок в плані вивчення зазначеної проблеми не слід недооцінювати. 

2. У межах неопозитивізму (Р. Карнап, М. Шлік та ін.) була 

сформульована методологічна програма, дуже важлива в плані розгляду наших 

проблем, оскільки безпосередньо стосується розрізнення двох вимірів знання – 

предметного і генетичного, спадкового. Програма заслуговує на увагу ще й 

тому, що мала радикальний характер і реалізовувалась енергійно й послідовно. 
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Відповідно до прийнятої дисертантом інтерпретації, концепція 

неопозитивістів вкладається саме в рамки першого виміру. Усі ключові слова й 

вислови, використовувані Р. Карнапом та його однодумцями («значення», 

«втрата значення», «верифікація», «теорія типів») свідчать саме про це. Якщо 

взяти програму в її нормативному аспекті, то не буде великою помилкою 

стверджувати, що її завдання полягає у формуванні чітких й жорстких критеріїв 

знання відносно того, що репрезентоване цим знанням. 

Ресурсна іпостась знання пов’язана не з предметним, а із спадкоємним 

виміром, з тим, як використовуються наявні у суб’єкта ментальні форми для 

освоєння нових сфер дійсності. Неопозитивісти, природно, не могли не 

помічати цієї обставини. І це фіксується в їх зауваженнях щодо переносу 

значень звичайної мови на метафізичні об’єкти, метафоричності виразів, 

полісемії слів, антропоморфізму міркувань. Проте в предметному вимірі ці 

феномени постають як сторонні, недоречні, такі, що є відхиленнями від норми, 

і яких слід позбутися. 

3. Філософська система радикального конструктивізму репрезентує себе в 

двох головних аспектах: 

а) як послідовна антиреалістична доктрина; 

б) як концепція, що покликана розкрити діяльнісну природу знання. 

Можна констатувати, що аргументації проти реалізму – наукового, 

метафізичного, наївного – є найбільш слабкою і малоперспективною частиною 

їх концепцій. Вивчення конструктивних процесів у пізнанні не передбачає 

необхідного введення антиреалістичних настанов. Відповідний аналіз може 

пов’язуватися як з реалістичними, так і з антиреалістичними інтенціями, якщо 

користуватися термінологією конструктивістів. Можна і взагалі не з’ясовувати 

свої відносини з відомими філософськими платформами. 

Значно більш змістовною слід вважати частину конструктивістського 

вчення, де аналізується природа конструктивних пізнавальних процесів. З 

метою реконструкції когнітивних актів представниками зазначеної течії 
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широко використовуються різноманітні «будівельні аналогії» – «план будови», 

«будівельний матеріал», «цеглина», «конструюючі дії». Найбільшу цінність у 

зв’язку з тематикою дисертації становлять розмисли конструктивістів про 

характер будівельного матеріалу пізнання та обмеження, які він накладає на 

знанієві продукти. Проте, зразки інтерпретації проблем багато в чому 

запозичуються з операціональної концепції інтелекту Ж. Піаже і робиться 

спроба піти шляхом їх узагальнення. Такий шлях не видається досить 

коректним. Справа в тому, що вчення Ж. Піаже формувалося на основі аналізу 

становлення інтелекту дитини у його онтогенетичному аспекті й досить щільно 

пов’язане з особливостями саме цього процесу. Концепція ученого 

зосереджується на активності одиничного суб’єкта, не береться до уваги вплив 

культурного контексту, який, безперечно, опосередковує індивідуальну 

діяльність. Саме в культурному середовищі вчені і мислителі, винахідники і 

митці знаходять ресурси для своєї творчості.  

4. Соціально-конструктивістський підхід не є чимось однорідним і 

обґрунтовує тезу про конструктивну природу пізнання як посиланням на 

колективний характер дослідницької діяльності та інтерактивну обумовленість 

знання як її результату (Б. Латур, С. Вулгар, Е. Пікерінг), так і вказівкою на 

факт продукування наукових положень шляхом їх своєрідного «монтажу» з 

використанням наявних культурних форм (М. Малкей). Це обумовлює те, що 

вести мову про когнітивні ресурси можна і стосовно комунікативного аспекту, і 

маючи на увазі гносеологічний ракурс. Але оскільки характер і цілі діяльності в 

кожному з цих вимірювань мають свою специфіку, то й ресурси в плані 

реалізації завдань дискурсу будуть одними, а в плані суто пізнавальних завдань 

– іншими. 

Інтерпретація М. Малкеєм феномену культурних ресурсів, які 

використовуються в царині науки, має дещо тенденційний і однобічний 

характер, оскільки підпорядкована іншій меті – обґрунтуванню правомірності 
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застосування методів соціологічного аналізу для демонстрації соціального 

змісту наукового знання. 

Зазначена вище однобічність полягає у: 

а) розгляді випадків лише певного типу, коли позанаукові соціальні 

аналогії використовуються в природознавстві; 

б) твердженні про те, що фізичний світ може в однаковій мірі успішно 

описуватися на основі використання суттєво різних масивів культурних 

ресурсів. 

Якщо дослідник керується ресурсами позанаукового походження, то це 

не є принциповою обставиною. Він з таким самим успіхом може 

використовувати готові продукти самої науки з метою отримання нових 

продуктів своєї інтелектуальної активності. Це нічого принципово не міняє. 

Продукти культурної творчості є ресурсами для науки не тому, що вони є 

позанауковими (і мають стати предметом саме соціологічного аналізу), тобто 

належать до сфери соціального (не-науки). Статус ресурсу вони мають тому, 

що суб’єкт пізнання знаходить їх в наявному готовому вигляді і використовує. 

Іншими словами, він має їх у своєму розпорядженні. Ресурси наявні, а не 

створені. Точніше, вони були створені, але раніше – не в межах даного 

окремого пізнавального акту (конкретного дослідження).  

5. Аналізуючи корпус різноманітних праць, присвячених теорії метафори, 

можна констатувати, що час від часу в поле дискурсу з метафоричності мови, 

пізнання і науки потрапляють питання суттєві для тематики дисертаційної 

роботи. Це перш за все питання про адекватність («істинність») метафор, 

можливість забезпечення неперервності людського досвіду, трансфер знань, 

ідея про розуміння історії науки як історії метафор тощо. 

Ресурсне розуміння метафори не просто вказує на акт встановлення 

деякої схожості речей без визначення точної ідентичності. Вона має бути 

продуктивною, тобто супроводжуватися відповідною низкою імплікації, які 

можуть бути коректно поширені на об’єкт дослідження з метою отримання 
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певних нетривіальних умовиводів стосовно нього. Трансфер є необхідним у 

тому випадку, коли дослідник не має можливості вирішити проблему наявними 

засобами даної предметної області. 

Теза про розуміння історії пізнання як історії метафор (Р. Рорті, Р.М. 

Янг), революції в якій відбуваються шляхом зміни базисних метафор опису, 

має, з одного боку, безумовне евристичне значення. А з іншого – потребує 

суттєвих застережень. Появу нових систем знання доцільно тлумачити як таку, 

що зумовлена використанням нових масивів когнітивних ресурсів. Термін 

«метафора» припустимо в нашому плані застосовувати для того, щоб виділити 

факт використання однієї частини людського досвіду для осмислення іншої 

сфери, яка ще не була осягнута. При цьому припускається, що попередній 

досвід деякою мірою сприятиме осмисленню нової реальності, а деякою – їй не 

відповідатиме. Проте, феномен метафоричності не коректно використовувати 

для того, щоб заперечити репрезентативну функцію мови або знання. 

Слід також зазначити, що між двома напрямами досліджень – 

когнітивним аналізом метафори і аналізом ресурсного характеру знання – існує 

суттєва сфера перетину. Але було б помилкою стверджувати, що дослідження 

метафори і є вивченням проблем, пов’язаних з інтелектуальними ресурсами 

пізнання. 

6. В теоретичному доробку представників постмодерністської філософії, 

зокрема Ж.-Ф. Ліотара, міститься вельми специфічна концепція ефективності 

інтелектуальної діяльності. Дана концепція розуміється її творцями як 

віддзеркалення нової ролі знання в сучасних суспільствах і має в своїй основі 

певні необґрунтовані, з нашої точки зору, припущення: 

а) постулат про принципову і рівну доступність інформації для всіх 

експертів; 

б) своєрідний «принцип всезнання» (С. Нора, А. Мінк), тобто упевненість 

у тому, що відсутність знання в певній галузі не становить проблеми в сучасну 

епоху; 



    

 

94 

 

в) уявлення про доцільність заміни поняття «здобуття знань» поняттям 

«виробництво знань». 

Зазначені принципи обумовлюють специфічне тлумачення ефективності 

інтелектуальної роботи, яке полягає у тому, що за умов рівної компетентності 

додаткове збільшення ефективності у виробництві знання, а не в його здобутті, 

залежить урешті-решт від «уявлення». Таким чином, можна твердити, що у 

представників постмодернізму йдеться про протиставлення «придбання» знань 

(відкриття, дослідження) «виробництву» (конструюванню, комбінаториці). 

Результат при цьому позначається як «нова організація даних» (останнє слово 

можна замінити виразом «будівельний матеріал», «сировина», «ресурс»).  

Підміна дослідницьких стратегій інформаційно-пошуковими має 

глибинні причини в сучасній соціокультурній ситуації з її поширеними 

постмодерністськими орієнтаціями. 
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РОЗДІЛ ІI 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ І КОГНІТИВНІ РЕСУРСИ 

КУЛЬТУРИ 

 

Перш за все доцільно звернутися до досвіду, який був накопичений 

фахівцями в теоретичному вивченні феномена ресурсів, пов’язаного з різними 

видами інтелектуальної діяльності і комунікативними практиками. Хоча 

зазначений феномен досить часто розглядається теоретиками і практиками 

менеджменту, політологами, психологами й фахівцями в інших галузях, але 

найбільш глибоке і ґрунтовне розроблення він отримав у зв’язку з аналізом 

науково-технологічної діяльності. Саме цьому й слід приділити основну увагу. 

Слід зазначити, що відповідний комплекс питань можна досліджувати у 

двох взаємопов’язаних, але різних напрямах. З одного боку, надзвичайно 

актуальною проблемою сьогодення є використання інтелектуальних продуктів з 

метою досягнення, так би мовити, «зовнішніх», цілей науки – створення 

технічних пристроїв і технологій, вироблення управлінських рішень, 

розроблення соціальних програм і проектів. Тобто йдеться про процес масової 

утилізації знання, що набирає обертів, в царині різноманітних практик. Процес 

стрімкого становлення особливої соціально-культурної системи, яка отримала 

назву «суспільство знань». Паралельно зі зміною ролі знання відбувається 

трансформація його сутнісних характеристик – воно набуває специфічної 

ресурсної форми. Саме в цьому аспекті говорять про «знання як соціальний 

ресурс», фундаментальні науки як «стратегічний ресурс розвитку» тощо. 

З іншого боку, наука (ширше – спеціалізована дослідницька діяльність) в 

одному із своїх ракурсів постає як форма інтелектуального виробництва, яка з 

необхідністю має використовувати відповідні види ресурсів. 

У XX столітті почав цілеспрямовано формуватися новий соціокультурний 

механізм спеціалізованого (зокрема, наукового) виробництва знання. Відбулося 
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істотне зрушення у співвідношенні між тими зусиллями і засобами, що 

витрачаються на власне внутрішньодисциплінарну діяльність, і тими, завдяки 

яким створюється необхідне для її здійснення різноманітне забезпечення. 

Питома вага їх почала стрімко зростати. Йдеться про залежність досліджень і 

розробок від використання національних ресурсів – кадрових, інформаційних, 

матеріально-технічних, організаційних тощо. Особливу проблему і предмет 

нашого специфічного інтересу становить внутрішньонаукове використання 

інтелектуальних продуктів, тобто що існуюче знання використовується як 

ресурс для створення нового інтелектуального продукту, нового знання. 

Зазначені два напрями і становлять предмет розгляду в даному розділі. 

 

2.1. Ресурсний характер знання в знанієвих суспільствах 

Твердження про перетворювальну роль знання в найрізноманітніших 

сферах суспільного життя є ключовим для багатьох концепцій, що описують 

історичну унікальність суспільств на рубежі XX–XXI століть. Учасники 

бурхливих академічних і громадських дискусій про роль і значення науки 

незмінно в тій або іншій формі мають на увазі тенденцію все більш тісного її 

вбудовування в існуючий соціально-економічний контекст. Йдеться про 

набуття раніше відокремленою спеціалізованою системою з виробництва 

інтелектуальних продуктів статусу соціально інтегрованої підсистеми. Цією 

обставиною і визначається ракурс філософської рефлексії з приводу науки. 

Широке коло досліджень цього питання можна визначити як «аналіз 

інформації і знання в контексті проблематики знанієвого суспільства». 

Сучасний стан дискурсу і набутий значний досвід з розроблення проблематики 

дозволяє сформулювати низку критичних питань, що визначають перспективу 

вивчення проблематики. Як співвідносяться поняття «інформаційне 

суспільство» і «суспільство знань»? Чи є наука домінуючою ланкою 

життєдіяльності останнього? Який тип знання потрібен і створюється в 
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суспільстві знань? Чи дійсно суспільство знань сприяє розквіту знання, зокрема 

наукового? Як виникає дефіцит знання в знанієвому суспільстві? Чому 

суспільство знання іноді називають суспільством не-знання? [35; 77]. 

Зауважимо, що відповіді на жодне з цих запитань не є тривіальними. 

В англомовній літературі для опису відповідних феноменів 

використовується, з одного боку, вираз information society (Ф. Махлуп, Т. 

Умесао, У. Дайзард, Р. Кац, Й. Масуда та ін.), що вказує на інформаційну і 

технологічну природу сучасного суспільства, а з іншого – вислови, які 

посилаються на факт ролі знання в соціумі, яка стрімко зростає, – «knowledge 

society» (Д. Белл, Д. Діксон, Н. Стер), «knowledge-based society», «knowledgeable 

society» (Р. Лейн), «knowledge-value society» (Т. Сакайя). Донедавна, як правило, 

між ними не вбачали, за нечисленних винятків, при перекладі відмінностей, і 

вживали вираз «інформаційне суспільство». Проте, наскільки коректно 

ототожнювати інформаційне суспільство із суспільством знання? (Для 

позначення останнього найбільш вдалим виразом, на нашу думку, слід вважати 

«knowledge-based society» – KBS).  

У дослідженнях А. І. Ракітова, В. Л. Іноземцева, Н. П. Ващекіна, А. Д. 

Урсула, І. С. Мелюхіна, М. А. Мунтяна, В. М. Брижка, О. М. Гальченка та ін. 

можна знайти цілу колекцію різноманітних характеристик як суспільства 

інформаційного, так і суспільства, цивілізації та культури, заснованих на 

знаннях. Однак, незважаючи на систематичність описів і доказовість цілої 

низки висновків, чимало основоположних питань залишаються нез’ясованими. 

Це стосується навіть такої, здавалося б, зрозумілої проблеми: як слід розуміти 

вислів «knowledge-based society» (KBS) – як систему, що ґрунтується на 

знаннях, чи систему, засновану на результаті їх застосування – високих 

технологіях?  

Щодо виразу «knowledge-based society», зазначимо, що визначення на 

кшталт «суспільство, у якому знання (зокрема наукові) набувають значного 

поширення» чи «суспільство, у розвитку якого знання відіграють вирішальну 
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роль», є малоінформативними. Для нашого дослідження доцільно скористатися 

характеристикою А.І. Ракітова, що виокремив чотири типи суспільства, серед 

яких KBS відповідають ті, «що виробляють усі необхідні для життєдіяльності і 

розвитку наукові знання, високі технології, наукоємні артефакти й послуги та 

які живуть в основному за їхній рахунок» [243, с. 91]. Інші ж типи соціумів 

різною мірою імпортують знання та технології, експлуатують власні природні 

ресурси. Суттєвими є дві обставини. З одного боку, сама наявність знань ще не 

є підставою для віднесення суспільства до першої категорії: необхідно мати 

здатність його генерувати. А з другого – в KBS мають домінувати наукові 

знання. Цей дуже жорсткий критерій не дозволяє жодне з існуючих суспільств 

віднести до категорії KBS, хоча з певними застереженнями зразку відповідають 

США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія. Ці держави порівнюються 

з Фінляндією, яка є лідером за насиченістю інформаційно-комп’ютерними 

технологіями на душу населення (інформаційне суспільство). Цей погляд не 

позбавлений наукоцентричних настанов. Але чи є наука дійсно провідною 

структурою KBS? 

Оцінити роль науки в KBS доречно у зв’язку з дослідженням питання про 

так звану knowledge-based economy (KBE). Адже існує не просто сполучення 

«наука – хай-тек-технологія». Усе це пов’язане із середовищем майнових, 

вартісних, суб’єктивно-ціннісних, інвестиційних, мотиваційних, юридичних 

процесів, які є настільки значущими, що фахівці іноді фактично не розрізняють 

KBS та KBE [141]. Саме KBE, а не технології самі по собі є локомотивом 

когнітивно-інформаційних трансформацій суспільства. 

Наукоцентричний підхід у такому разі буде пов’язаний з акцентуацією 

визначальної ролі такого явища, як наукоємність вироблених продуктів. Ця 

категорія є переважно економічним феноменом. Проте, перш ніж розглядати її 

саме в цьому аспекті, зауважимо, що останнім часом їй нерідко надається 

загальнофілософське значення. Фахівцями вживаються такі вирази, як 

«наукоємне майбутнє», «наукоємність людського буття» тощо [177], тобто 
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мається на увазі, що дана властивість дедалі все більше постає як 

основоположна характеристика сучасного етапу розвитку цивілізації. 

Щодо аспекту власне економічного зауважимо, що в цій категорії 

відображається та обставина, що об’єктивоване в продуктах і послугах знання 

формує більшу частку створеної вартості. Роль витрат на наукові й проектно-

конструкторські розробки є визначальною сьогодні не тільки для оборонної та 

ракетно-космічної галузей. Усе більш наукоємними стають такі традиційні 

сфери, як сільське господарство (наукові розробки становлять 75% вартості 

зерна) і видобуток корисних копалин (близько 50% у видобутку нафти). Не є 

винятком й виробництво споживчих товарів – автомобілів («чіп з колесами», за 

висловом редактора журналу «World» Кевіна Келлі), побутової техніки, 

електроніки. Іноді використовується одиниця виміру питомої інформаційної 

місткості продукту – величина доданої вартості в розрахунку на одиницю ваги 

виробу. Можна навести такий порівняльний ряд (долар США / фунт ваги): 

супутник (20 тис. дол.), реактивний винищувач (2500), суперкомп’ютер (1700), 

підводний човен (45), верстат – автомат (11), стандартний автомобіль (5), 

вантажне судно (1) [305, с. 14–15].  

З подібними розрахунками пов’язані певні уявлення, які на перший 

погляд виглядають беззаперечними. Їх суть полягає в тому, що теоретичні 

знання, наукові здобутки є першою і багато в чому визначальною ланкою 

процесу. Наступна ланка – проектно-конструкторські розробки і високі 

технології. І врешті-решт з’являється особливий продукт – наукоємний виріб. 

Усе це, безумовно, має місце. Але чи слід вважати, що саме це є стрижнем 

knowledge-based economy? 

Японський дослідник Т. Сакайя, вивчаючи фактори ціноутворення в 

постіндустріальній економіці, наводить спостереження, які варті того, щоб 

прийняти їх до уваги. Перш за все він зосереджує увагу на економічному 

феномені, який отримав назву «цінність, створена знанням». Щоб зрозуміти 
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його позиції, слід звернутися до конкретних прикладів, наведених у його 

працях. 

Учений зазначає, що коли йдеться про типові матеріальні цінності або 

послуги, то вартість продукції може суттєво підвищуватися чи знижуватися 

залежно від попиту та пропозиції. Скажімо, вартість металевого прокату 

протягом року здатна коливатися в межах від 50 до 150 тис. ієн. Однак існують 

усі підстави твердити про певну базову вартість. І якщо ціна впаде занадто 

низько, існують усі підстави сподіватися, що вона знову зросте, а в разі її 

непомірного зростання слід очікувати здешевлення продукції. 

Іншу ситуацію маємо у випадку, коли йдеться про створені знанням 

цінності. Перш за все зауважимо, що фактори утворення вартості тут зовсім 

інші, ніж у випадку з металевим прокатом. Порівнюється вартість краватки 

всесвітньо відомої марки «Гермес» (20 тис. ієн) з вартістю подібного виробу 

«звичайної» фірми (4 тис. ієн). Вироби мало чим відрізняються один від одного, 

як з погляду витрачених на їх виробництво матеріалів, так і з погляду 

технології. За що ж платить покупець? За цінність , яка створена знанням. 

Покупець абсолютно переконаний, що імідж цієї продукції є бездоганним, а її 

неперевершений дизайн є віддзеркаленням колективної мудрості тих, хто 

пов’язаний з фірмою. Цінність, створена знанням, презентується фірмовою 

назвою, а дія покупця, який придбав продукцію, що накопичила мудрість її 

виробників, визнається розумною. Подібні спостереження і є підґрунтям 

концепції суспільства, заснованого на створюваних знанням цінностях.  

«Отже, товаром, яким ми володіємо вдосталь, – пише Т. Сакайя, – є 

мудрість. Звідси випливає, що в суспільстві, яке сьогодні виникає, найбільшу 

повагу буде викликати спосіб життя, що супроводжується… споживанням 

мудрості (у її самому широкому розумінні), а найкращий збут знаходитиме 

продукція, яка свідчить про те, що її покупець – людина «обізнана». Саме 

продукція, яка більше ніж будь-що, підтверджує доступність її власникові 

вищих знань, інформації й мудрості, повинна мати те, що я далі називатиму 
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цінністю (або вартістю), створеною знанням (knowledge-value) [257]. Нині 

людство вступає в новий етап цивілізації, на якому рушійною силою є цінності, 

створювані знанням, і саме тому цей етап називається суспільством, що 

базується на цінностях, створюваних знанням (knowledge-value society). 

Повертаючись до прикладу з краватками, слід зазначити також особливі 

принципи зміни ціни. Речі, що були модні рік тому, купувалися за ціною 20 тис. 

ієн. Коли такий товар виходить з моди й продається за 4 тис. ієн, то ніхто не 

сподівається, що його вартість знову зросте. Ця обставина свідчить, що ціна, 

створена знанням, майже повністю втрачається. Залишається лише вартість 

матеріалів, витрачених на виготовлення виробу. 

Викладене спонукає зробити низку принципових висновків, які суттєво 

відрізняються від наведених прикладів поширених уявлень. По-перше, цінності 

створюються знанням далеко не завжди науковим. Приклад з краваткою 

яскраво це ілюструє. По-друге, було б недоречним спрощенням говорити про 

об’єктивацію в продуктах чи послугах знань, які таким чином формують їхню 

вартість. Т. Сакайя переконливо доводить, що феномен поширення створеної 

знанням вартості базується на високому ступені суб’єктивізації суспільства. І, 

по-третє, сумнівною виглядає твердження, що витрати на інтелектуальні 

розробки, які передують появі виробів, утворюють левову частку їхньої 

вартості. Як випливає з наведених спостережень, з одного боку, створена 

знанням вартість за певних обставин практично повністю і незворотно зникає, а 

з іншого – вартість розумових зусиль є просто несумірною з ціною продукту. 

Подібні уточнення слід взяти до уваги при осмисленні проблем 

виробництва і циркуляції знання в KBS. І все ж таки не генерація знання є тим, 

що перетворює суспільство на KBS. Цим фактором є масова настанова на його 

утилізацію. В.А. Колпаков цілком слушно вважає таку обставину передумовою 

виникнення суспільства знань [148]. Йдеться, зокрема, про утилізацію науки та 

її продуктів. Це й обумовило зміст філософської рефлексії, пов’язаної з 
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осмисленням того, яку форму буття мають утилізовані інтелектуальні 

продукти. 

Інтерпретація наукового знання як ресурсу соціально-економічного 

розвитку стає його домінуючим трактуванням порівняно з іншими точками 

зору (знання як товар, продуктивна сила, сировина, індивідуальна здібність до 

дії, власність). І це є характерним для представників різних дослідницьких 

напрямів. Таких установок дотримуються теоретики постіндустріального 

суспільства і суспільства знань Д. Белл [29], Е. Тоффлер [280], Г. Бехманн [34; 

35], П. Вайнгарт, В.В. Кочетков [151], Д.В. Єфременко [105], дослідники 

концепції технонауки Б.Г. Юдін [331; 332], В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко 

[210], прихильники постмодерністської ідеї перформативного характеру науки 

Ж.-Ф. Ліотар [169], Уебстер [285], фахівці в галузі наукознавчих проблем 

співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень Ю.В. Сачков [259], 

учасники Штарнбергськой групи [286; 373]. 

При цьому зазначимо, що розроблення проблем ресурсного статусу знань 

являє собою широке поле для дослідницької роботи. І різні його ділянки 

освоєні нерівномірно. Найбільший прогрес досягнутий в галузі економіки 

знань. Увесь неоглядний сьогодні масив публікацій переважно обмежений 

рамками цієї категорії. Остання репрезентована різноманітною тематикою 

розробок: «когнітивний капіталізм» [223], «природна і неприродна 

(інтелектуальна, інформаційна) ренти» [14], «економічна природа наукових 

знань» [15], «індикатори індустрії знань» [16], «оцінка ризиків виробництва 

знань» [62], «інтелектуальні ресурси суспільства» [143], «ефективність 

використання інтелектуального потенціалу суспільства» [150], «інтелектуальні 

ресурси організації» [142], «фірма як виробник знань» [208], «знання як 

економічне благо» [143], «конкурентоспроможність знанієвої економіки» [25] 

«вартість, створювана знанням» [257] і багато ін. Знайомлячись зі змістом 

розробок, що здійснюються за цими та суміжними напрямками, можна 

помітити, що майже не враховується (або враховується незначною мірою) 



    

 

103 

 

когнітивна суть процесів створення, поширення, накопичення, зберігання й 

використання знань. 

Нагальною потребою є розроблення такого підходу, у межах якого 

аналізувався б власне когнітивний аспект буття і циркуляції знання в знанієвих 

суспільствах. Щодо реалізації цього наміру доцільно зосередитися на розгляді 

тих зрушень у контурі руху теоретичного знання в соціумі, які обумовлюють 

його ресурсний статус. Паралельно з цим аналізується питання про критерії 

оцінки знання в цій його іпостасі. Іншими словами, йдеться про дослідження 

специфічних характеристик даного типу знання. 

Важливим моментом для розуміння ресурсного характеру знання є думка 

Б.Г. Юдіна про оборотність співвідношення між наукою і технологією. Він 

зазначає: «Співвідношення науки і техніки в такому симбіозі є внутрішньо 

суперечливим. З одного боку, наука є генератором нових технологій і саме 

внаслідок стійкого попиту на них користується підтримкою, часом достатньо 

щедрою. З іншого боку, виробництво нових технологій визначає попит на науку 

обмеженого типу, так що багато її потенцій залишаються нереалізованими. Від 

науки не вимагають ні пояснення, ні розуміння речей – достатньо того, що вона 

дозволяє ефективно їх змінювати. Це припускає розуміння пізнавальної 

діяльності (у т. ч. наукової) як діяльності певною мірою вторинної, 

підпорядкованої практичному перетворенню, зміні як навколишнього світу, так 

і самої людини. Тим самим з’являється можливість для переосмислення, 

точніше навіть – оборотності співвідношення науки і технології, яке склалося 

раніше. Якщо традиційно воно розумілося як технологічне застосування, 

використання кимось і колись виробленого наукового знання, то тепер 

виявляється, що сама діяльність з отриманню такого знання «вбудовується» в 

процеси створення і вдосконалення тих або інших технологій» [331, с. 590]. 

Іншими словами, у наведених роздумах акцент ставитися на тому, що 

класична схема, характерна для індустріальних суспільств, поступається місцем 

новій моделі. Раніше вихідною точкою руху знання вважалися фундаментальні 
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дослідження. Далі, через пошук їх практичних застосувань, відбувалося 

розробка технологій і технічних продуктів. Завершальною ланкою було 

знаходження ринків збуту для відповідної продукції. Таку модель фахівці іноді 

іменують впроваджувальною (російською – «внедренческой»). Інша схема 

реалізувалася в ідеї технонауки, тобто в своєрідному гібриді «онаученої» 

технології і технологізованої науки. Її нерідко почали оцінювати як панівну в 

системі «наука – суспільство». 

У сучасній літературі часто вживають такі вирази: «фундаментальні 

науки як ресурс розвитку», «формування економічного ресурсу «знання», 

«знання як соціальний ресурс» та ін., які в цілому не викликають заперечень. 

Хоча при цьому нескладно переконатися, що ресурсні функції знання в 

суспільстві часто трактуються дещо стереотипно й однобічно. Це, до речі, 

стосується й терміна «технонаука». Останній є достатньо коректним, але не 

охоплює цілої низки випадків. 

Так, передбачається, що знання цілеспрямовано й систематично 

використовується з погляду економічної ефективності або з метою отримання 

конкурентних переваг. Часто також йдеться про знання як фактор раціоналізації 

соціальної організації або управління, розроблення технології створення і 

реалізації різноманітних соціальних проектів. На нашу думку, цим справа не 

вичерпується. Часто знання можуть взагалі не втілюватися в якому-небудь виді 

продукції або послуг, а використовуватися з іншою метою. Скажімо, для 

підвищення суспільного, корпоративного або професійного статусу певної 

особи або поліпшення іміджу держави на світовій арені. І це також слід визнати 

формою ресурсного використання знань. Для ілюстрації цього положення 

проаналізуємо деякі ситуації з історії науки і її застосування. 

Академік В.М. Глушков розумів складові успіху в галузі науки і техніки 

як «потрібну ідею в потрібному місці і в потрібний час».  

Ця схема придатна для інтерпретації історичних обставин, що зумовили 

успіх чи невдачу того або іншого відкриття чи винаходу. Керуючись нею, 
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можна ввести таку характеристику відкриттів, як «своєчасність», що пояснить 

варті уваги випадки визнання (або невизнання), застосування (або 

незастосування) ідей. Дж. Бернал наводить міркування про те, що знання 

механіки і математики Давньої Греції були цілком достатніми для створення 

основних механізмів, які пізніше зумовили промислову революцію, таких, як 

численні керовані ткацькі верстати і парова машина [32, с. 130]. Але ідеї, що 

з’явилися «не вчасно», не були втілені, і подібні машини так і не були створені 

в Давній Греції. Розвиток механіки в епоху еллінізму незабаром зупинився. 

Чому ж ці механізми виявилися непотрібними античному суспільству? 

«Вирішальною причиною, – пише Дж. Бернал, – стала відсутність стимулу. Не 

було ринку збуту товарів великого виробництва. Багаті могли дозволити собі 

користуватися товарами ручного виробництва, бідні і раби не могли собі 

дозволити купувати що-небудь, без чого вони могли б обійтися» [32, с. 130]. 

Отже, існували знання, проте соціально-економічна потреба як імпульс їх 

технічного втілення з’явилася не в Греції і не в епоху античності. 

А ось Італія виявилася саме тим місцем, а 20–30-ті роки ХХ ст. – саме тим 

часом, де ідеї, що розвивалися групою Е. Фермі, були прихильно сприйняті 

суспільством. Ця обставина і зумовила грандіозний успіх діяльності групи. 

Детальний наукознавчий і методологічний аналіз даної події є у Дж. Холтона 

[302, с. 294–356]. Випадок з Е. Фермі також відповідає схемі «потрібна ідея в 

потрібному місці в потрібний час». Проте ситуація тут істотно відрізняється від 

ситуації з грецькою механікою. І справа не тільки в тому, що в одному випадку 

мало місце поєднання компонентів схеми, а в іншому – воно було відсутнє. Не 

завжди слід вважати, що зазначені компоненти формуються незалежно і що 

завдання полягає саме в їх поєднанні. В Італії саме в зазначений час чітко 

сформувалася певного роду потреба, «запит», що проникливо зуміли відчути 

римські фізики. Необхідно було відповісти на цей запит, були «потрібні ідеї». У 

готовому вигляді такої відповіді не було ні в Італії, ні будь-де. Відповідь 

потрібно було сконструювати, підбираючи відповідно до місця і часу. 
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Ситуація була багато в чому унікальною. Сама потреба мала не науковий, 

економічний чи технічний, а суто політико-ідеологічний характер. Але 

задовольнити її можна було лише шляхом вирішення суто наукових проблем в 

галузі ядерної фізики. Це зумовило виняткову специфічність положення. Якою 

галуззю фізики належало займатися групі Фермі? Тою, яка була найбільш 

престижною в очах європейського наукового співтовариства. Які дослідницькі 

завдання необхідно було ставити й вирішувати? Будь-які! Жодних змістовних 

обмежень не існувало. Вибір завдання визначався міркуваннями іншого 

характеру: її вирішення повинне було викликати ефект сенсації в очах 

наукового співтовариства і допомогти групі зайняти лідируюче положення. 

Зайво говорити, що наукові результати групи жодним чином не стосувалися 

тогочасних економічних або технічних проблем. Стимул для своєї бурхливої і 

винятково плідної діяльності фізики черпали з іншого джерела. Такі принципи 

діяльності були встановлені абсолютно свідомо. 

Загальна інтелектуальна атмосфера в Європі того часу і національні 

амбіції Італії стали тим благодатним середовищем, яке сприяло реалізації 

таланту і честолюбства римських фізиків. На континенті на початку століття 

існувало впливове і процвітаюче наукове співтовариство, функціонувала добре 

налагоджена мережа наукових комунікацій. Статус і престиж цього 

професійного співтовариства, а також висока оцінка того роду діяльності, 

якому воно себе присвятило, були можливі лише за наявності значного 

прошарку міжнародної культурної громадськості, яка оцінювала й 

підтримувала їх діяльність: на той час така громадськість існувала і в Європі, і в 

Італії. А оскільки наука, будучи інтернаціональним підприємством, все ж таки 

мала внутрішньо диференційовану будову і здійснювалася окремими 

дослідницькими групами, що змагаються одна з одною, то це зробило її ареною 

боротьби за національне лідерство. Зробило завдяки збігу обставин. Такою 

ареною в різний час ставали спорт, космос, мореплавство і т. ін. 
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Те, як усе відбувалося, в емпіричному плані добре описане в згадуваній 

роботі Дж. Холтона. Наприкінці 20-х років Е. Фермі і його співробітники різко 

змінили спрямованість своїх наукових досліджень. Якщо приблизно з 1926 

року головний предмет їх наукових інтересів становили спектроскопія і атомна 

фізика, то вже 1929 року було вирішено переключитися на ядерну фізику. І 

прийняте це рішення було зовсім не внаслідок внутрішньої логіки розвитку 

наукового знання, а винятково з позанаукових міркувань. Передбачалося 

зробити наукову продукцію такою, яка відповідала б «місцю і часу». А така 

продукція могла бути отримана саме в галузі ядерної фізики. Цю думку дуже 

виразно висловив політичний покровитель групи Фермі О.М. Корбіно в 1929 

році у своїй доповіді «Нові цілі експериментальної фізики», адресованій 

Італійському Товариству сприяння прогресу науки. За його словами, фізика 

понад усе завжди цінувала відкриття нових явищ, які лежать поза межами 

існуючих теорій. Прикладами цього можуть бути Х-промені і радіоактивність. 

Проте існує не так уже багато шансів на подібні відкриття. Прогрес такого роду 

в традиційних галузях фізики є вкрай маловірогідним. Єдиний виняток, на 

думку О.М. Корбіно, становить галузь штучних перетворень атомних ядер [302, 

с. 306]. При цьому було зроблене варте уваги зауваження, що наукові 

результати, які відповідають сформульованим критеріям («великі відкриття», 

«понад усе ціновані явища»), дозволять Італії з честю повернути свою минулу 

велич у фізиці. Конкретний напрям досліджень у галузі експериментальної 

фізики несподівано набував статус національної мети. І група Е. Фермі мала 

переорієнтовуватися на освоєння нової для неї галузі, що і було з часом 

здійснене. 

«Потрібна» наукова продукція, що відповідає даному «місцю і часу» 

(національним амбіціям Італії 20–30-х років) не мала будь-яких певних суто 

змістовних характеристик. Нею могла б стати будь-яка піонерська розробка в 

«престижній» галузі, що мала риси сенсації і забезпечувала лідерство групи. 

Можна було б навіть сказати, що йшлося про цілеспрямовану діяльність з 
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отримання наукового продукту із заздалегідь заданими властивостями. А на 

користь того, то «властивості» були саме такими, свідчить і таке інституційне 

нововведення, як використання друкарських відбитків статей для прискорення 

інформування наукового співтовариства й утримання пріоритету. Зауважимо, 

що навіть серед членів самої групи не було чіткого усвідомлення щодо 

конкретного напряму досліджень у галузі ядерної фізики і через 2 роки після 

промови О.М. Корбіно. Але принципове розуміння цього принципу було. Е. 

Амальді, один із співробітників Е. Фермі, говорив про це так: «Тоді ми 

вирішили, що краще за все зосередити зусилля на чомусь такому, що перебуває 

поки що в зародковому стані, щоб нам залишилося більше ще не зробленого 

іншими. Це було цілком ясно» [302, с. 309]. 

Діяльність групи Е. Фермі і її політичних покровителів багато у чому не 

має аналогів. Власне, було здійснено безпрецедентну акцію: за наявності двох 

ланок схеми («час» і «місце») була отримана відсутня третя («потрібна» ідея). І 

все це було зроблене свідомо. Акція відрізнялася тонким розрахунком, 

цілеспрямованістю і високим ризиком. За відсутності в 1929 році третього 

компоненту не було жодних надійних гарантій, що його можна буде 

сконструювати. Як уже зазначалося, перехід до досліджень у галузі ядерної 

фізики не був наслідком внутрішньої логіки розвитку того напряму, яким група 

займалася раніше. Ризикований перехід зажадав повної самовіддачі фізиків, 

адже в той час (1929) вони ще не мали у своєму розпорядженні ні відповідної 

теоретичної підготовки, ні потрібної експериментальної техніки [302, с. 305]. 

Подібне виявилося можливим, але зворотний варіант – конструювання 

умов («місця і часу») «під» відповідну ідею – навряд чи можна здійснити. Тут 

доведеться чекати або шукати. 

Виникнення технонауки слід вважати одним з найбільш примітних 

феноменів, поява якого обумовлюється фактором прагматичного використання 

знань. Проте численні проблеми, що породжуються дією даного фактора, 

виходять за межі того комплексу питань, які звичайно пов’язуються з 
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дослідженнями технонауки. Йдеться, передусім, про аналіз зміни сукупності 

характеристик, які дістали назву системних параметрів науки [268]. До них 

належать такі риси, як автономність науки, складність, оптимальність 

внутрішньої будови тощо, які зазнають суттєвих трансформацій [55]. До того ж 

деякі аспекти ресурсного використання знань виявилися дискусійними. 

Скажімо те, чи слід вважати науку основним постачальником інтелектуальних 

продуктів, які використовуються в процесі створення технологій. Розглянемо 

це більш докладно. 

Зміна параметра автономності науки безпосередньо позначається на її 

внутрішній будові. Іншими словами, можна вести мову про внутрішній 

параметр структурної оптимальності системи, що, перш за все, стосується 

співвідношення фундаментального і прикладного знання. Нещодавно на 

сторінках журналу «Вопросы философии» відбулася бурхлива дискусія з цієї 

проблеми, каталізатором якої стала стаття А.Л. Нікіфорова [207]. Його основна 

ідея полягала в тому, що в сучасній науці фундаментальна складова все більше 

витісняється прикладними дослідженнями. За приблизними оцінками автора, 

більше ніж 90% досліджень, що здійснюються Російською академією наук, 

мають прикладний характер. Причини та емпіричні форми прояву цього 

феномену й аналізуються в зазначеній статті. Серед них указуються як 

зовнішні, так і внутрішні для науки фактори. Провідним зовнішнім фактором 

вважається усвідомлення прикладної цінності наукового знання, що неминуче 

зумовлює підпорядкування науки крупному капіталу і державі. Фінансування 

лабораторій і інститутів, що займаються фундаментальною наукою, сьогодні 

потребує величезних коштів. Унаслідок надання грантів, субсидій і інших 

коштів наукові розробки набули прикладну орієнтацію. Учений при цьому стає 

лише працівником, що виробляє знання-товар. Дослідження більш не 

спрямовуються допитливістю, а переважно прикладною цінністю. А.Л. 

Нікіфоров вважає, що навіть дослідження в галузі молекулярної генетики і 
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космології мають свій стимул унаслідок зв’язку з генною інженерією і 

ракетною технікою. 

Унаслідок того, що знання є основою технології, відбувається поступове 

витіснення діяльності, спрямованої на відкриття, винахідництвом. 

Особливим питанням комерційного характеру є різке подорожчання 

вартості фундаментальних досліджень. Робота з реалізації проекту «Геном 

людини» потребує мільярдних витрат. У рамках цього проекту Росії дісталися 

3-я і 19-а хромосоми, але фінансування робіт було урізане, і реальної участі в 

секвенуванні генів країна не брала. 

Внутрішніми факторами, що спричиняють істотну трансформацію 

вченого як певного соціокультурного типу, є зростаючі обсяги і ступінь 

диференціації знання. Володіючи значною інформацією з якого-небудь 

вузького питання, сучасний науковець часто виявляється неосвіченим навіть у 

суміжних галузях, не кажучи про культуру в цілому. Класичний тип ученого 

замінюється, таким чином, типом фахівця. Стаття А. Л. Нікіфорова містить і 

спірні твердження. Так, зазначається, що все сказане стосується переважно 

природознавства, а суспільні науки значно меншою мірою зазнали впливу 

вказаних чинників. З цим не можна погодитися. Соціально-гуманітарні науки, 

що примикають до загальної культури (філософія, естетика, культурологія та 

ін.), в пострадянських країнах (і не тільки) постраждали не менше. «Реформи» в 

освіті відкидають їх на узбіччя системи суспільних цінностей. У той же самий 

час на прикладні дисципліни (іміджмейкерство, менеджмент тощо) існує 

значний попит. 

Не всі учасники дискусії поділяють думку А.Л. Нікіфорова, вважаючи 

його точку зору значним перебільшенням. Так, Е.А. Мамчур підкреслює, що 

схема «технологія – додаток науки, а наука – джерело технологічних 

інновацій», з якою пов’язується висновок про комерціалізацію і перетворення 

знання в товар, не завжди справедлива [184, с. 64; 185]. Джерелом новацій 

часто є не наука, а попередня технологія. Як яскравий приклад наводяться дані 
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Е. Лейтона про розроблення проекту «Хіндсайт» («Приціл»). Учасники 

останнього мали визначити, наскільки є виправданими витрати на 

фундаментальні дослідження при розробленні нових видів озброєння. Було 

проаналізовано близько 700 технологічних нововведень. Виявилося, що 91% з 

них мав своїм джерелом попередні технології і лише 9% – досягнення у сфері 

науки. Проте, як зазначив ще один учасник дискусії Б.І. Пружинін, небезпека 

для фундаментальних досліджень в цьому випадку може з’явиться з 

несподіваного боку [234, с. 71]. Суспільство може задовольняти свої потреби в 

інноваціях переважно не завдяки науці, а використовуючи попередню 

технологію, якщо враховувати, що фундаментальні дослідження стали занадто 

дорогими.  

Можна стверджувати, що оптимальне співвідношення фундаментального 

і прикладного знання сьогодні істотно порушується. 

Параметр складності потрапив у поле зору фахівців, що вивчали 

соціологічний зріз в трансформації науки на пострадянському просторі. 

Дослідники цієї проблеми стверджували, що російська наука ще з часів Петра І 

будувалася «зверху». Традиція зберігалася й за радянських часів, коли політика 

в галузі науки розглядалася як найважливіша складова загальнодержавного 

будівництва. Ситуація докорінно змінилася на початку 90-х років: держава 

багато в чому відмовилась організовувати науку. Було зроблено акцент на 

активізацію механізмів самоорганізації. Таку інтерпретацію, на наш погляд, 

можна з певними обмовками прийняти. При цьому предметом вивчення стали 

ті видозміни, які відбувалися з науковими колективами різних рівнів під 

впливом цієї обставини. Зафіксовані факти багато в чому збентежили 

наукознавців. Наукові співтовариства різних рівнів видозмінювалися не в бік їх 

західних аналогів. Були запропоновані різні пояснення. Версія, яка, на нашу 

думку, заслуговує на увагу, полягала в тому, щоб розглядати існуючі тенденції 

крізь призму рівня організації суспільства. Фахівці дійшли висновку, що 

розрахунок на спонтанну енергію соціуму в даних конкретних умовах 



    

 

112 

 

обернувся активуванням потенціалу найпростіших форм суспільного життя з 

усією їх жорсткою доцільністю. І наука не становила винятку. «Саме тут стане 

зрозуміло, що всі зусилля з її формування, починаючи з 1990-х років, були 

спрямовані в бік примітивізації» [309, с. 145]. Тим самим було запущено 

механізм організаційної деградації. Учені у своїй поведінці з необхідністю 

підкорялися логіці опрощення, виробляючи відповідні середовищу форми 

самоорганізації. 

Так, досить бурхливо в нас розвиваються форми «антрепренерської 

науки», тобто відбувається формування численного прошарку наближених до 

влади і бізнесу експертів, аналітиків і створення відповідних інститутів, фондів, 

дослідницьких центрів та інших структур. Так, А.В. Юревич охарактеризував, 

посилаючись на Дж. Раветца, таке антрепренерство як навколонаукову 

діяльність, спрямовану на вирішення будь-яких дослідницьких завдань 

(звичайно в короткі терміни і на низькому рівні), якщо це обіцяє матеріальну 

вигоду, що нерідко призводить до спотворення результатів, щоб догодити 

замовникові [336, с. 238]. 

Ресурсність є певною функціональною характеристикою знання. Вона 

властива останньому тільки за певних умов, тобто в тих випадках, коли знання 

включене в певні діяльнісні схеми. Якщо не задана проблема, для вирішення 

якої воно використовується, то і називати знання ресурсом не слід. 

Мотивація діяльності виробників знання може істотно різнитися. У 

одному випадку це – задоволення пізнавального інтересу, прагнення що-небудь 

зрозуміти, осягнути суть речей. При цьому може зовсім не братися до уваги 

прикладне призначення дослідницького результату. В іншому – знання із 

самого початку виробляється, виходячи з його подальшого використання для 

практичних потреб. І це саме те, з чим ми маємо справу в межах дослідницької 

роботи в галузі технонауки. 

Той гігантський масив інформації античної науки, про який йдеться у Дж. 

Бернала, було б некоректно кваліфікувати як ресурс з двох причин. По-перше, 



    

 

113 

 

він створювався не для його подальшої технічної реалізації. По-друге, в 

античному суспільстві не існувало попиту на його використання, тобто він не 

був включений у відповідну діяльнісну схему. 

Особливим предметом дискусії є характеристики, які властиві знанню в 

його ресурсній іпостасі. У 80-ті роки минулого століття професор 

Гарвардського університету А. Оєттінгер зауважував, що настав час 

застосовувати до інформації як до ресурсу критерії оцінки, які застосовують до 

матеріалів і енергії, тобто сформулювати «ті ж самі критичні питання: хто ним 

володіє, хто в ньому зацікавлений, наскільки він доступний, чи можливе його 

комерційне використання?» [366, с. 191]. Сьогодні прийшло розуміння того, що 

знанню й інформації властива своєрідність. В.В. Кочетков наводить цілу низку 

особливостей, що відрізняють знання від інших ресурсів. Перша полягає в 

тому, що знання – неконкурентний ресурс, тобто воно є загальнодоступним. 

Друга особливість – знання як таке є нематеріальним. Третя – знання 

накопичується не лінійно, а завдяки відкриттям росте стрибкоподібно. Четверта 

особливість – знання має відносний характер, тобто його окремі фрагменти 

набувають значення тільки у зв’язку з іншими фрагментами. П’ята – знання 

кумулятивне, воно має можливість поєднуватися з іншим знанням. Маса знань 

забезпечує можливість різноманітних і корисних комбінацій. Шоста – знання є 

наймобільнішим ресурсом. Сьома особливість – знання може бути стиснуте до 

абстракцій і символів, тобто набути компактної форми. Восьма – знання 

невичерпне і накопичується зі зростаючою швидкістю. До перерахованих вище 

додаються ще дві характеристики, які, на думку автора, є головними. Йдеться 

про унікальність знання, на відміну від товарів, на які існує ринкова ціна, і про 

його вибірковість. Остання означає, що воно доступне тільки тим, хто здатний 

його засвоїти, а отже володіти ним і використовувати. Знання є як елітарним, 

так і загальнодоступним [151, с. 25]. 

Нашим завданням не є детальний аналіз зазначених рис. Зауважимо 

тільки, що вони виділені шляхом зіставлення знання як ресурсу з іншими 
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видами ресурсів, що використовуються в техніці, економіці, сфері управління – 

фінансовими, кадровими, матеріально-технічними, організаційними. Звернемо 

особливо увагу, що найбільш гостро проблема характеристик знання постає в 

іншій площині. Якщо взяти до уваги різні аспекти буття знання, то воно 

виявиться багатовимірним феноменом. При цьому емпірично можна 

констатувати той факт, що коли зростає значення (відбувається «посилення» 

критеріїв) однієї групи параметрів (скажімо, параметрів ресурсних), часто має 

місце зниження значення параметрів іншої групи (скажімо, параметрів 

репрезентативних). Іншими словами, у тому випадку, якщо за основу беруться 

інтереси технологічного контексту, то питання істинності, якості знань 

відходять на задній план. Від науки більше не вимагається ні пояснення, ні 

розуміння речей, а достатньо того, що вона дозволяє їх ефективно змінювати. 

Не потрібні оригінальні фундаментальні теорії, необхідні лише ефективні 

технології з відповідними ринковими перспективами. 

З усією гостротою така установка прозвучала у Ж.-Ф. Ліотара: «Знання 

виробляється і вироблятиметься для того, щоб бути проданим, воно 

споживається і споживатиметься, щоб набути вартості в новому продукті. Воно 

перестає бути самоціллю і втрачає свою «споживчу вартість» [169, с. 18]. І 

студент у процесі професійної підготовки більш не повинен цікавитися 

питанням: «Чи правильно це?», а лише: «Для чого це потрібно і чи можна це 

продати?» [169, с. 124]. 

Таким чином, можна констатувати, що вплив внутрішніх і зовнішніх 

критеріїв на знання в процесі його виробництва є вкрай суперечливим. Усе це 

зумовлює кардинальну зміну норм і ідеалів дослідницької роботи, самого 

наукового етносу. Вивчення цих змін у їх конкретних проявах є важливим 

методологічним завданням. 
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2.2. Наука як форма інтелектуального виробництва та її ресурсне 

забезпечення 

Нижче розглянемо другий із зазначених на початку даного розділу 

напрямів аналізу, який передбачає, що дослідницька діяльність, зокрема 

наукова, є формою інтелектуального виробництва, яка потребує використання 

різного роду ресурсів. Зосередимо увагу на тому, які саме види ресурсів 

фіксуються теоретиками і які стають предметом роботи організаторів-

практиків. Після цього слід дослідити такий їх особливий різновид, як 

когнітивні ресурси культури. 

Говорити про ресурси науки в цілому доволі складно, це завжди потребує 

певних уточнень і численних обмовок. Адже наука в традиційному визначенні 

постає явищем багатоплановим. По-перше, вона розглядається як система 

понять про явища і закони дійсності. По-друге, вона становить соціальний 

інститут, що охоплює сукупність установ, кадрів, механізми комунікацій і т. п. 

По-третє, фігурує як особлива форма суспільної свідомості разом з мораллю, 

релігією, правом, мистецтвом, філософією. По-четверте, являє собою сферу 

людської діяльності, певний вид суспільної активності людей. Питання про 

ресурси доречне стосовно останньої дефініції. Діяльнісний бік науки не 

обмежується, зрозуміло, дослідницькою активністю, сюди належать і 

інформаційна, і комунікативна, і організаційна практики. Проте предмет нашої 

уваги становитиме дослідницька діяльність. 

Отже, про ресурси науки говорять, якщо вбачають у ній специфічну 

сферу професійної діяльності людей, колективів і організацій, своєрідну форму 

інтелектуального виробництва. Незважаючи на вразливість низки теоретичних 

положень в розробках наукознавців, методологів, фахівців з економіки науки, 

говорити про ресурси доводиться під тиском реальних обставин. Річ у тому, що 

істотні зрушення в науці потребують залучення у сферу науково-технічної 

діяльності прискорено зростаючих обсягів національних ресурсів: 
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підготовлених кадрів, фінансів, доступної науково-технічної інформації, 

експериментально-приладового забезпечення тощо. Сформувалася система 

спеціальним чином організованих ресурсів науки, яку кваліфікують як науково-

технічний потенціал. Звичайно ж, поняття потенціалу передбачає не просто 

сукупність певних чинників. Таку сукупність слід розглядати в певному ракурсі 

– з погляду її можливості вирішувати відповідні завдання. Тому типове 

визначення полягає в тому, що «науковий потенціал є мірою можливостей 

даного суспільства в даний період у галузі наукового пізнання і використання 

законів природи і суспільного розвитку [212, с. 178]. Часом такі визначення 

супроводжуються деякими уточненнями й доповненнями. Науковий потенціал 

визначають як комплекс параметрів, що характеризують здатність наукової 

системи (інститут, галузь науки, група наукових установ, науки в масштабах 

країни) вирішувати не тільки сучасні, але й майбутні проблеми науково-

технічного розвитку [230, с. 150]. Друге формулювання, на відміну від 

першого, співвідносить потенціал з будь-якими рівнями агрегації науки – від 

науки країни в цілому до окремих дослідницьких груп. У разі такої постановки 

питання можна зазначити, що потенціал (а отже й ресурси) співвідносяться не з 

галуззю або видом діяльності, а з певного роду «суб’єктом» – групою, 

установою, галуззю, суспільством. 

Наукова література містить суперечливі погляди на те, який рівень 

агрегації обрати опорним. Критичним в цілому виглядає зв’язок потенціалу із 

суспільством, оскільки в такому разі, на думку деяких авторів, предмет 

зміщується в безмежну сферу суспільного розвитку і відповідальність за його 

формування перекладається з наукової політики на соціальну політику взагалі. 

Багато авторів наполягають на тому, щоб за базовим рівнем була прийнята 

дослідницька група. Не випадково, у відділенні науково-технічної політики 

Секретаріату ЮНЕСКО був сформований проект «Міжнародне порівняльне 

дослідження організації і діяльності наукових груп» (ICSOPRU – International 

Comparative Study on Organization and Performance of Research Units). Однією з 
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цілей проекту було встановлення рівня підготовленості з позицій 

забезпеченості кадровими, матеріально-технічними і інформаційними 

ресурсами дослідницьких груп для вирішення поточних і майбутніх завдань. 

Вважається, що дослідницький колектив слід розглядати як початкову 

елементарну клітинку будь-яких більш агрегованих організаційних структур 

науки. Саме в групі виявляються безпосередньо колективний характер наукової 

праці. У застосуванні до групи мають реальний сенс такі поняття, як 

«співвідношення чисельності основних і допоміжних працівників», 

«забезпеченість дослідницького процесу технічними засобами» тощо. Крім 

того, особлива увага звертається на ту обставину, що, як правило, вищий рівень 

результативності наукової праці й більш інтенсивне використання 

інтелектуальних і матеріальних ресурсів, залучених у науковий процес, має 

місце там, де колективи об’єднані тематично, фактично стали центром 

організації й управління дослідженнями. Ця точка зору має, безперечно, вагомі 

аргументи на свою користь. Проте обговорення питання щодо того, який 

суб’єкт – індивідуальний дослідник, науковий колектив, галузеве 

співтовариство, співтовариство учених у цілому – є базовою одиницею 

розгляду, не є нашою метою. Питання, нагадаємо, полягало в тому, наскільки 

доцільно пов’язувати категорію ресурсів саме із суб’єктом діяльності. Ресурси, 

зрозуміло, знаходяться у розпорядженні якого-небудь суб’єкта. Він може бути 

забезпечений достатньою кількістю найрізноманітніших речей, але якщо не 

зафіксовано завдання, проблемну ситуацію, у зв’язку з якою вони 

використовуються, то дане поняття втрачає сенс. Тому міркування про наявні 

ресурси, скажімо, дисциплінарного співтовариства часто перетворюються на 

щось мало зрозуміле. Співтовариство, як правило, вирішує істотно різні 

завдання. Для вирішення одних проблем воно має достатньо ресурсів, а для 

інших таких може і не бути. І всі запевнення про потужний потенціал даної 

наукової дисципліни нерідко виявляються непереконливими, коли йдеться про 

вирішенні конкретної проблеми. 
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Зазначені складнощі усвідомлюються фахівцями, про що свідчить їх 

намагання, зокрема, виробити альтернативні підходи до вимірювання й оцінки 

наукового потенціалу. Традиційно на практиці застосовуються обліково-звітні. 

Вони формуються на основі державних і відомчих форм статистичного обліку, 

звітних даних бухгалтерської документації і т. ін. 

Такий спосіб явно не враховує цільову орієнтацію наукових досліджень. 

Йому протиставляється підхід, що ґрунтується на проблемно-орієнтованих 

оцінках, які визначають відповідність комплексу спеціально виділених 

властивостей потенціалу підрозділу-виконавця умовам досягнення конкретної 

мети (у таблиці, що наводиться нижче, показана відмінність обліково-звітних і 

проблемно-орієнтованих оцінок науково-технічного потенціалу) [206, с. 77]. 

Це, звичайно ж, кроки в правильному напрямі, але часто (і це 

наголошується в літературі) вони страждають деякою непослідовністю. 

Важливою обставиною є те, що автори зазначеної роботи (точніше, цілої 

серії робіт з даної тематики) спеціально роблять застереження, що їхня 

концепція науково-технічного потенціалу, узятого в статико-структурному 

аспекті, базується на ресурсному підході. Які ж категорії ресурсів виділяються? 

Вважається правомірним і обґрунтованим говорити про 

чотирьохкомпонентну структуру наукового потенціалу (табл. 1.1). Подібний 

висновок постає як підсумок, що базується на вивченні багатьох варіацій і 

альтернативних підходів [106].  

1. Кадрова складова (людські ресурси науки) вважається найважливішою. 

Людина – її здібності, підготовка, цільова орієнтація, мотивація – є вихідним 

пунктом ефективності наукової роботи. Традиційно вагомою оцінкою такої 

сукупності індивідів вважаються рівень здібностей, наявність таланту, 

обдарованості. Іноді це розглядається як особливий тип національного 

багатства. «Показником національного багатства, – пише А.Б. Мігдал, – є не 

запаси сировини або цифри виробництва, а кількість здатних до наукової 

творчості людей» [197, с. 59]. Наукознавці часто говорять про різну роль 
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таланту на первинній і сучасній фазах розвитку науки. Раніше результати 

досягалися, як правило, окремими талановитими індивідами завдяки досвіду і 

високорозвиненій інтуїції. Сьогодні сила науки полягає в тому, що забезпечує 

потік результатів на основі організованої колективної праці, яка ґрунтується на 

досягненнях попередніх поколінь дослідників, втілених в ідеї, теорії, прилади. 

Усе це підсилює можливості наукових працівників. 

 

Таблиця 1. Структура наукового потенціалу 

Складові НТП Обліково-звітні характеристики Проблемно-орієнтовані 
характеристики 

Кадрова Чисельність зайнятих в науці і 
науковому обслуговуванні, зокрема: 

- докторів наук; 

- кандидатів наук; 

- науковців та ін. 

1. Науковий лідер 

2. Кадри спеціалістів 

Матеріально-
технічна 

Капітальні витрати 

Поточні витрати (без фонду зарплати) 

Середньорічна вартість основних фондів 

Вартість наукового обладнення і т. д. 

3. Наукове устаткування 

4. Експериментально-
виробнича база. 

Інформаційно-
методична 

Кількість виконаних тем 

Видання наукових праць 

Обсяг патентних прав 

Потужність інформаційних служб 

5. Методи дослідження 

6. Власні наукові 
результати 

Організаційно-
методична 

Кількість організацій науки і наукового 
обслуговування 

Кількість спеціалізованих підрозділів 

Співвідношення основних і допоміжних 
працівників 

Рівень втрат робочого часу і т. д. 

7. Наукові зв’язки  
з партнерами 

8. Зв’язки із замовниками 

 

Узагалі людська складова є особливим ресурсом науки – зі своїми 

складнощами, специфікою формування і законами функціонування. Спроби 

зробити його об’єктом регламентації й управління мають бути надзвичайно 

делікатними, кваліфікованими й обережними, оскільки існує куди більша 

ймовірність зашкодити, ніж що-небудь покращити. У сфері державної наукової 

політики час від часу з’являється ідеї реорганізувати науку, зробивши її 

невеликою за об’ємом, але максимально ефективною, такою, що задовольняє 
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нагальні потреби, зосередити наявні кошти на перспективних і актуальних 

завданнях, звести до мінімуму все другорядне і непріоритетне, Позбавитися від 

«баласту» – «сірих» і недобросовісних. Задум, здавалося б, спирається на 

переконливі аргументи. За оцінками італійського ученого Л. Тозі, 90% науковій 

продукції в сучасному світі виробляють усього 10% учених. Отже, від інших 

можна без особливих втрат позбавитися. Відкриваються колосальні можливості 

для економії коштів. Але це не більше, ніж ілюзії. Лише на талантах наука 

будуватися не може. Давно стала аксіомою обставина, що діяльність 90% 

згаданих Л. Тозі працівників є абсолютно необхідною. Завдяки їй 

підтримується потрібний інтелектуальний рівень, створюється те тло, на якому 

тільки і можуть виникнути значні результати і без якого вони взагалі були б 

неможливі. 

Важливим для людських ресурсів є, так би мовити, ситуативний чинник 

їх реалізації. Помилково зводити кадровий потенціал науки до осіб з 

кваліфікацією «науковий співробітник». Стосовно достатньо великих спільнот 

працівників у різних країнах приймається, що такі параметри, як індивідуальні 

розумові і творчі здібності, в середньому є приблизно однаковими. Але істотно 

різняться форма і ступінь їх реалізації в певному соціально-психологічному і 

організаційному середовищі. По-різному реалізуються здібності вчених, 

залучених у мережі інтенсивних комунікацій з продуктивними колегами, і тих, 

хто позбавлений таких контактів. Неоднозначно виявляються творчі здібності 

за наявності або відсутності матеріально-технічних умов втілення ідей індивіда 

[125]. 

Слід зазначити, що на сьогодні поки що ступінь теоретичного 

розроблення проблематики людського ресурсу є недостатнім. Проте якість 

даного ресурсу, на думку фахівців, має вирішальне значення для ефективності 

розробок і нововведень. Зазначимо, що співвідношення обдарованих, 

продуктивних працівників і рядових співробітників, що вже наводилося, є 
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достатньо схематичним щодо пропорцій і категорій у структурі людських 

ресурсів науки. 

Протягом 70–80-х років минулого століття проводилися дослідження з 

метою виявлення основних типів ключових суб’єктів інноваційної діяльності. 

Отримані результати дозволили внести необхідні корективи в організацію їх 

праці і стимулювальний інструментарій. Йдеться про те, що такі параметри, як 

здібності і рівень професійної підготовки працівників, є явно недостатніми для 

характеристики якості людського ресурсу. Важливим показником є рольова 

схильність індивіда, що обумовлює особливості комплектації наукового 

колективу.  

У світлі існуючих досліджень прийнято виділяти кілька основних типів 

учених: генератор ідей, модератор, аніматор, розробник та ін. [37, с. 102–104]. 

Особа, що здатна пропонувати якісно нові ідеї, належить до категорії 

генераторів. Таких навіть у сильних колективах небагато – 1–2% загальної 

кількості учених. Існує багато наукових груп, де таких індивідів немає взагалі. 

Головний принцип щодо таких осіб – не заважати їх діяльності, оскільки 

працювати з неповною віддачею вони просто нездатні. 

Разом з тим учених-генераторів не повинно бути багато в окремому 

науковому колективі, оскільки там, де осіб такого типу багато, виникає 

«перевиробництво» ідей, конфлікт між їх носіями і, як наслідок, погіршення 

психологічного клімату. І вже зовсім неприпустимо, щоб група складалася 

винятково з генераторів. Вони, як правило, неспроможні довести розроблення 

ідеї до необхідного рівня і оформити її. Отже, необхідне оптимальне поєднання 

їх з іншими типами працівників. 

Генератори ідей поділяються на «винахідників», «синтезаторів», 

«аналітиків» і т. п. Перші займаються постановкою проблеми і визначають 

найбільш перспективні нововведення. Другі шукають найбільш оптимальні 

шляхи їх вирішення. Для них важливо розбиратися не тільки в наукових і 

технічних аспектах, але й у виробничих і комерційних питаннях. «Аналітики» 
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займаються вдосконаленням початкових результатів, лабораторними 

дослідженнями і випробуваннями. Ще один тип новатора – «брамник» 

(gatekeeper), який підживлює творчу діяльність на різних етапах. Їх діяльність 

передбачає високе інформаційне забезпечення, можливість тісного спілкування 

з іншими вченими і фахівцями. 

Для нормального функціонування науки абсолютно необхідною є 

діяльність талановитих критиків нової наукової інформації. Роль цих людей 

вельми невдячна, складна і, як правило, недооцінюється. Проте в процесі 

управління наукою таких людей слід спеціально виявляти і стимулювати. 

Критика є необхідною умовою отримання кінцевого результату. Осіб такого 

типу іменують «модераторами». У групі їх повинно бути небагато. 

Свою роль у науковій роботі виконує «аніматор ідей». Його призначення 

полягає в тому, щоб помітити сильні, перспективні сторони нової ідеї і 

захистити генератора від надмірної критики. 

Найбільш масовим типом наукового співробітника є «розробник» нової 

ідеї. Саме до нього й належить більшість співробітників наукової установи (без 

урахування допоміжних працівників, технічного персоналу). Але помилково 

вважати цей тип наукових співробітників допоміжними працівниками, що іноді 

відбувається. Від діяльності розробників залежить, чи стане первинна аморфна 

ідея добре обґрунтованою науковою теорією. 

Значення такої типології працівників не обмежується винятково сферою 

науки – вона є важливою для всього ланцюжка інноваційного процесу.  

У літературі існують й інші класифікації [260, с. 33–45]. 

Дослідження особистісного чинника наукової діяльності, людських 

ресурсів науки дозволяють дійти висновку, що ототожнення людини з 

вироблюваним нею науковим продуктом – текстом, моделлю, зразком або 

сукупністю таких продуктів є помилковим. Залучити до роботи ученого у 

своєму підрозділі зовсім не те ж саме, що отримати його ідею. Тому 
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інформаційні потоки не здатні замінити міграцію мізків. Цей процес має 

глибинні причини, одна з яких полягає в межах об’єктивації знання. 

Концепція особистісного знання М. Полані [221] актуалізувала проблему 

існування знання, невіддільного від індивідуального суб’єкта. І мова не тільки 

про такі його форми, як сприйняття і уявлення, але й про зміст, який, здавалося 

б, повинен піддаватися об’єктивації. В актах наукової творчості, практиці 

експериментування М. Полані розрізняє явні і неявні компоненти. Явне знання 

втілене в інтерперсональних формах – поняттях і теоріях, неявне вплетене в 

мистецтво експериментування, теоретичне бачення, захоплення вчених. 

Останнє не піддається повній об’єктивації і передається через безпосередній 

контакт в ході навчання майстерності, особистого спілкування. Було зроблено 

спроби емпіричної перевірки положень М. Полані. Найбільш відомим 

дослідженням такого роду вважаються роботи Г. Коллінза, що вивчав у 70-ті 

роки минулого століття комунікацію між групами вчених, які займалися 

спорудженням так званого ТЕА-лазера [347]. 

Після повідомлення в 1970 році про створення ефективного ТЕА-лазера 

інші групи фізиків спробували створити власні варіанти. Деякі з них досягли 

успіху, інші – ні. Г. Коллінз аналізує інформаційну взаємодію між групами. Він 

доходить висновку, що вчені, які створили апарат, що працює, були 

неспроможні передати інформацію про це іншим. Звичайно, мала місце й 

відсутність бажання її передавати. Але Г. Коллінз звертає увагу на ті випадки, 

коли дослідники, що сконструювали працюючі прилади і надали допомогу 

іншим в монтажі лазера, отримали негативний результат. Раптом виявилося, що 

машина, яка здавалася інструкторам і учням точною копією працюючого 

лазера, з незрозумілих причин не працювала. Крім цього, жодній групі вчених 

не вдалося створити апарат, який би діяв лише на основі інформації, що 

містилася в публікаціях. Були потрібні багаторазові прямі особисті контакти, 

перш ніж вдалося побудувати функціонуючий лазер. Основна теза Г. Коллінза 

полягає в тому, що лише в ході безпосередньої взаємодії існує можливість 
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передавати один одному те приховане і неформалізоване знання, без якого 

неможливий успіх. 

2. Хоча найважливішою складовою наукового потенціалу є кадри, які 

вважаються найбільш цінним і дефіцитним ресурсом, але вони не можуть 

функціонувати без поєднання з відповідними матеріально-технічними 

елементами наукового процесу. Отже, другим компонентом наукового 

потенціалу є його матеріально-технічна база. Вона складається з численних 

елементів різного функціонального призначення. Найбільш капіталомістким 

елементом є будівлі і споруди із системами забезпечення. Більш динамічним 

компонентом є прилади й устаткування. Стан і рівень забезпечення приладами 

оцінюється як один з основних чинників, що зумовлюють рівень досліджень. 

Як самостійний елемент у структурі матеріально-технічної бази 

виокремлюється набір матеріалів і реактивів, використовуваних в дослідженні. 

Дискусійним є питання про віднесення до категорії матеріально-

технічних ресурсів фінансових коштів, що використовуються для забезпечення 

наукової діяльності. Існує точка зору, згідно з якою їх виділяють у самостійний 

вид ресурсів. Іноді їх взагалі не відносять до тих компонентів потенціалу, які 

слід розглядати як існуючі поряд з іншими його компонентами, пояснюючи це 

тим, що фінансове забезпечення – це лише репрезентація в грошових одиницях 

тієї ж самої чисельності кадрів, обсягів технічного оснащення тощо. Ми не 

вважаємо це питанням принципового теоретичного значення. 

Зазначимо, що сукупність матеріально-технічних ресурсів в плані її 

реєстрації, виділення й опису за методиками вартісних розрахунків не 

пов’язана з якимись ключовими теоретичними проблемами. Існують проблеми 

іншого порядку. Мова йде про оцінку її ролі і функцій у системі наукового 

потенціалу як єдиного цілого. Прилади, устаткування і т. ін. стають дієвим 

чинником тільки в поєднанні з працею кваліфікованих фахівців. У практиці 

дослідницької роботи були зафіксовані досить специфічні ефекти, пов’язані з 

роллю технічної оснащеності наукової роботи. Зокрема, наголошується, що 
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«розгляд того впливу, який здійснює на науковий потенціал технічна 

оснащеність, був би неповним (і навіть спотвореним), якби ми не врахували 

того факту, що значна кількість видатних досягнень в науці були результатом 

досліджень, проведених за дуже низької технічної оснащеності» [125, с. 203]. 

Річ, мабуть, у тому, що вплив фондооснащеності на науковий потенціал має 

статистичний характер, а статистичні закономірності не застосовні до окремого 

випадку. 

Існує цілком переконливе пояснення: видатні результати за низької 

оснащеності є наслідком компенсуючих витрат, здійснених за допомогою 

інших видів ресурсів. І перш за все завдяки інтелектуальному і творчому 

внеску. Дійсно, це так. Якщо керуватися здоровим глуздом і принципом «ні з 

чого щось не виникає», то потрібно розкрити джерела виникнення продукту. 

Показовим є приклад роботи групи С.В. Лебедєва з отримання синтетичного 

каучуку у 20-ті роки минулого століття. Інтелектуальні ресурси, вкладені в 

розроблення всією групою С.В. Лебедєва, були величезними. До того ж 

розробники спиралися на багаті традиції російської хімічної школи у вивченні 

дієнових вуглеводнів. Таким чином, у багатьох (але не у всіх) випадках 

можлива компенсація одного виду ресурсів іншим. Зрозуміло, тут йдеться про 

принципову можливість заміни матеріально-технічних ресурсів. Проте важко 

вирішити, якими будуть дії у відповідній ситуації. Історики зазначають, що на 

початку ери «великої науки» було немало супротивників її «зайвого» 

фінансування. Американський фізик А. Вайнберг висловлював думку, що є всі 

підстави припускати схильність учених більш охоче вдаватися до витрат зайвих 

коштів, ніж до витрат додаткової розумової праці. У минулому для науки 

труднодоступними були як оригінальні ідеї, так і гроші. Тепер же, коли гроші 

стали порівняно доступними, а думки, що варті уваги, все ще є рідкісними, 

виникає бажання витрачати гроші замість того, щоб напружувати розум. 

Можна, наприклад, замовити ядерний реактор вартістю 10 млн. дол. замість 

того, щоб спробувати вирішити проблему за допомогою вже наявних реакторів. 
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Розмиваються межі між витратами грошей і витратами розумових зусиль [200, 

с. 7–13 ]. 

Вивчення даного явища, утім, переводить питання в площину соціології і 

соціальної психології. 

3. Організаційна складова наукового потенціалу виконує в даній системі 

функції, аналогічні функціям «комбінації виробничих процесів у системі 

продуктивних сил». Тут мається на увазі специфіка розподілу праці і форми 

комбінування процесів досліджень і розроблень. При цьому зважають на ефект, 

пов’язаний з тією або іншою організаційною формою. 

4. Інформаційно-методична складова містить специфічні ресурси – 

знання, методи дослідження, інформацію. Наукова інформація не тільки 

продукт діяльності дослідника, але й один з найважливіших ресурсів, 

необхідних для подальшої роботи. Найважливіша особливість науки полягає в 

тому, що вона має у своєму розпорядженні ресурс, який відтворюється і 

використання якого не потребує значних витрат. Мова йде про наукове знання. 

Інформація, наукове знання на сьогодні є ключовим чинником розвитку 

матеріального виробництва. Залежність розвинених країн від джерел 

інформації зумовила корінну переоцінку питомої ваги цього феномена 

порівняно з іншими економічними категоріями. На рубежі 80-х років минулого 

століття виникло принципово нове поняття – національні інформаційні ресурси 

[85]. Стосовно інформації були сформульовані такі ж самі критерії оцінки, що й 

до енергії, матеріалів і фінансів. Тоді ж почали усвідомлювати питому вагу 

цього виду ресурсів.  

Національні інформаційні ресурси вважаються на сьогодні найбільш 

цінними серед відомих. Не дивно, що вони стали об’єктом гострого 

міжнародного суперництва, і це спонукає уряди різних країн розглядати їх з 

позиції національної безпеки і захисту власного суверенітету. 

Визначився відповідний цьому аспект міжнародної взаємодії. У Мадриді 

Міжурядовим бюро інформатики ще в 1978 році була організована конференція 
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з центральною темою «Як захистити національні інформаційні ресурси країн, 

що розвиваються, від контролю транснаціональних корпорацій?». Відбулися й 

інші представницькі форуми. Увага до проблеми не слабшає. 

Ресурсний ракурс інформації став предметом активного теоретичного 

освоєння, склався і відповідний образ практичних дій. 

Знання і наукова інформація, що функціонує як ресурс в економіці, 

технології управління суспільством, є не менш значущими в цій своїй ролі і в 

самій науці. Вище вже зазначалося, що кожне окреме дослідження 

використовує величезну кількість раніше отриманого знання для свого 

здійснення. Без цього воно взагалі стає неможливим. Будь-яка конкретна 

наукова робота в принципі не є самодостатньою. Вона кінцева, обмежена 

певними рамками. Дослідник ніколи не починає з нуля, а завжди з деякого 

ресурсного рівня як з наявної в його розпорядженні бази знань. А якщо 

прийняти до уваги архітектоніку організації дослідницьких робіт, що існує 

сьогодні, цей принцип стає особливо істотним. Щодо використання готових, 

уже отриманих знань сучасні розробки стають все більш ресурсоємними. 

З’явилося відповідне поняття – структурна повнота наукового фронту. В 

умовах поглибленої інтеграції фундаментального знання наукові напрями, 

особливо ті, продукт яких через НДДКР утілюється в нові технології 

досліджень і виробництва, істотною мірою залежать від великої кількості 

віддалених від них напрямів, які, здавалося б, жодним чином не пов’язані з 

конкретною науковою галуззю. Прогалини в науковому фронті значно 

знижують ефективність усієї системи, а збиток значно перевищує витрати на 

«утримання» необхідного елементу. 

Таким чином, можливість проведення якого-небудь конкретного 

дослідження безпосередньо залежить від наявності інших розробок, результати 

яких становлять передумову для нього. 

Усе це безпосередньо стосується проблеми інтенсифікації наукової 

діяльності. Вирішальним тут є різке прискорення використання отриманого у 
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світовій науці знання. Якщо розглядати наукове знання як ресурс, то перш за 

все слід вести мову про пізнавальні засоби дослідника. Стан цих засобів є 

найважливішим діагностичним показником рівня роботи (незалежно від 

макроскопічних показників – асигнувань, кількості приладів і т. д.). Виникла 

проблема трансферу концепцій, методів, окремих уявлень, термінології тощо. 

Така ситуація стимулювала формування ресурсних уявлень й оцінок в процесі 

осмислення відповідної проблематики. В науковий обіг увійшли вирази «ресурс 

дослідницької технології» (тобто її здатність задовольняти вимогам якості і 

продуктивності роботи), «ресурс методу», «вичерпаність ресурсу» тощо (С.Г. 

Кара-Мурза). І поява подібних уявлень не була чимось випадковим. Адже в 

галузях, де відбувається, так би мовити, «споживання» запозичених 

інтелектуальних здобутків, користувачів цікавить саме утилітарні, ресурсні 

властивості останніх (Н. Сторер). 

Не дивлячись на помітні зрушення у справі осмислення ресурсного 

характеру знань, існуючі схеми оцінки інформаційно-методичної складової 

НТП поки що далекі від адекватного опису цього чинника інтелектуального 

виробництва. На наш погляд, причиною цього є те, що згадані схеми оцінки не 

мають належного філософсько-методологічного підґрунтя, а саме – 

релевантного сьогоденню образу науки. У той же час учені, філософи і 

методологи докладають значних зусиль у пошуках нового образу науки в 

контексті сучасної культури. Отже, менеджмент наукової діяльності і 

філософсько-методологічні розробки виявляються не пов’язаними. 

Зазначимо, що найбільш співзвучними в цьому зв’язку нашому уявленню 

щодо характеру пізнавальної діяльності є розмисли з приводу особливостей і 

статусу науки такого вченого як І. Пригожин. Особливої цінності вони 

набувають з огляду на ту обставину, що не залишилися суто теоретичними 

положеннями, а були втілені в конкретній практичній діяльності видатного 

дослідника. Ключовою ідеєю пригожинської концепції є погляд на науку як на 

когерентну структуру пізнавальної діяльності, що передбачає рухливість 
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границь між різними сферами і галузями науки, між науковим і позанауковим 

знанням. У той же час така ситуація аж ніяк не має відношення а ні до ідеалу 

єдиної науки, а ні до тлумачення її як конгломерату розрізнених галузей 

знання. Зазначена когерентність базується на численних і різноманітних 

механізмах переносу понять, уявлень, методів тощо і є за своєю суттю не 

процедурою логічного слідування, а спирається на прийоми уподібнення, 

метафоризації, аналогії. Праці І. Пригожина рясніють випадками вдалого і 

тонкого використання образів і метафор. Наука (принаймні в її теперішньому 

європейському варіанті) постає як принципово ацентрична (в сенсі відсутності 

домінуючого підходу або дисципліни-гегемона) система, яка втілює відкриту 

епістемологічну культуру, що привернута до взаємодії з іншими 

епістемологічними культурами (скажімо, східною). Така когнітивна система 

конституюється взаємною потребою і взаємною необхідністю наукового, 

ненаукового і позанаукового знання. 

Дискусії навколо науково-технічного потенціалу на рубежі ХХ-ХХІ 

століть не слабшають. Стверджується, що людство у своєму розвитку сьогодні 

вийшло на такі рубежі, коли стан системи соціального інтелекту визначає все 

інші аспекти його існування. Звідси – усілякі кризи, надкризи, катаклізми і 

колізії, з якими постійно стикаються як окремі країни (без винятків), так і 

світова спільнота, постають як наслідок, породжений невпорядкованістю 

інтелектуальної сфери суспільного буття. 

Висловлюється у різних варіантах думка про те, що приблизно в 60–70-ті 

роки вектор розвитку світової спільноти став кардинальним чином мінятися. 

Розвинені країни пройшли, починаючи з ХІХ століття, дві найважливіші стадії 

свого розвитку: стадію соціальної революції (остання третина ХІХ століття, 

перші дві третини ХХ століття) і науково-технічної революції (середина ХХ – 

початок ХХІ століття). Сьогодні вони вступили в новий період – 

інтелектуальної революції, що докорінно змінило природу інформаційного 

забезпечення будь-якої діяльності. Унаслідок цього виник щонайгостріший 
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попит на інтелектуалів і продукти їх розумової активності, а паралельно – 

теоретичний інтерес до феномена сукупного суспільного розуму. Відразу ж 

виявилася неадекватність наявного теоретичного інструментарію для опису 

нових реалій. Існуючі дескриптивні методики і нормативні показники разом з їх 

центральним поняттям науково-технічного потенціалу (НТП) виявилися, 

щонайменше, недостатніми. Фахівці пропонують доповнити або замінити 

останнє категорією інтелектуального потенціалу (ІП). 

Їх відмінність можна сформулювати таким чином: «Науково-технічний 

потенціал кожної країни може бути…визначений однозначно: за кількістю 

учених, за здатністю моделювати і будувати об’єкти рівної наукоємності... за 

характером мережі наукових установ спорідненої і доповнювальної 

спеціалізації, він може бути таким, що строго планується, фінансується, 

організується. Інтелектуальний потенціал може бути культивованим 

(підкреслено нами – М.В.), тобто формованим національним або 

міжнаціональним співтовариством у «природному» режимі, бути похідним 

якості життя населення в цілому» [240, с. 92]. 

Особливо слід звернути увагу на те, що інтелектуальне середовище 

(тобто те, що знаходить відображення в аналізованому понятті) не визначається 

в строгих показниках. Разом з тим можна вказати на деякі істотні моменти, 

якими різняться НТП і ІП. По-перше, НПТ відображає стан справ, переважно, у 

двох галузях – науці і техніці, тоді як ІП репрезентує більш широкий і 

одночасно нечітко окреслений зріз функціонування соціуму. По-друге, у 

людському вимірюванні НТП представлений «кадрами» й «фахівцями», а ІП 

пов’язаний з діяльністю інтелектуалів, яких не слід ототожнювати ні з 

фахівцями, ні з інтелігенцією. На думку західних дослідників, не кожний 

учений є інтелектуалом і не кожний інтелектуал – учений. Він може не мати 

вищої освіти, бути особою без певних занять, а сфера застосування його 

розумових зусиль може не вписуватися в існуючу класифікацію професій, 

номенклатуру наукових дисциплін і освітніх установ. По-третє, результатом 
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реалізації НТП є, як правило, строго фіксована інформація, що об’єктивувалася 

(зразки, патенти, ліцензії, тексти публікацій, стандарти, програми, рекламні 

матеріали), або наукоємні вироби, ІП ж знаходить своє втілення в продуктах 

трьох типів: ідеях, концепціях, доктринах, які лише незначною мірою 

об’єктивувалися і є духовними феноменами, не віддільними від їх носіїв. І, 

нарешті, вважається, що для формування ІП слід розвивати перш за все 

культуру, а не технологію. 

 

2.3. Когнітивні культурні ресурси як структурна складова досліджень 

Система забезпечення є складним явищем, вона містить якісно різнорідні 

компоненти. Практичне і теоретичне освоєння її різних складових відбувалося 

значною мірою нерівномірно. До зрозумілих видів ресурсів, яким традиційно 

приділялася увага, належать кадри, фінанси, матеріально-технічні елементи, що 

було розглянуте вище. 

Така «зрозумілість» є, проте, результатом складного процесу осмислення. 

Ще й сьогодні тут зрозуміло далеко не все. Ясно, принаймні, те, що названі 

компоненти є чинниками, які забезпечують дослідження і розробки і, отже, 

мають братися до уваги. Проте як тільки виникає питання про їх взаємозв’язок, 

питому вагу кожного або вплив на ефективність пізнавальної діяльності, 

виникають труднощі. 

Праці видатних науковців або «професійних» методологів нерідко 

містять роздуми про те, чим визначається успіх дослідницької діяльності. Як 

резюме роздумів іноді наводяться афоризми або своєрідні словесні формули. 

Не всі з них приживаються, але деякі стають досить популярними. Уже 

згадувалося, що академік В.М. Глушков так визначав складові успіху в царині 

науки і техніки: «Потрібна ідея в потрібному місці і в потрібний час». 

Розглядаючи специфіку управління великими системами, академік В.П. 

Трапезніков запропонував формулу ефективної дії: «знають – можуть – 
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бажають – встигають» [281, с. 89–96]. Академік П.Л. Капіца вважав, що 

ефективність роботи вчених залежить головним чином від трьох чинників, які 

він скорочено називає моральним, фінансовим і кадровим [123, с.196–199]. У 

іншому місці він говорить про підбір і виховання кадрів, вибір тематики 

досліджень і матеріальну базу наукової роботи [123, с. 221–236]. Популярною є 

й така формула: «успіх = гроші + талант + організація». Цим, звичайно ж, не 

вичерпуються всі існуючі варіанти. 

До наведених висловів у жодному разі не можна ставитися легковажно і 

вважати їх лише зразками літературних вправ видатних учених на 

методологічні теми. Подібні речі, безсумнівно, заслуговують на найсерйознішу 

увагу. За всім цим стоять цілі концепції, орієнтири великої наукової політики, 

дорогі організаційно-практичні заходи. 

Кожна із наведених словесних формул при певному уточненні цілком 

може бути використана як гіпотеза відповідного історико-наукового, 

наукометричного або соціологічного аналізу. Схема В.М. Глушкова, на відміну 

від інших, є більш придатною для інтерпретації історичних обставин, що 

зумовили успіх або невдачу того чи іншого відкриття або винаходу. Але її не 

слід використовувати як інструмент, що описує (або визначає архітектоніку) 

систему забезпечення дослідницької діяльності. Річ у тому, що до системи 

забезпечення природно відносити лише ті чинники середовища, на які певним 

чином можна чинити відчутний і цілеспрямований вплив, ті, що перебувають у 

розпорядженні суб’єкта. Формула ж В.М. Глушкова не передбачає виділення 

таких, а розглядає їх серед інших, хоча для цілей історичного аналізу вона є 

плідною, оскільки задає, як можна було переконатися, цілком певний спосіб 

реконструкції ефекту діяльності в галузі науки і техніки, трактуючи успіх як 

функцію збігу названих компонентів. Але вона, звичайно ж, не охоплює інші 

ракурси ефективності дослідницької роботи. У тіні, наприклад, залишаються 

обставини, які сприяють або перешкоджають появі самих ідей. Недостатньо, 
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скажімо, знати, що потрібні піонерські, сенсаційні результати, слід було ще 

зуміти отримати такі. 

Схема, що наводилася вище, «у = г + т + о», варіант П.Л. Капіци і 

В.А.Трапезнікова саме і є спробами з’ясувати цей бік справи. Пропоновані 

формули, з одного боку, перекривають одна одну, а з іншого – доповнюють. У 

них указуються схожі чинники, що обумовлюють продуктивність 

дослідницької роботи, – здібності виконавців, матеріально-технічне 

забезпечення, різного роду стимули, організаційні умови, рівень знань і 

інформаційного обслуговування. Хоча сам набір елементів і те значення, яке 

пов’язується з кожним з них, у авторів різні. 

Схема В.А. Трапезнікова «знають – можуть – бажають – встигають» 

передбачає виділення в межах блоку «знають» цілей роботи і шляхів їх 

досягнення. Блок «можуть» передбачає забезпеченість ресурсами і структуру 

управління. Блок «прагнуть» має на увазі комплекс різноманітних стимулів. Що 

ж до блоку «встигають», то він пов’язаний з дією чинника часу в науці і техніці 

[36]. П.Л. Капіца не виділяє як самостійний часовий параметр, але постійно 

акцентує увагу на кадровій складовій науки. Маються на увазі не просто 

співробітники установ, а творчо обдаровані люди, таланти [123, с. 222, 323]. 

Саме цей чинник розглядається як основний, який забезпечує високий рівень і 

ефективність наукової роботи. Зазначивши, що ми не уміємо кількісно 

визначити ймовірність вирішення певної наукової проблеми залежно від 

творчих здібностей, П.Л. Капіца посилається на життєвий досвід. Останній же 

підказує, що «успіх роботи наукового інституту повністю залежить від творчих 

якостей підібраного колективу. Математики сказали б, що... ця залежність є 

експоненціальною функцією, при цьому в показник ступеня повинні входити 

творчі здібності всього колективу; цей показник великий, і тому достатньо 

невеликого його пониження, щоб... діяльність наукової установи майже відразу 

ставала нікчемною. Але також справедливо і зворотне – поява навіть одного 
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крупного вченого відразу суттєво підвищуватиме ефективність діяльності 

всього колективу» [123, с. 319]. 

Аналіз праць П.Л. Капіци показує, що він завжди відокремлює ланку 

«творчі здібності» від організаційної і матеріально-технічної складових. І це 

вважається принциповим міркуванням. У виступах Л.П. Капіци міститься 

чимало критичних зауважень з приводу «великої» наукової політики в СРСР, 

коли неблагополучне становище в тій або іншій науковій галузі прагнуть 

покращити перш за все шляхом або проведення організаційних заходів – 

створення інститутів, лабораторій, або шляхом посилення матеріальної 

підтримки. В одному місці іронічно зазначається, що марно чекати появи гімнів 

і кантат після створення в консерваторії відділень з їх написання, якщо при 

цьому відсутній талант [123, с. 198]. 

Як орієнтир наукової політики пропонують розвивати ті напрями, у яких 

працював (працює) видатний і талановитий учений. 

Міркування П.Л. Капіци як про доцільність виокремлення у схемі 

особливої ланки «кадри», так і про своєрідність впливу різних її складових 

(вони виявляються не взаємозамінними) на продуктивність роботи є цілком 

справедливими. 

Ми не ставимо собі за мету ні ґрунтовний розгляд саме зазначених 

формул продуктивності дослідницької діяльності з детальним аналізом їх 

слабкої і сильної сторін, ні їх порівняльну оцінку. Доцільно лише висловити 

кілька принципових міркувань, що стосуються в цілому прагнення висувати й 

удосконалювати подібні схеми. 

Автори керуються наміром запропонувати в певній галузі що-небудь 

універсальне й змістовне. Але конструювати подібні формули – справа вельми і 

вельми непроста. Сподіватися на те, що недосвідчена людина зможе 

запропонувати щось варте уваги, мабуть, не доводиться. 

Як показує досвід, при конструюванні формул необхідно реалізувати 

певну мету і дотримуватися достатньо жорстких вимог. Можна сказати, що при 



    

 

135 

 

розробленні схем відбувається розкладання сумарного ефекту, який має назву 

«продуктивність дослідницької діяльності», на його складові. Складність 

полягає в тому, що такий ефект безпосередньо не містить у самому собі 

вказівки на те, яким чином і на які елементи його слід розкладати. Перш за все 

слід правильно маркірувати – термінологічно або символічно – істотні в плані 

отримання результуючого феномена і дійсно різнорідні (тобто такі, які 

«поводять» себе винятково індивідуально) компоненти. Крім цього, 

запропонувати зрозуміле і недвозначне тлумачення кожного з них. При 

розчленовуванні слід дотримуватися вимог щодо повноти, тобто врахувати, по 

можливості, усі складові. Виділені блоки не повинні перекривати один одного, 

також не повинні об’єднуватися якісно різнорідні елементи в межах одного 

блоку. Чинники, що виділяються, мають бути незалежними. Крім цього, 

залишається чимало непростих питань. Яка, скажімо, питома вага (хоча б у 

плані якісної оцінки) кожної складової? Якою мірою дія одних елементів здатна 

компенсувати вплив інших? У яких межах допустиме «падіння значення» 

змінних, що входять у формулу, щоб продуктивність роботи залишалася 

задовільною? 

Зрозуміло, що відповіді не можуть бути сформульовані апріорі. Більш-

менш вдалі варіанти формул з’являються в результаті ретельного знайомства з 

практикою дослідницької роботи, часто в результаті проб і помилок, апробацій 

сформульованих гіпотез. 

Вимога повноти може бути реалізована шляхом використання спочатку 

спрощених схем з подальшим додаванням необхідних ланок або за допомогою 

введення і виключення таких елементів (якщо вони виявляються неістотними). 

При цьому є очевидним, що спрощені варіанти можуть бути відкинуті як 

апріорно неефективні. 

Прикладом методу використання спрощених схем з їх подальшим 

доповненням відсутніми ланками є підхід Д. Пельца і Ф. Ендрюса, 

сформульований в роботі з примітним підзаголовком «Про оптимальні умови 
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для досліджень і розробок» [215]. Розповідаючи про те, як вони прийшли до 

подібної постановки питання, дослідники зазначають, що спочатку вони 

передбачали встановити безпосередню кореляцію між творчими здібностями 

учених і їх продуктивністю. Але результати їх збентежили: шукана залежність, 

яку вони намагалися виявити, була або дуже слабкою, або зовсім відсутня. І 

тоді було зроблено висновок, що причина полягає в особливостях ситуації, у 

якій доводиться працювати вченому. «Певні ситуації позбавляють ученого 

можливості об’єктивувати свої здібності, тоді як інші стимулюють діяльність, 

що веде до успіху (високої продуктивності) навіть тих, у кого цей потенціал 

низький» [215, с. 15]. Так, у первинну схему, що пояснює продуктивність 

діяльності, було доповнено відсутнім компонентом – «умовами».  

Проте, незважаючи на досягнуті успіхи, у теоретичному і практичному 

освоєнні системи забезпечення залишається ще чимало істотних прогалин. І 

найбільш слабкою ланкою є феномен так званих культурних ресурсів. Це, 

очевидно, не випадково. Кадри, фінанси, матеріально-технічні елементи і навіть 

інформація мають специфічні чуттєво сприймані форми репрезентації: у людях, 

банкнотах, апаратурі, текстах, дискетах тощо – так би мовити, зриме існування. 

Їх накопичують, зберігають, розподіляють. Культурні ресурси є не менш 

реальними, ніж зазначені, але часто вислизають з рук як самого ученого, так і 

методолога. 

У підсумкових результатах спеціалізованої пізнавальної діяльності 

елементи культури присутні у «зв’язаному» вигляді, що надзвичайно утруднює 

завдання їх ідентифікації й опису. Крім цього, справа часто містифікується як у 

звітах самих дослідників про характер власних дій, так і в працях істориків 

науки. Тому перш за все потрібно виділити культурну складову пізнавальної 

активності в «чистому» вигляді і спробувати описати її. 

З цією метою наводиться докладний опис прикладу з історії астрономії. 

Спочатку пропонується «традиційний» виклад подій, а потім – їх 

реконструкція. Для виокремлення ресурсної складової використовується певна 
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аналітична техніка. Пізнавальні ситуації і процеси розкладаються на елементи, 

серед яких як самостійна складова фігурують і культурні ресурси. Після цього 

вирішується питання про те, чи буде і яким чином впливати на результат зміна 

характеру культурних ресурсів, якщо всі інші складові є фіксованими. 

Існує відомий вислів, що зоряне небо – це величезна книга з картинками, 

яка навіки зберегла стародавні легенди. Певною мірою це дійсно так. Небесну 

сферу заселяють легендарні герої, реальні і міфічні тварини і птахи, 

наповнюють предмети повсякденного вжитку й технічні пристрої. 

У популярних виданнях з астрономії у вигляді історичних екскурсів 

пояснюється, ким і з якою метою була написана ця книга, коли і якою саме 

мовою. Авторами цих видань є, як правило, астрономи, для яких такі питання 

не мають професійного значення, але лише історичне і загальноосвітнє. Тому і 

переважає тут емпірично-історичний і феноменологічний план викладу, які, 

утім, також мають право на існування. 

Іноді розповідь розпочинається з указівки на потребу людської уяви 

накреслити в хаотичному скупченні зірок певні візерунки, надавши при цьому 

всьому, що спостерігається на небі, вигляд величезної картини. Розташування 

деяких зоряних скупчень немов би самі спонукають спостерігача об’єднати їх у 

звичну конфігурацію – наприклад, сім зірок, які утворюють ківш Великої 

Ведмедиці, або чотири зірки, що складають Південний Хрест. 

Далі, як правило, викладається хронологія картографування зоряної 

сфери. Її початок губиться в глибині століть. Як на одну з перших значущих віх 

на цьому шляху вказується на введення вавилонянами смуги Зодіаку і 

розчленовування її на 12 сузір’їв – Водолія, Козерога, Стрільця, Скорпіона, 

Терезів, Діви, Лева, Рака, Близнюків, Тельця, Овна, Риб. Свої зоряні карти 

складали єгиптяни, індуси, китайці. 

Епохальною подією в історії астрономії вважається поява каталогу 

Клавдія Птоломея (близько 150 р. н.е.), у якому на основі праць Гиппарха був 

складений список, що містить 46 сузір’їв, що стало базою для подальших 
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картографічних робіт. Список античного астронома містив (але не повністю) 

зірки, видимі з Александрії. Природно, що він не мав даних про спостереження 

Південного неба, і його конструкцію потрібно було розширити, доповнити і 

дещо видозмінити. Але над нами, як і раніше, небо Клавдія Птоломея з 

окремими нововведеннями, які в основному належать І. Байєру, Я. Гевелію і Н. 

Лакайлю. 

Еллінська міфологічна традиція виявилася на диво життєздатною. Але в 

принципі це лише одна з альтернатив, один з можливих варіантів, який 

здійснився. Здійснився через збіг обставин. Тут немає ніякої неминучості – усе 

могло піти й по іншому шляху. Йдеться не тільки про яку-небудь чисто 

умоглядну можливість, а про історичний факт. Астрономами за різних часів 

були висунуті принципово інші конструкції, що стали конкурувати. Йшла 

боротьба, результат якої навряд чи заздалегідь був зумовлений. 

У 1627 році сучасник І. Байєра Ю. Шиллер видає атлас з примітною 

назвою «Християнське зоряне небо...». Усі сузір’я були сконструйовані наново. 

Небо заповнювали персонажі Святого Письма. Замість зодіакальних фігур 

з’явилися зображення 12 апостолів. 

Крім прагнення до «християнізації» небесного склепіння, з’явилися 

пропозиції перенести на небо герби царюючих династій Європи (Е. Вейгель, 

ХVII століття), скасувавши, зрозуміло, язичницькі образи. «Політично-

історичний» підхід був успішним лише незначною мірою. Прижилося введене 

Я. Гевелієм сузір’я Щита Яна Собесського, короля Польщі, полководця, що 

здобув низку блискучих перемог, сузір’я Дуб Карла (на честь англійського 

короля Карла II), скіпетр Бранденбургський, Слави Фрідріха (на честь Фрідріха 

II), а інші – зникли з небосхилу. 

Менш претензійними, тобто такими, що не претендують на радикальну 

реконструкцію небесної картини, були «технічний» і «зоологічний» підходи: 

сузір’я отримували свої назви від дивовижних тварин і птахів, яких 
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спостерігали в південних землях, а також від предметів наукового вжитку і 

технічних пристроїв. 

Захоплення «перейменуваннями» і «доповненнями» досягає піку 

наприкінці ХVII століття і потім поступово згасає. Список зоряних груп 

скорочується до 88, а їх межі твердо фіксуються комісією Міжнародного 

астрономічного союзу в 1930 році. Межа була проведена, і міфологічні сюжети 

античності виявилися домінуючими на зоряному небі, хоча і не єдиними. 

Таким є феноменологічний ракурс того, що відбувалося в історії 

астрономії. Проте такий підхід не дає можливості з’ясувати низку принципових 

питань. Тут потрібна певна реконструкція того, що мало місце. 

Перш за все слід з’ясувати, що ж все-таки відбувалося. Чи мали місце в 

процесі перенесення на небесне склепіння образів легендарних героїв 

міфологізація і антропоморфізація навколишнього світу? Чи прагнули 

стародавні люди до естетизації навколишнього середовища? Чи було це 

наслідком дії відомого психологічного автоматизму людського сприйняття, 

який лежить в основі психодіагностичних тестів Г. Роршаха [30], коли в 

безформних чорнильних плямах піддослідний упізнає контури знайомих речей? 

Можливо, що частково мало місце кожне із названих явищ. Але якщо 

взяти до уваги, що предметом розгляду є дослідницька діяльність, то важливим 

є щось інше. Існували певна пізнавальна ситуація й аналітична діяльність, що 

розгортається в її межах. У всьому цьому виразно проявилися деякі елементи. 

По-перше, існувало дослідницьке завдання, яке необхідно було розв’язати, а 

саме – виконати сегментацію небесної сфери. Досягти цього можна було 

шляхом виділення деяких локальних, надійно розпізнаваних просторових 

конфігурацій. Доцільно, щоб кожній конфігурації була властива неповторна 

візуальна своєрідність. Завдання було схоже на те, яким сьогодні займається 

теорія розпізнавання образів. По-друге, є первинний стан матеріалу (хаотичне 

нагромадження небесних світил) і той, який є наслідком пізнавальної діяльності 
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(фрагменти картини зоряного неба). По-третє, операції трансформації з одного 

стану в інший (процедури ідентифікації, угрупування тощо). 

Важко судити, що саме виникало як результат розумових дій у головах 

стародавніх астрономів і знаходило потім своє втілення у назвах сузір’їв. 

Мабуть, щось подібне до гравюр у старовинних зоряних атласах. Фрагменти 

зоряного неба являли собою поєднання даних спостереження і образу. Останній 

і є найцікавішою деталлю сукупного пізнавального результату. Річ у тому, що 

самих образів на небі не було. Зірки були, а візерунків не було. Отже, вони не 

могли бути отримані в процесі спостереження. Скільки не вдивляйся в безодню 

небес – нічого там не побачиш. Образи належало відшукати. Почерпнути ззовні 

і привнести в астрономію. І вони були взяті із царини культури, у даному 

випадку – із міфології. Масив міфів з їх візуальними образами і був тією 

скарбницею, звідки пізнавальна діяльність у галузі астрономії черпала 

необхідні для неї ресурси. Слід зауважити, що міфи виникають і існують поза й 

окремо від астрономічних досліджень. Тому культурний ресурсний базис не 

залежить від емпіричного або аналітичного змісту досліджень. Ця обставина 

має суттєві наслідки. За наявності одного й того самого предмету вивчення, 

вирішуючи тотожні пізнавальні завдання, але використовуючи різні ресурси, 

астрономи отримують різні результати. 

Отже, є історичною випадковістю, що ми маємо таку картину зоряного 

неба, усе зумовлене наявністю саме таких міфічних персонажів. Атласи містять 

еллінську версію, яка могла виникнути тільки, так би мовити, «тут» і «тепер», 

тобто в певну історичну епоху, у певному культурному ареалі. Інша культура – 

інша міфологія – інша зоряна картина. І вони відомі історії – китайська, 

єгипетська, індійська. Так, серед індійських сузір’їв була Макара – морське 

чудовисько, Кумбха – жбан, наповнений еліксиром, який Боги узяли на небо, і 

т. ін. Нічого схожого на небі Птоломей «побачити» не зміг би, як би старанно 

не вдивлявся в скупчення світил. Не зміг би розгледіти й Щит Собесського, 

Друкарський Верстат і Електричну Машину, Скіпетр Бранденбургський. 
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Завершуючи нашу невеличку реконструкцію, сформулюємо кілька 

висновків. 

Для досягнення суто пізнавальних цілей в астрономії виникла потреба 

залучити значну кількість візуальних образів, які були почерпнуті ззовні – зі 

сфери культури, – і використані в даній дослідницькій галузі. Власного запасу 

подібних образів астрономія у своєму розпорядженні не мала. 

Сьогодні картина зоряного неба ґрунтується на різних масивах 

культурних ресурсів, джерелами яких є еллінська міфологія, техніка, історія, 

повсякденні заняття людей, проте, сукупність міфологічних зорових елементів 

можна вважати основним масивом ресурсів. 

Як показує історія, так би мовити, оперативний банк візуальних образів, 

використовуваний в астрономії, міняється з часом: одні елементи виводяться з 

обігу, інші вводяться. Зміст банку також істотно відрізняється в різних 

культурних ареалах (еллінська, єгипетська, індійська і інші традиції). 

Картографування небесного склепіння виявилося грандіозною справою, 

реалізація якої тривала кілька століть. Якби Птоломею вдалося все зробити 

одним махом, то картина небесного склепіння виглядала б інакше. «Добудова» 

картини відбувалася часто вже на базі інших (не міфологічних) масивів. 

Зміст масиву культурних ресурсів виявляється, так би мовити, 

незалежною зміною, якщо мати на увазі її відношення до власне 

внутрішньодисциплінарної дослідницької діяльності. Масив трансформується 

абсолютно відокремлено від того, що відбувалося в межах астрономії, 

змінюється за своїми власними законами. Але його видозміна накладає 

відбиток на результати астрономії. Так, можна залишити без зміни всі раніше 

зазначені елементи пізнавальної ситуації – мету, первинний емпіричний 

матеріал, розумові операції з трансформації первинного стану даних у кінцеві 

фрагменти картини, але якщо змінити сукупність візуальних образів, 

отримаємо іншу картину. Цей елемент є «незалежною змінною». 
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В історії астрономії відомі радикальні спроби змінити основний 

еллінський міфологічний масив – створення «християнського» та 

«геральдичного» варіантів картини зоряного неба. Зауважимо, що 

обумовлювалися вони аж ніяк не внутрішніми астрономічними пізнавальними 

потребами, у зазначених випадках – прагненням усунути язичницькі вигадки. 

«Нерадикальні» ж варіанти перегляду складу банку візуальних образів 

(«технічний», «зоологічний») обумовлені швидше зникненням міфології із 

загальнокультурного обігу, тобто набуттям нею «музейної форми існування» 

(якщо перефразувати один з висловів Ю. Хабермаса). Якщо укладач атласів 

XVI–XVII століть вводив яке-небудь сузір’я на основі міфологічного образу, то 

це була вже не жива, а реанімована міфологія. 

Ця обставина породжує специфічну науково-історичну діяльність з 

реконструкції втрачених культурних форм. Далеко не завжди подібна 

активність адекватно усвідомлюється за своєю сутністю й цілями. 

У літературі з астрономії прикладом цього є питання про «походження 

назв сузір’їв». Воно розглядається у виданнях самого різного жанру, 

отримуючи при цьому вельми своєрідну інтерпретацію, на чому слід 

зупинитися більш докладно. 

У популярному або історичному виданні можна знайти пояснення на 

кшталт того, що фантазія предків допомогла їм побачити в розташуванні 

окремих зірок контури казкових героїв і живих істот. Мабуть, це слід розуміти 

як констатацію прояву властивої древнім схильності до міфологізації і 

антропоморфізації навколишнього світу. Якщо ж йдеться про серйозну наукову 

літературу, має місце суха констатація: «Для зручного орієнтування зоряне 

небо поділене на ділянки, які називають сузір’ями. У кожному сузір’ї найбільш 

яскраві зірки утворюють характерні групи, які після тренування можна легко 

розпізнавати на небі. Поділ зірок на найголовніші сузір’я, у тому числі і 

зодіакальні..., відбувався за глибокої давнини. Назви сузір’їв запозичені 

частково з грецької міфології (наприклад, Андромеда, Персей, Дельфін та ін.) 
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або пов’язані з різними заняттями стародавніх народів – землеробством, 

скотарством, полюванням (наприклад, Діва з Колосом, Волопас, Риба, Заєць та 

ін.). Виділені пізніше сузір’я отримали назви, пов’язані з подорожами і з 

розвитком техніки (наприклад, Секстант, Мікроскоп та ін.)»[39, с. 418]. 

Таким чином, з одного боку, має місце сукупність зоряних конфігурацій, 

які на сучасних астрономічних картах представлені абстрактними графічними 

образами, а, з іншого – сукупністю назв (слів), узятих переважно із 

старогрецької міфології і частково – з історії, техніки, побуту. Необхідно 

встановити деяку відповідність між елементами цих двох множин. Це можна 

здійснити двома способами: 1) для сузір’їв, назви яких узяті з міфів, указується 

зміст останніх і імена дійових осіб; 2) для сузір’їв, утворених порівняно 

недавно астрономами Нового часу, реконструюється відповідний історичний 

контекст (іноді – суто індивідуальні обставини життя), що породжує 

відповідний вираз. Не завжди це вдається з успіхом зробити. Багато сузір’їв 

асоціюються з різними міфами, і в такому разі доводиться наводити найбільш 

відому легенду. Іноді переказ і зовсім втрачено. Чималі труднощі виникають і 

під час реконструкції історичних контекстів. 

Звертає на себе увагу, що переказ міфів незмінно присутній в 

енциклопедичних, популярних і історичних виданнях. Не просто довідка на 

кшталт, що «таке-то ім’я належить такому-то персонажеві», а саме достатньо 

докладний виклад (часто в різних версіях) певної легенди. Навіщо ж потрібні 

такі, здавалося б, далекі екскурси за межі астрономії і «зайва» інформація? Це є 

цілком обґрунтованим і навіть неминучим. Роль міфології, що, на жаль, 

здебільшого не усвідомлюється, важко переоцінити. 

Імовірно, найбільш плідним для астрономії виявився міф про Персея. З 

ним пов’язані назви цілої групи сузір’їв – Цефей, Кассіопея, Персей, Пегас і 

Кіт. Цефей і Кассіопея – цар і цариця Ефіопії. Легенда оповідає, що горда 

цариця нахвалялася тим, що вона красивіша не тільки за всіх жінок, але і нереїд 

– дочок морського царя Нерея. Щоб покарати за це, Посейдон наслав на 
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Ефіопію потоп і страшне морське чудовисько (Кита), яке виходило на берег і 

пожирало людей і тварин. Урятувати країну можна було, лише віддавши на 

поживу чудовиську Андромеду – юну доньку Цефея і Кассіопеї. Царівну 

прикували ланцюгами на березі моря і залишили чекати морського чудовиська. 

Урятував дівчину герой Персей, який повертався з походу, у якому вбив 

Медузу Горгону, погляд якої обертав у камінь кожного, хто подивиться їй в очі. 

З обезглавленого Персеєм тіла Медузи виник крилатий кінь Пегас. 

Якщо поглянути на зображені в атласах фігури міфічних персонажів, що 

відповідають певним сузір’ям, то стає цілком зрозуміло, яке значення має 

виклад змісту міфів. 

З міфів вибираються або кульмінаційні сцени, або типові пози і атрибути 

персонажів. Сузір’я Андромеди має вигляд фігури дівчини, прикутої до скель. 

Персей виглядає таким, що летить в крилатих сандалях і тримає голову Медузи, 

у якій знаходиться «зірка диявола»”, – затемнена змінна зірка Алголь. Сузір’я 

Кассіопеї є групою з п’яти яскравих зірок, які немов би утворюють латинську 

літеру W. За одним з переказів, боги помістили вередливу царицю в ківш, який 

кожну добу перевертається догори дном. Мабуть, з метою покарання або 

виховання. 

Перш ніж висловити деякі міркування про значення міфічних сюжетів в 

астрономії, наведемо ще одну легенду, пов’язану із сузір’ям Оріона. Ця 

конфігурація вважається прикрасою зоряного неба. Оріона-мисливця на небі 

супроводжують Великий Пес і Малий Пес. Останній, проте, відокремлений від 

«свого господаря» Однорогом. «З-під ніг» Оріона вискакує Заєць, трохи нижче 

– «прагне відлетіти» Голуб. 

Згідно з одним з варіантів легенди, Оріон – знаменитий мисливець, що 

нахвалявся тим, що немає тварини, якої він не міг би перемогти. Гера за це 

наслала на нього Скорпіона, від укусу якого він і загинув. Зевс помістив Оріона 

на небі так, щоб він міг утекти від свого переслідувача. Ці два сузір’я немов би 
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грають між собою в хованки: не встигає Скорпіон з’явитися над горизонтом, як 

Оріон ховається за ним в протилежній частині небозводу. 

Навіщо ж все-таки наводити зміст міфів? Цього, як правило, самі автори 

видань з астрономії чітко не усвідомлюють. Але інтуїтивно, звичайно ж, вони 

відчувають, що сюжети покликані сприяти розумінню того, чому картина має 

саме такий вигляд. За допомогою цього пояснюється перш за все взаємне 

розташування окремих її частин. Сузір’я групуються певним чином – названі 

іменами героїв одного міфу конфігурації розташовуються (за деяким винятком) 

разом (наприклад, група Персея). Далі, сюжетні відносини – ворожнеча, 

дружба, ієрархія тощо – отримують своє вираження в просторових – близькості, 

віддаленості, зв’язності, розчленованості. Зміст легенд втілюється й в 

елементах «кінематики» окремих деталей та вузлів (ківш Кассіопеї, що 

перевертається, Оріон, що «тікає» від Скорпіона). 

Звичайно ж, сукупність міфів не є міфом, а небесні герої не розігрують 

дію однієї легенди. Єдиної картини немає. 

Значення знайомства з міфами полягає не тільки в цьому. Коли автори 

популярних робіт вважають за необхідне пояснити походження назв, то цим 

значною мірою спотворюється суть проблем. Завдання, що стояло перед тим, 

хто давав сузір’ям назви, далеко не зводилося просто до найменування (як це 

розуміється в логічній семантиці), закріплення за відповідними об’єктами 

певного терміну. Таким чином можна іменувати й перейменувати міста та 

вулиці, але не зоряні конфігурації. Обставини життя, зовнішній вигляд і 

характер людини цілком можуть і не мати жодного стосунку до вулиці, 

названої на її честь. 

Тут ім’я (слово) дійсно маркірує безпосередньо предмет. У випадку ж із 

сузір’ями завдання полягає не в тому, щоб підшукати відповідне слово. Справа 

не в слові, та і не слова підбираються, а візуальні образи. Ім’я маркірує 

безпосередньо образ, який і співвідноситься із зоряною сукупністю. Досить 

поглянути в старовинні зоряні атласи (Г. Гроція, Я. Гевелія, Гигинія та ін.), і це 
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стає само собою зрозумілим. Прекрасні гравюри, розташовані в деяких авторів 

точно відповідно до небесних координат зірок, були невід’ємною 

приналежністю згаданих видань. Гравюри і представляли зовнішній вигляд 

міфічного персонажа, властиву йому атрибутику, «характерологічні» епізоди 

легенди. Андромеда обов’язково повинна стояти на небі, прикутою до скель, а 

не бути зображеною, скажімо, гуляючою в царському палаці. А це все 

обумовлюється не звуковою формою її імені, а сюжетом міфу. 

Коли гравюра розташовується точно по координатах зірок (див., 

наприклад, атлас І. Байєра), то роботу художника можна порівняти з творчістю 

скульптора по дереву, на зразок Ерьзя або Коньонкова, які втілювали свій 

задум не всупереч матеріалу, а пристосовуючись до нього, виявляючи його 

можливості. Побачити в сучкуватій гілці голову старого або оленя, що біжить, і 

своїм зусиллям об’єктивувати даний образ – така мета і в тому, і в іншому 

випадку. 

Можна висловити припущення, що роль гравюри в зоряних атласах поки 

що належним чином не оцінена. Вона в жодному випадку не вичерпується 

міркуваннями художнього оздоблення видання. Мабуть, її метою було, крім 

іншого, формування необхідного стереотипу уяви, своєрідного візуального 

гештальту з подальшим його поширенням, якщо і не серед широкої публіки, то, 

принаймні, серед членів астрономічної корпорації. Розглядаючи атласи, 

майбутній спостерігач проходив своєрідне тренування, що і як бачити на 

небозводі. Крім цього, встановлювався зв’язок слів, образів і «сирого 

матеріалу» візуального сприйняття. 

 

2.4. Випадки неявного використання культурних форм 

У різних місцях роботи нами описуються адресанти, адресати і характер 

запозичень, ефекти, що виникають при цьому. Мають місце випадки, коли 

процес, що відбувається, лежить на поверхні, будучи достатньо осяжним і 
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прозорим. Але іноді суть справи є глибоко прихованою від спостерігача, і 

потрібна особлива проникливість, а також копіткий і тонкий аналіз, щоб в 

кінцевому продукті пізнавальної діяльності розкрити вплетені в нього 

культурні форми і встановити джерело їх походження. Якщо, наприклад, у разі 

з грецькими міфологічними образами в астрономії суть справи є досить 

прозорою і потрібна лише деталізація, то в наведеному нижче випадку все 

відбувається набагато складніше. Мова піде про так звані фіналістські 

концепції історії. 

Ці концепції є різновидом учень в галузі філософії історії. Кілька років 

тому вони привернули до себе серйозну увагу як фахівців, так і широкої 

громадськості. На Заході це було зумовлене працями Ф. Фукуями [298], а у нас 

– корінним переглядом марксистської концепції глобального історичного 

прогресу як орієнтованого на реалізацію великої мети – побудови 

комуністичного суспільства. У аксіологічному і світоглядному плані вони 

критикувалися як такі, що вбачають сенс і цінність історії не в ході самого 

історичного процесу, а в деякому кінцевому стані – результаті цього процесу 

(комунізм, «Царство Боже», самосвідомість абсолютної ідеї і т. д.). 

Філософській аналіз дозволив розкрити абсолютно інший бік справи. 

Виявляється, що теза про фіналістській характер історичного процесу не є 

якимсь спостережуваним фактом. Не фігурує вона, строго кажучи, і як гіпотеза, 

що обґрунтовується або спростовується конкретно-історичними 

спостереженнями. Поняття фіналу є елементом деякої апріорної конструкції, 

яка накладається на сирий історичний матеріал. Чим є ця конструкція і яке її 

походження? Це і є ті неочевидні і складні питання, про які вже йшлося. Для їх 

з’ясування і знадобилися значні зусилля філософів, істориків, культурологів. 

Набагато простішим є питання про те, навіщо знадобилася подібна 

конструкція. Очевидно, для того, щоб отримати деякий цілісний узагальнений 

образ глобального історичного процесу. Це дійсно нагальна пізнавальна 
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потреба. Інакше історія як дисципліна не відбудеться і перетвориться на деяку 

подібність архіву, де постійно накопичуються досить строкаті і розрізнені дані. 

Проте дослідницьку потребу-запит необхідно відрізняти від можливої і 

фактично даної відповіді. Для відповіді на запит (тобто для створення згаданого 

цілісного образу) можуть бути запропоновані різні конструкції. У процесі 

створення конструкції (що є предметом подальшого розгляду) були використані 

ресурси, запозичені з позаісторичної царини і привнесені в цю сферу. 

Що ж власне являє собою саме фіналістська конструкція? За будь-якою 

концепцією філософії історії, наскільки б складною й деталізованою вона не 

була, ховається шар достатньо наочних метафор. У нім-то і криється інколи 

пояснення багатьох туманних моментів. 

У основі доктрин фіналістів лежить метафора історії як шляху, тобто 

лінійного руху даного «тіла» («суспільства», «культури», «людства», 

«цивілізації») у певному, заданому напрямі. Немає при цьому значення, яким у 

ціннісному плані буде фінал: якщо кінець позитивний, то маємо справу з 

прогресистським ученням, а якщо негативний – регресистським. 

Необхідним є й додатковий момент – визначення характеру початку. 

Ю.М. Лотман [175] досліджував питання про основні типи маркування 

категорій «початок» і «кінець» в історичних текстах. І від того, яким чином 

марковано ці два елементи, багато в чому залежить весь принцип пояснення 

історичного процесу. Маркірованість початку і кінця може бути слабкою і 

сильною, позитивною і негативною. Вона може бути також амбівалентною. Це 

розглядалося М. Еліаде [326] на матеріалі міфів багатьох індіанських племен. 

Виходячи з ідей Ю.М. Лотмана і роблячи поправку на спрощувальний характер 

будь-якої схеми, О.М. Єременко пропонує класифікацію доктрин еволюції 

людства, що існували в галузі філософії історії [104]. Згідно з ученням Гесіода, 

історія має позитивно маркірований початок і не має маркірованого кінця. У 

теорії Ф. Фукуями і прихильників доктрини постіндустріального суспільства 

йдеться про позитивно маркірований кінець історії і немаркірований початок. У 
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марксизмі маркірованими є й початок, і кінець, відповідно негативно і 

позитивно. Християнство належить до розряду учень, де кінець і початок є 

маркірованими. Проте щодо ціннісного значення маркірування виникають 

певні утруднення. Як маркірувати початок? Залежно від того, з якого моменту 

здійснювати відлік історії. Якщо з моменту створення світу, то – позитивно. 

Якщо з моменту гріхопадіння Адама і Єви, то – негативно. 

Подібні питання цікаві для метаісторичного аналізу, але знаходяться 

дещо поза основною лінією наших міркувань. Слід зазначити, що подібний 

аналіз проливає світло на низку простих і наочних інтуїтивних образів, що 

ховаються за хитросплетіннями історико-філософських доктрин. Фіналістські, 

зокрема прогресистські, доктрини базуються на образі руху, що має структуру 

лінійного процесу, коли історія уподібнюється потоку незворотних подій. 

Суспільства, які таким чином розуміють і так намагаються конструювати свою 

еволюцію, кваліфікуються як «історичні». Вони відрізняються від культур, що 

сприймають своє буття циклічно. 

Але виявлення метафори шляху, принципу лінійності – це тільки 

половина аналітичної роботи. Розуміння глобальних трансформацій як 

переміщення по лінії-шляху лише частково і не цілком адекватно характеризує 

ту апріорну конструкцію, яка організовує сирий історичний матеріал. 

За метафорою «історія-шлях» стоїть інша метафора – «історія-драма». 

Фактично конституювання лінійного розуміння історії було затвердженням її 

інтерпретації як сюжету. На сирий подієвий матеріал накладається матриця 

драматичного сюжету. 

Це обставина і вказує на справжнє джерело інтелектуальних ресурсів 

історичного теоретизування, принаймні в згадуваних його варіантах. Звідки 

була взята конструкція, про яку йшлося вище? Було б натяжкою вважати, що зі 

сфери геометричних візуальних форм (скажімо, пряма лінія) або зі сфери 

кінематичних уявлень фізики (траєкторія рухомого тіла). Навряд чи такі 

історико-філософські концепції, як марксизм і християнство, могли 
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використовувати і схему життєвого циклу організму (народження – розквіт – 

умирання). Структури прямої лінії і траєкторії рухомого тіла є дуже 

схематичними, щоб надати досить багату на пояснювальні й реконструюючі 

можливості теоретичну конструкцію. Звернемо увагу на те, що, крім виділення 

маркірованих початку і кінця, у доктринах фіналістів історії фіксується ще один 

ключовий момент – кульмінація. Саме сюжет, що має потужні моделювальні 

можливості, дозволяє реконструювати дану обставину, не кажучи вже про те, 

що маркіровані початок і кінець мають явно сюжетну природу. 

Кульмінація є найважливішою характеристикою сюжетного тексту, 

оскільки саме в цій точці вирішальним чином формується весь сюжет. 

Кульмінація значною мірою визначає структуру всього тексту, у ній він 

стягується як у фокусі. Кульмінація в історії – момент найбільшого загострення 

всіх її суперечностей, момент прориву в деяку нову якість, подія або серія подій 

найбільшої концентрації. 

В тлумаченні Г.-В.-Ф. Гегеля і Р. Дж. Коллінгвуда, християнська 

історіософська традиція разом з початком і кінцем маркірує також кульмінацію 

історії – народження Христа. Це – центральна точка історії: попередні події для 

християн її готують, а подальші – розвивають наслідки [146, с. 50–51; 69, с. 

302]. У марксизмі також є така точка – всесвітня революція. Вона чітко ділить 

всю історію на дві частини: століття пригноблення і несправедливості і царство 

свободи і розуму («передісторія людства» і його «справжня історія»). 

Отже, спираючись на ці конкретніші збіги, можна говорити про джерело, 

з якого запозичена апріорна конструкція, що моделює історичний рух. Це не 

сфера геометрії, кінематики або біології, а мистецтво. Потрібно зауважити, що 

формулювання, яке має місце у О.М. Єременка, «історія є художній твір» [102, 

с. 55] не зовсім точне, більш правильно – «історія є драма». Бо «початок», 

«зав’язка», «кульмінація», «кінець» – усе це структурні елементи саме 

драматичного твору. Принаймні, християнський і марксистський образи історії 

є єдиною дією. Додамо, що ці два образи в жодному разі не слід вважати 
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штучними конструкціями. К. Манхейм довів фундаментальне значення для 

людства парадигмального досвіду, що має у своїй основі драматичну модель 

пояснення життя [188, с. 535–538]. 

Аристотель, розмірковуючи про суть такої структури в поетичних творах, 

зазначає, що «оповіді... слід складати драматичні (підкреслено нами – М.В.) – 

навколо однієї дії, цілої і закінченої... що має початок, середину і кінець... 

подібно до єдиної і цілої живої істоти; і вони не повинні бути схожими на 

звичайні історії, у яких доводиться описувати не єдину дію, а єдиний час 

(підкреслено нами – М.В.) і все , що в ньому сталося з одним або з багатьма, 

хоч би між собою це було пов’язане лише випадково [Поетика, 1459 a 15–25]. 

Гомер, який дотримується цього принципу, – богоподібний. Епічні (не 

драматичні) поети складають твори про одного героя, про один час. Тому-то з 

їхніх творінь можна зробити кілька трагедій, а з «Іліади» і «Одіссеї» – хіба що 

одну-дві. 

Образ історії в згадуваних концепціях – це, безперечно, образ однієї 

драматичної дії, а не хронологія, що наповнюється непов’язаними подіями. До 

речі, повертаючись до структури біологічних процесів під кутом зору їх 

придатності як метафори-моделі для філософії історії, зазначимо, що, скажімо, 

людське життя в цілому не являє собою, як правило, одну драму, а швидше – 

епопею, з якої «можна зробити декілька трагедій». Тому такі схеми є не цілком 

придатними. 

Природно, що до моменту побудови згаданих концепцій філософії історії 

сюжетний принцип організації текстів вже має бути винайдений і набути 

розвинених форм. На цій обставині наголошував Ю.М. Лотман: «Сюжет є 

могутнім засобом осмислення життя. Тільки в результаті виникнення оповідних 

форм мистецтва людина навчилася розрізняти сюжетний аспект реальності, 

тобто розчленовувати недискретний потік подій на деякі дискретні одиниці, 

сполучати їх з якими-небудь значеннями…Створюючи сюжетні тексти, людина 
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навчилася розрізняти сюжети в житті і, таким чином, тлумачити собі це життя» 

[173]. 

 

2.5. Адекватне і неадекватне 

Для наших цілей якнайкраще придатний матеріал, що міститься в роботі 

відомого письменника, літературознавця і дослідника розумового і психічного 

життя дітей К.І. Чуковського «Від двох до п’яти» (книги, що є, за оцінкою її 

автора, повноцінним науковим дослідженням). У частині роботи, що цікавить 

нас, ретельно задокументовані факти і сфери комунікативно-мовної активності 

дітей. Вони також супроводжуються роздумами і коментарями К.І. 

Чуковського. Що стосується останніх, то, забігаючи наперед, зазначимо, що в 

книзі є чимало влучних зауважень, проникливих спостережень, але явно 

відчувається відсутність релевантного аналітичного інструментарію. Звідси – 

безліч неадекватних трактувань. 

У розділі «Дитяча мова» під рубрикою «Осмислення мови нісенітницею» 

наводиться низка епізодів з мовної активності дітей. Письменник зазначає: 

«случается, что погоня за смыслом приводит ребенка к сугубой бессмыслице. 

Услышав, например, песню, которая начиналась словами:  

Царь дрожащего творенья, – 

ребенок воспроизвел ее так: 

Царь, дрожащий от варенья. 

Дикое это словосочетание было для ребенка гораздо осмысленнее, чем то, 

которое он услышал от взрослых…. 

Мать причесывает четырехлетнюю Люду и нечаянно дергает ее волосы 

гребнем. Люда хнычет, готова заплакать. Мать говорит в утешение: 

– Терпи, казак, атаманом будешь! 

Вечером Люда играет с куклой, причесывает ее и повторяет: 

– Терпи, коза, а то мамой будешь!» [316]. 
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Серед деяких інших випадків наводиться й приклад дитячої редакції 

поетичних рядків, що належать одному чотирилітньому москвичеві. «Услышав 

от взрослых стихи: 

Скакун лихой, ты господина 

Из боя вынес, как стрела, 

Но злая пуля осетина 

Тебя во мраке догнала... – 

он сразу заучил их наизусть, причем последнее двустишие было им 

оформлено так: 

Но злая рыба осетрина 

Тебя во мраке догнала» [316]. 

К. Чуковський називає це «прекрасною нісенітницею», але чомусь оцінює 

те, що відбувається, як прагнення свідомості дитини до наочних слів і речей. 

Останнє є не зовсім зрозумілим. Адже злий осетин не менш наочний, ніж зла 

(якщо такі зустрічаються) осетрина. Просто один елемент наявний, а інший 

відсутній у сфері життєвого досвіду дитини. 

Повторимо, що в письменника багато влучних характеристик процесу 

засвоєння мови дитиною. Такими є зауваження про єдність наслідування і 

творчості, про неусвідомленість дитиною процесу засвоєння тощо. Але іноді 

враження підміняють собою аналіз. 

Осмислене і безглузде. Тут або поверхнева або й просто помилкова 

інтерпретація. Легко переконатися, що сама по собі трансформація осмисленого 

в яку-небудь нісенітницю ні до чого б не привела. Справа, очевидно, зовсім не в 

цьому. За вербальними актами, що мають місце, ховаються тонкі і жорсткі 

механізми розпізнавання і подальшого відтворення мовного повідомлення. У 

всьому наведеному, беззаперечно, наявна логіка. 

Зазначимо, що немає ніякої безглуздості на рівні окремих слів. І самі 

граматичні конструкції (у тому вигляді, у якому вони документовані в К.І. 

Чуковського) є абсолютно правильними. У випадку з поетичними рядками 
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збережені рими. Високим є ступінь уподібнення звукових елементів і груп. І, 

нарешті, дитина «зрозуміла» (точніше – засвоїла) отримані мовні сигнали, що 

визнає й сам К. Чуковський, зазначаючи, що подібна «нісенітниця для неї 

набагато більше насичена смислом, ніж те цілком осмислене поєднання слів, 

яке дається їй дорослими» [316]. 

Відбулася деяка трансформація, природу якої письменник не зрозумів. 

Дитина вирішувала завдання розпізнавання, реконструкції і відтворення 

мовного повідомлення за допомогою масиву емпіричних, лексичних і 

семантичних ресурсів, який був в її розпорядженні. Цей масив не варіювався, 

не збагачувався, а був жорстко заданий. Можна було б його змінити, але тоді б 

це було інше завдання. Тоді як у випадку з прислів’ям «Терпи, казак, атаманом 

будеш!» відбувається, грубо кажучи, от що. «Казак» і «атаман» – елементи, 

відсутні в банку ресурсів дитини. Але у звуковому плані вони можуть бути 

уподібнені тим, які вона має у своєму розпорядженні. «Казак» перетворюється 

на «коза», «атаманом» розчленовується – а/та/ман/ом/ і трансформується в 

а/то/мамой/. Залишається тільки змонтувати остаточно фразу. 

Отже, пізнавально-комунікативне завдання полягало в реконструкції 

повідомлення з використанням наявної ресурсної бази, тобто в тому, щоб саме 

за таких умов його відтворити. 

Зазначимо, що в наведених К.І. Чуковським прикладах це завдання 

вирішувалося блискуче, а можливо, і найкращим чином. Вислови дітей – це 

справжні знахідки, творіння, схожі на зразки наукової і художньої творчості. 

Скептикам можна лише запропонувати самим сформулювати відповідне 

завдання, визначити ресурсний масив і спробувати знайти рішення. І 

подивитися, що з цього вийде. 

Предметом розгляду були комунікативно-пізнавальні, мовні акти в 

системі «дорослий-дитина». Ефект, що виникає при цьому, деякі коментатори 

розцінюють як «нерозуміння», «деформацію змісту», «нісенітницю» і т. ін. Як 

можна було переконатися, це явище виникає в результаті зіткнення двох різних 
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масивів лексичних, семантичних і емпіричних ресурсів. Дорослий і дитина є 

лише їх носіями. Про це дуже важливо пам’ятати, щоб уникнути помилок. Існує 

велика спокуса приписати все, що відбувається, деяким специфічним 

механізмам дитячого мислення і психіки, як це робить К.І. Чуковський, 

вважаючи дитячу мову віддзеркаленням «чудернацьких» закономірностей 

дитячої свідомості. Насправді, нічого химерного тут немає: усе повинне 

відбуватися саме так, як відбувається. Ефекти смислових деформацій з 

необхідністю повинні виникати там, де взаємодіють носії різних масивів 

інтелектуальних ресурсів. 

Філологи давно зафіксували, описали й проаналізували явище так званої 

«народної етимології». Типове пояснення цього терміну фахівцями полягає в 

тому, що це – зближення слів на основі їх зовнішньої, оманливої схожості і 

осмислення незрозумілого слова, що досягається при цьому. Так, можна 

нерідко чути, як замість російського «поликлиника» говорять «полуклиника», 

замість «пиджак» – «спинджак» і т. п. Що і яким чином при цьому 

відбувається? Тут, як і у випадку з дитячою мовою, ми маємо справу з мовним 

комунікативно-пізнавальним процесом. Але агенти цього процесу – інші, тобто 

дорослі. Власне, вік ніякого значення не має. Важливим є питання: чи дійсно 

ефект спотворення звучання і значення слів виникає в результаті використання 

агентами масивів ресурсів, що не збігаються. Може виникнути сумнів з 

приводу відмінності ресурсних масивів. Адже спілкуються дорослі і 

користуються однією мовою. Проте причина полягає саме в цьому. Носії 

народної етимології – особи, що не володіють нормами літературної мови. 

Тому вона поширена переважно в діалектах і просторіччі. Протистоять їм 

філологи, літератори і всі, хто має певний рівень освіченості у відповідній 

галузі. Ця обставина лежить на поверхні. А труднощі полягають в тому, щоб 

розгледіти ресурсну природу спотворень. У зв’язку з цим звернемо увагу, що 

народна етимологія найчастіше поширюється на слова іноземного походження, 

застарілу і спеціальну термінологію, тобто елементи, незрозумілі рядовому 
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носієві мови. Виникає потреба осмислити, пояснити невідоме. Яким же чином? 

Виразити за допомогою відомого, реконструювати за допомогою чого-небудь, 

що знаходиться в розпорядженні. Слово іноземного походження «поликлиника» 

препарується на дві складові: «поли» і «клиника». Останній елемент є знайомим 

і він зберігається, а перший (грецького походження) підміняється російським 

«еквівалентом» – «полу». Результат, природно, задовольняє того, хто говорить: 

«полуклиника» – це річ цілком зрозуміла, тобто клініка, але не справжня, а так 

собі, «полуклиника». І неясне слово «піджак», перетворившись на «спинджак», 

освоєне тим, хто говорить – в назві чітко проступає його функціональна роль 

(«носити на спині»). 

Дещо поглибивши аналіз, звернемо увагу на те, як саме відбувається 

освоєння мовцем невідомого слова. Використовуючи лінгвістичну 

термінологію, можна було б сказати – шляхом відтворення відсутньої у 

невідомого слова внутрішньої форми. Під внутрішньою формою звичайно 

мають на увазі передачу (зображення) якого-небудь значення за допомогою 

іншого. У внутрішній формі слова виразно проявляється ресурсна природа 

вербально-пізнавальної активності людини. Те значення, «за допомогою 

якого», а не те, «яке передається», і є не що інше, як ресурс. 

Те, що внутрішня форма утворюється різними способами, особливо 

істотного значення не має. Важливо, щоб крізь зовнішній вигляд слова 

просвічувалося мотивування назви: чому саме так названий предмет. У слові 

«спинджак» (на відміну від слова «пиджак») це мотивування назви вже є. 

Сказане дозволяє з’ясувати, з яких причин відбувається спотворення 

звучання і значення слів. Воно обумовлюється тим масивом ресурсів, який 

використовує мовець. 

Народна етимологія протиставляється науковій етимології. Та і друга 

мають справу з одним і тим самим матеріалом. Предметом їх інтересу є 

«незрозумілі» слова, тобто слова, які позбавлені або втратили з певних причин 
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свою внутрішню форму. Якби кожний елемент існуючого словарного запасу 

був осмислений, то будь-яка етимологія була б зайвою. 

І та й друга етимологія мають схожу мету. Вона полягає в тому, щоб 

зрозуміти, осмислити невідоме слово, відтворивши його внутрішню форму. Для 

цього потрібне неодмінно зробити слово (яким би воно не було) похідним від 

чого-небудь. Сконструювати його на якій-небудь основі (цей принцип сьогодні 

розробляється в руслі різноманітних течій конструктивізму, на якому ми 

зупинимося нижче) – на основі якого-небудь іншого значення. Завжди чітко 

розрізняється те, що конструюється, і те, за допомогою чого. Це останнє 

значення приймається як наявне, готове (тобто ресурс). У даному пункті і 

проходить вододіл між двома етимологіями. Вони є втіленням різних стратегій 

рішення. Наукова етимологія завжди прагне оцінити використовуваний 

ресурсний масив з погляду його адекватності завданню, що вирішується, прагне 

поповнити його історично втраченими мотивуючими словами, іншомовними 

елементами. Народна етимологія завжди знаходиться в межах заданого 

ресурсного масиву – у межах значень рідної мови в її актуалізованому вигляді. 

Конструктивні можливості його, природно, є обмеженими. Продукти народної 

етимології виникають там і тоді, де і коли масив виявляється неадекватним. 

Доцільно здійснити ще одну реконструкцію, але при цьому використати 

матеріал з іншої сфери – такої, що не стосується розумової і психічної 

активності дитини або мовних феноменів. Це дозволило б відокремити загальні 

схеми і механізми від випадкових елементів. Скажімо, та обставина, що у 

вищевикладеному описі фігурувала комунікація між дітьми і дорослими, не має 

істотного значення. Справа тут не в дітях. Подібні ж явища можна виявити, 

наприклад, у сфері міжкультурної комунікації. 

У Х.Л. Борхеса, якого іноді вважають передвісником багатьох 

епістемологічних та герменевтичних теорій сучасності [374, с.127-128],  є дуже 

цікавий твір – новела «Пошуки Аверроеса». Арабський філософ Ібн Рушд 

(Аверроес) коментує «Поетику» Аристотеля і знаходить два неясних йому 
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слова – «комедія» і «трагедія». Ніхто у світі ісламу не може до ладу пояснити, 

що вони означають. Марно Аверроес перегортає сторінки Олександра 

Афродісийського, марно він звіряє версії несторианця Хунайна ібн-Исхака і 

Абу Біштра Матти. Відповіді нема. Річ у тому, що офіційній ісламській 

культурі невідомий театр. І уявити, що таке драматична дія, і відповідно 

комедія і трагедія, є вкрай важкою справою. Але не неможливою. У розповіді 

Х.Л. Борхеса такі можливості Аверроесу надаються. Він бачить, як у патіо троє 

хлопчиків грають в муедзина і намаз. Один зображав муедзина, інший – 

мінарет, а третій – того, хто молиться. Хлоп’ята наслідували тому, що бачили в 

житті. Грали, наслідували діям. І саме це було потрібно для розуміння 

Аристотеля! «Трагедія, – говорить грецький філософ, – є наслідування дії 

важливій і закінченій... (що відбувається) у дії, а не в оповіданні і що здійснює 

за допомогою страждання і страху очищення пристрастей» [Поетика, 1449 b 

20–30]. Увечері він слухає розповідь мандрівника, що побував у Китаї. Той 

оповідає про людей у масках, які страждали в кайданах, але в’язниці не було; 

скакали верхи, але коней не було; умирали, а потім піднімалися на ноги. 

Ті, хто слухали цю розповідь, розцінили дії акторів як вчинки 

божевільних. Мандрівник намагався пояснити, що вони зовсім не були 

божевільними, посилаючись на те, що історію можна показувати замість того, 

щоб розповідати її. Але ніхто не намагався це зрозуміти. Аверроес не 

використовує можливостей дати релевантну інтерпретацію поняттям комедії і 

трагедії, що трапилися йому. Урешті-решт він так трактує ці слова: «Арісту 

(Аристотель) іменує трагедією панегірики і комедією – сатири і прокляття. 

Прекрасні трагедії і комедії рясніють на сторінках Корану і в «Муллакат» семи 

священних» [43]. 

З приводу цього існують коментарі різних авторів. Один з них належить 

самому Х.Л. Борхесу, який говорить про свій намір «описати процес однієї 

поразки». Йому видається поетичним випадок з людиною, що ставила собі 

мету, доступну іншим, але не їй. Наголошується також, що людина, обмежена 
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рамками ісламу, не змогла зрозуміти значення цих слів. З погляду І.А. 

Тертерян, розповідь Х.Л. Борхеса присвячена співвідношенню інтелекту й 

реальності. Вона погоджується, що Аверроес «зазнає поразки». Причину цього 

вбачає в його неспроможності «подолати обмеженість, зумовлену відсутністю 

відповідної суспільної практики. Він бачить, як діти в патіо грають в муедзина і 

в намаз, але неспроможний осмислити їх гру як зародок театрального дійства» 

[278]. Схоже тлумачення міститься і в роботі І.Т. Касавіна [130, с. 3–4]. 

Хоча з деякими обмовками з даними трактуваннями можна погодитися, 

навряд чи можна визнати їх достатньо ефективними. Краще уподібнити 

ситуацію Аверроеса з випадком засвоєння мови дітьми. 

Зазначимо, що інтелектуальна робота мислителя не починається з нуля. 

Вона ґрунтується на інтерпретаційній базі, що вже існує, – ісламській релігійно-

культурній традиції. Це і є банк інтелектуальних ресурсів арабського філософа. 

Аверроес стикається з труднощами в коментарі. Проблема тут та ж сама, що й у 

дітей при розпізнаванні мовних повідомлень дорослих. Полягає вона у 

відсутності відповідних елементів для реконструкції понять. Але, на відміну від 

дітей, Аверроес відчуває утруднення. Такою самою ж, як і у дітей, є стратегія 

осмислення й вирішення проблеми: ресурсний масив не змінюється, а 

чужорідні поняття виражаються з допомогою наявної інтерпретаційної бази. 

Філософ відмовляється від переосмислення завдання, яке передбачало б 

збагачення наявного або використання нового масиву. Подібні можливості у 

нього були. Але використати їх, на наш погляд, є справою значно більш 

складною, ніж це здається коментаторам. Украй важко, скажімо, розгледіти в 

дитячій грі контури драматичного театру. У наявному фонді Аверроес 

напружено шукає щось прийнятне (пригадаємо уподібнення і трансформацію 

дітьми елементів у знайомі їм слова). Підсумком роздумів є результат, який 

було б некоректно однозначно оцінити як поразку. В існуючій постановці 

завдання було вирішене («трагедії є панегірики, а комедії – сатири і 
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прокляття») зразково, тобто наявні ресурси використані найкращим чином. 

Інша справа, що можлива інша постановка завдання. 

На перший погляд може здатися, що розглянутий вище випадок з 

прагненням Аверроеса зрозуміти Аристотеля є плодом літературної фантазії 

Х.Л. Борхеса, який жодним чином не причетний до реальних ситуацій у царині 

дослідницької діяльності. Але це не так. Твір аргентинського письменника 

з’явився як результат безпосереднього впливу історико-філософських 

досліджень Е. Ренана, викладених у праці «Аверроес і аверроїзм» [249]. Новела 

побудована навколо тези Е. Ренана, узятої як епіграф до твору «S’imaginant que 

la tragеdie n’est autre chose que l’art de louer...» («Вважаючи, що трагедія є не 

чим іншим, як мистецтвом уславлення…»). 

Якщо виключити певні елементи художнього вимислу, то перед нами 

постане майже повноцінний результат історичного дослідження, проведеного 

методом реконструкції. Як на нас, то цей результат є не менш переконливим, 

ніж зовнішній вигляд стародавніх храмів, які ми можемо бачити на сторінках 

історичних праць завдяки копіткій праці реконструкторів. 

 

 

Висновки до другого розділу 

На основі аналізу, представленому в другому розділі дисертації можна 

зробити такі висновки. 

1. Серед обставин, що обумовлюють переміщення в центр уваги фахівців 

проблематику ресурсного статусу інтелектуальних феноменів, слід зазначити: 

а) зміну ролі інформації і знання в контексті так званих знанієвих 

суспільств (knowledge-based society) 

В рамках останніх розгортаються два обумовлюючі один одного процеси 

– виробництво інтелектуальних продуктів та їх масова утилізація, 

використання. Знання при цьому набуває відповідних визначень – товару, 
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продуктивної сили, сировини, індивідуальної здатності до дії, власності, 

ресурсу. Є всі підстави твердити, що, серед зазначених іпостасей саме ресурсна 

форма буття знання є визначальною. Це й робить її об’єктом пильної уваги 

фахівців. Проте левова частина розробок тут припадає на галузь, яка має назву 

«економіка знань». Суто когнітивні аспекти процесу перетворення знань на 

ресурсний чинник існування сучасних суспільств розроблені вкрай 

незадовільно. Можна вказати лише окремі роботи зарубіжних і вітчизняних 

фахівців Г. Бехманна, Л. Хакка, Х. Вільке, Ж.-Ф. Ліотара, Б.Г. Юдина, Ю.В. 

Сачкова, В.В. Кочеткова та інших.  

б) характерну для сучасної науки потребу в процесі здобуття значущих 

дослідницьких – наукових, винахідницьких, освітніх тощо – результатів 

використовувати все більші обсяги вже отриманих інтелектуальних продуктів. 

Йдеться, зокрема про те, що набуте знання використовується для продукування 

нових інтелектуальних продуктів. Значні обсяги вже накопиченого розумового 

матеріалу в рамках окремо узятого дослідження використовується як сировина, 

як ресурс, без якого інтелектуальна діяльність взагалі неможлива. Такий стан 

справ є характерним для сучасного дослідницького пошуку і обумовлює 

відповідну проблематику. Фахівці (зокрема, Е. Агацці) звертають увагу, що 

безпосереднім об’єктом сучасної науки є не Природа, а товстий шар 

опосередкувань, накопичений самою наукою. Наука живиться самою наукою. 

Пошукова діяльність прищеплюється до того, що наука вже побудувала, 

переглядаючи, критикуючи, корегуючи попередні конструкції.  

2. Принциповим моментом авторської позиції є впевненість, що в річищі 

«традиційної стандартної епістемології» здійснити адекватний опис і оцінку 

зазначеного феномену вкрай складно. Справа в тому, що така фундаментальна 

річ як знання має дві суттєво різні форми буття – існує як у вигляді продукту, 

так і у вигляді ресурсу. Стандартний філософський аналіз мав справу головним 

чином з першою із згаданих форм його існування. З огляду на потребу 

заповнити існуючу прогалину, стверджується необхідність розробки 
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специфічного напряму методологічно-епістемологічних досліджень. Такий 

напрям з необхідністю вписується як міждисциплінарне дослідження в 

широкий контекст розробок в царині історії науки, соціології знання, 

тематичного аналізу, теорії метафори, лінгвістики і філософії мови, 

міжкультурної комунікації, інтелектуального розвитку дитини, психології та 

епістемології творчості, теорії рішення винахідницьких задач, 

конструктивістського підходу, граматології, когнітивістики, текстології, аналізу 

архетипів. 

3. Щодо застосування ресурсного підходу у вивченні наукової діяльності, 

то слід зазначити наступне. Такі дослідження проводилися переважно в рамках 

створення концепції (структурний аспект) науково-технічного потенціалу, а 

також методик його оцінки. Йшлося про проблему зростаючої залежності 

наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок від використання 

окремих видів національних ресурсів – кадрових, матеріально-технічних, 

інформаційних, організаційних тощо. Проте, незважаючи на досягнуті успіхи, у 

теоретичному і практичному освоєнні системи забезпечення залишається ще 

чимало істотних прогалин. І найбільш слабкою ланкою є феномен так званих 

культурних ресурсів. Це, очевидно, не випадково. Кадри, фінанси, матеріально-

технічні елементи і навіть інформація мають специфічні чуттєво сприймані 

форми репрезентації: у людях, банкнотах, апаратурі, текстах, дискетах тощо – 

так би мовити, зриме існування. Їх накопичують, зберігають, розподіляють. 

Культурні ресурси є не менш реальними, ніж зазначені, але часто «вислизають з 

рук» як самого ученого, так і методолога. 

4. Феномени, що репрезентуються концептами «знання-продукт» і 

«знання-ресурс», є суттєво різними. Їхня відмінність визначається позицією, яку 

вони займають в рамках даного конкретного дослідження (пізнавального акту). 

Наслідком цього є потреба в застосуванні різних характеристик для їхнього 

опису. Якщо знання-продукт доречно оцінювати під кутом зору таких понять як 

істинність, об’єктивність, системність, повнота, доказовість, глибина, 
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можливість фальсифікації і верифікації, то знання-ресурс вимагає інших 

характеристик – адекватність, доступність, застосовність, соціальна 

релевантність, здатність продукувати достатньо багату і нетривіальну систему 

імплікації. 

Якщо взяти до уваги різні аспекти буття знання, то воно виявиться 

багатовимірним феноменом. При цьому емпірично можна констатувати той 

факт, що коли зростає значення (відбувається «посилення» критеріїв) однієї 

групи параметрів (скажімо, параметрів ресурсних), часто має місце зниження 

значення параметрів іншої групи (скажімо, параметрів репрезентативних). 

Іншими словами, у тому випадку, якщо за основу беруться інтереси 

технологічного контексту, то питання істинності, якості знань відходять на 

задній план. Від науки більше не вимагається ні пояснення, ні розуміння речей, 

а достатньо того, що вона дозволяє їх ефективно змінювати. Не потрібні 

оригінальні фундаментальні теорії, необхідні лише ефективні технології з 

відповідними ринковими перспективами. 

5. З метою аналізу феномену культурних ресурсів доцільно здійснити 

відповідну структуризацію дослідницької діяльності, виокремивши в її складі 

такі компоненти: пізнавальне завдання, яке необхідно розв’язати; первинний 

стан емпіричного матеріалу, який отримується в процесі застосування методів 

спостереження і експерименту; підсумковий стан (знання-продукт); сукупність 

операцій стосовно трансформації з одного стану в інший. Подібну структуру 

слід визначити як явну (не латентну) з огляду на те, що вона зазвичай стає 

предметом рефлексії дослідників. Культурні ресурси в такому разі входять до 

складу одного з компонентів. У підсумкових результатах спеціалізованої 

пізнавальної діяльності елементи культури присутні у «зв’язаному» вигляді, що 

надзвичайно утруднює завдання їх ідентифікації й опису. Крім цього, справа 

часто містифікується як у звітах самих дослідників про характер власних дій, 

так і в працях істориків науки. Тому для виокремлення культурної складової 

пізнавальної активності в «чистому» потрібна відповідна аналітична техніка. 
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Крім того, виявлення змісту використаних інтелектуальних ресурсів 

пов’язано із специфічними випадками неявного застосування відповідних 

культурних форм. Такі ситуації обумовлені різними причинами. Свою роль тут 

відіграє спонтанний (в значній мірі) характер перебігу когнітивних процесів, 

коли велика кількість моментів не фіксується свідомістю самого дослідника. 

Має також місце і певна методологічна настанова учених, яка зводиться до 

того, щоб приховати витоки інтелектуальних запозичень. Учені у такому разі 

прагнуть відокремити відповідні інтерпретації від їх культурних джерел, 

знайти такі формулювання, щоб ці ідеї сприймалися винятково як описи 

спостережуваних емпіричних регулярностей. Іншими словами, йшлося про те, 

щоб приховати основні припущення, витоки яких містяться далеко за межами 

даної предметної області. І така мета значною мірою успішно досягається. 

6. Масиви культурних ресурсів в рамках даного фіксованого дослідження 

мають позаемпіричне і позадисциплінарне походження. Тобто, з одного боку, 

воно в принципі не можуть бути здобуті шляхом спостереження і 

експериментування з об’єктом пізнання, а з іншого – вони, як правило, є 

такими, які почерпнуті ззовні (іноді з дуже віддалених царин інтелектуального 

досвіду) і привнесені в дану дослідницьку галузь. 

Вищезазначена обставина обумовлює те, що культурний ресурсний базис 

не залежить від емпіричного або аналітичного змісту досліджень. Це має 

суттєві наслідки. За наявності одного й того самого предмету вивчення, 

вирішуючи тотожні пізнавальні завдання, але використовуючи різні ресурси, 

отримують різні результати. Так, зокрема в астрономії, дослідники, маючи на 

меті сегментацію небесної сфери, працюючи з однаковим первинним 

емпіричним матеріалом, використовуючи в принципі тотожні розумові операції 

з трансформації первинного стану даних у кінцеві фрагменти картини, але 

залучаючи різні масиви міфологічних візуальних образів, отримували суттєво 

різні картини зоряного неба. Масив культурних ресурсів в дослідницькому 

процесі поводив себе як «незалежна змінна». 
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РОЗДІЛ III 

КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ В ДИНАМІЧНОМУ АСПЕКТІ 

 

3.1. Психологічні чинники і культурні ресурси продуктивності 

мислення 

Процесам продуктивного мислення присвячена багато різнопланових 

матеріалів. Безліч фактів, що є даними емпіричних спостережень над 

досліджуваними, самоспостереження, історичні свідчення наукової і художньої 

творчості описуються і інтерпретуються протягом тривалого часу переважно з 

певних, цілком визначених і багато в чому близьких позицій. Наше завдання 

полягає в обґрунтуванні альтернативної точки зору і реінтерпретація низки 

поглядів, що вже стали звичними. 

В сфері дослідження продуктивності мислення, сьогодні можна вести 

мову про два визначальні напрями аналізу – психологічний та 

епістемологічний. Перший, безсумнівно, є домінуючим, маючи тривалішу 

історію розвитку, спираючись на значно ширшу базу експериментальних даних 

та спостережень і зосереджуючи в своїх лавах набагато чисельніші кадри 

фахівців. Останній напрям є не менш науково значущим і плідним, проте менш 

зрілим. Фахівці, які докладають свої зусилля в цій царині, пов’язують 

перспективи його розвитку з наступними моментами: з впровадженням методів 

сучасної теорії складних адаптивних систем; синергетичними ідеями 

самодобудови для розуміння функціонування творчої інтуїції (Г. Хакен, С.П. 

Курдюмов); застосуванням тілесно орієнтованого підходу, в рамках якого 

людина розглядається як цілісна система «розум-тіло» (І.О. Бескова); 

використанням теоретичних настанов енактивного підходу в епістемології 

(enactive cognition), що розуміється як варіант конструктивізму (Ф. Варела, 

О.М. Князєва) тощо [329, с. 6-7]. 
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Авторські студії стосовно аналізу проблематики продуктивності також 

розгортаються в річищі епістемологічного напряму, але мають свою специфіку. 

Остання визначається акцентом на значенні культурного контексту для 

продуктивності мислення. Адже жоден автор не творить «з нічого», одним 

своїм талантом. Він має з необхідністю виходити з деякої інтелектуальної 

даності. Нові твори виникають на ґрунті вже існуючих ідей, які становлять 

культурний багаж людини і черпаються нею з навколишнього інтелектуального 

середовища [201, с. 106]. Таким чином, культурний контекст розглядається 

нами не просто в якості середовища, а як скарбниця інтелектуальних 

ресурсів мислення. 

У галузі теорії творчості (еврилогії, креатології) склалися міцні традиції, 

які відтворюються в роботах ось вже не одного покоління фахівців. Із завидною 

завзятістю відтворюються як достоїнства, так і недоліки. І дуже рідко має місце 

спроба яким-небудь чином зійти з уторованої колії. До типових орієнтацій 

еврилогії, що перетворилися на шаблон, належать: 

• настанова щодо пріоритету психологічних методів, яка інколи 

обертається відвертим  психологізмом; 

• зосередження уваги майже виключно на аналізі випадків успішних 

відкриттів, винаходів, інновацій; 

• дослідження переважно передумов, процесу і акту відкриття, а не 

ситуації відкриття. 

Останні моменти деякою мірою є наслідком першого. 

Психологізація еврилогії – явище не випадкове і має багатоманітні 

прояви. Полягає воно в концентрації уваги дослідника майже повністю на 

психологічних чинниках креативного процесу. «Тим часом, – зазначає Г.С. 

Альтшуллер, – психологічні чинники є вторинними, похідними. Головне у 

винаході те, що ... система переходить з одного стану в інший, причому перехід 

здійснюється за певними законами, а не «абияк». Але саме цей – первинний 
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об’єктивний – бік творчості залишається поза увагою психологів» [13, с. 10]. 

Далі він наводить дещо утрирувану замальовку психологізму під час 

інтерпретації творчої активності: «Уявіть собі, що ми досліджуємо поведінку 

рульового на кораблі, що пливе звивистою річкою. При цьому ми нічого не 

хочемо знати про саму річку і намагаємося пояснити дії рульового тільки 

психологічними чинниками. Ось рульовий почав швидко крутити штурвал 

управо. Чому? Напевно, сонце б’є йому в очі, він ухиляється від сонця, ось у 

чому справа... А зараз він поволі обертає штурвал уліво. Чому? Можливо, 

вирішив все-таки підставити обличчя сонцю і позагорати?.. А ось рульові 

змінилися, новий рульовий відразу почав крутити кермо і – увага, увага ! – 

обернувся спиною до сонця. Чудово, отже, поведінка рульових залежить від 

того, чи люблять вони сонце, чи ні, так і запишемо...» [13, с. 10].  

Проявом психологізму можна вважати і таку інтерпретацію креативного 

процесу. Стверджується, що в основі творчого мислення лежить індивідуальне 

мислення конкретної людини, яке підпорядковується суто психологічним 

закономірностям. При цьому одна з основних особливостей творчого мислення 

полягає в унікальній феноменології, що виникає із специфічного сприйняття 

розумового акту його суб'єктом. У свідомості суб'єкта спливає лише результат 

мислення – знайдене рішення, що супроводжується інтуїтивним відчуттям його 

адекватності, а сам процес залишається за кадром. Тому наукові відкриття 

зазвичай здійснюються у формі раптових осяянь («інсайту») і в досить 

несподіваних ситуаціях [12, с. 29]. Сам процес творчого мислення, що протікає 

за межами свідомості, рефлексії, навіть спеціально організованій, не піддається. 

З різко критичною оцінкою подібних поглядів виступив відомий експерт 

в царині творчого мислення Е. де Боно, вважаючи їх «містичними». На його 

думку, креативні явища свідомості засновані на закономірностях людського 

сприйняття як самоорганізуючої системи. Вони абсолютно позбавлені будь-якої 

таємничості [41, с. 13-14]. 



    

 

168 

 

Навряд чи варто дорікати в психологізації еврилогії тільки самим 

психологам-професіоналам. Первинною базою для вивчення креативної 

активності були самозвіти відомих діячів науки і мистецтва, де описані 

«спалахи натхнення», «муки творчості». Ці задокументовані 

самоспостереження за рідкісним винятком майже повністю метафоричними й 

психологічними. Подібне характерне і для Г. Гельмгольца, і для А. Пуанкаре, і 

для А. Ейнштейна. Г. Гельмгольц у своїй промові при отриманні медалі ім. 

Грефе в 1896 році порівнює себе з подорожнім, який здійснює сходження на 

гору. Подорожнім, змушеним шукати стежини і постійно повертатися назад. 

«Але, потрапляючи досить часто в таке неприємне становище, – говорить він, – 

коли доводиться чекати проблисків, я набув деякого досвіду щодо того, коли і 

де вони мені були... Вони ніколи не народжуються у втомленому мозку і ніколи 

за письмовим столом. Кожного разу мені доводилося спершу всіляко 

перевертати моє завдання на всі лади так, щоб усі його вигини і сплетення 

залягли міцно в голові і могли бути знову пройдені напам’ять, без допомоги 

письма.  

Досягти цього, звичайно неможливо без тривалої роботи. Потім, коли 

пройшло стомлення… була потрібна годинка повної тілесної свіжості і відчуття 

спокійного добробуту – і лише тоді приходили гарні ідеї» [162, с. 131–132]. 

Відомі описи А. Ейнштейна власної уяви як комбінаторної гри з елементами 

візуального або рухового типу, труднощів словесного оформлення на другій 

стадії, коли ця гра асоціацій дала деякий результат і могла бути за бажанням 

відтворена [8].  

А. Пуанкаре виокремив кілька етапів процесу відкриття – від зародження 

задуму до моменту, коли (це завжди відбувається несподівано) виникає нова 

ідея. Роздуми видатного математика стосуються питань про роль свідомих 

зусиль і неусвідомленої роботи, інтуїтивну впевненість в істинності ідей, 

значенні естетичних властивостей пропонованого рішення в його оцінці самим 

творцем [239, с. 309–320].  
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У самоспостереженнях мають місце й міркування методологічного 

характеру, але за обсягом вони є вкрай незначними, хоча змістовно ці 

зауваження становлять безперечну цінність і важливі для нашого дослідження 

(про це йдеться у відповідному розділі). 

Загальна психологічна інтенція наклала свій помітний відбиток на 

розуміння природи того, що називається методами активізації творчого 

пошуку, зробивши їх інтерпретацію занадто однобічною. 

У середині роках минулого століття А. Осборном був запропонований 

найбільш відомий з методів активізації – брейнштормінг («мозковий штурм») 

[369]. Сьогодні ця інтелектуальна техніка знову викликає гостре зацікавлення 

фахівців у зв’язку із застосуванням її в нових сферах – бізнесі, рекламі, паблік 

рилейшнз [84] і можливостями використання комп’ютерних систем [361]. 

Методика ґрунтується на відокремленні етапів генерування і критики ідей. Було 

помічено, що одні люди більш схильні до висунення ідей, інші ж – до їх 

прискіпливого обговорення. У звичайних умовах, опинившись разом, вони 

заважають один одному. Крім того, відомо, що на початку пошуку дослідники, 

як правило, витрачають колосальні зусилля для подолання власних інерційних і 

самокритичних чинників. Тут і побоювання здатися смішним і непривабливість 

пропозицій, що знаходяться в ембріональному стані, і небажання вторгатися в 

сусідню галузь. Тому і з’явилася методика, спрямована на зниження 

критичності та самокритичності людини і підвищення тим самим її творчих 

можливостей.  

За наведеними вище інтерпретаціями криється певна концепція – 

концепція суто психологічна. Типові пояснення підкреслюють її тісний зв’язок 

з теорією З. Фрейда, яка є дуже популярною на батьківщині А. Осборна. Згідно 

з положеннями даної теорії, керована свідомість є лише тонким нашаруванням 

на некерованій підсвідомості. Пануючі у свідомості логіка і контроль не 

пропускають бажань і асоціацій, що рвуться з глибин психіки. За А. Осборном, 

психологічна інерція якраз і породжена порядком, що панує у свідомості. 
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Допомогти образам прорватися з підсвідомості в сферу свідомості – такий 

наріжний камінь філософсько-психологічної інтерпретації мозкового штурму. З 

цією метою необхідно звільнити підсвідомість: у групі генераторів не повинно 

бути примушення, контролю. Процес генерації ідей часто подібний до 

стихійного потоку: уявлення виникають начебто некеровано, мимоволі. 

Описані моменти, проте, попри всю їх важливість далеко не вичерпують 

суть справи. За кадром залишається саме гносеологічна і методологічна 

природа активізації пошуку. Щодо цього склалася дещо дивна картина. Такі, 

скажімо, способи пізнання, як спостереження, експеримент, ідеалізація, 

формалізація й інші вважаються «повноцінними» методами дослідницької 

діяльності і вивчаються методологією. А такі методики, як брейнштормінг, 

синектика, метод фокальних об’єктів і подібні до них, чомусь повністю 

знаходяться в юрисдикції психології. Тим часом справа не зводиться до 

визначення психологічних бар’єрів, стимуляції несвідомого і забезпечення 

високої самооцінки дослідника. Навіть поверхневий погляд дозволяє 

зафіксувати низки непсихологічних властивостей. По-перше, інерційність 

роботи і схильність до стандартних кроків часто пов’язана не стільки з 

особливостями психіки, скільки з особливостями організації системи знання, 

яке певним чином є диференційованим і між певними елементами якого є 

сильні і слабкі види зв’язку. По-друге, дослідник є носієм певного 

інтелектуального багажу. Із підсвідомого можна витягнути лише частинку 

закумульованого раніше досвіду. Досвіду, почерпнутого із загальної 

інтелектуальної скарбниці людства й індивідуального існування. Якщо якась 

модель, схема, конструкція ще не була винайдена людьми і не відобразилась у 

свідомості дослідника, то вона не може бути здобута з глибини його психіки. 

По-третє, при мозковому штурмі збираються часто представники різних 

спеціальностей, які є носіями різних знань, різних підходів. 
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У цілому ж методи активізації пошуку є лише технологічною формою 

того, що в інших випадках робиться дослідниками і винахідниками кустарним 

способом.  

Психологічний підхід, таким чином, задає цілком певний ракурс бачення 

змісту креативних процесів. Розроблення предметного поля проводиться за 

допомогою відповідного понятійного інструментарію з використанням 

властивих йому термінологічних засобів. Ключовими елементами опису 

емоційних станів і процесів, вольових зусиль і контрольних дій при цьому є 

«осяяння», «прозріння», «натхнення», «здогадка», «занурення», «уява», 

«інтелектуальна інтуїція», «концентрація», «перемикання гештальта», 

«психологічна інерція», «бар’єри», «естетичне переживання», «підсвідоме», 

«сублімоване» і т. ін. Це доповнюється характеристиками особистостей – 

«спадковість», «обдарованість», «здібності», «талант», «геній», «бездарність», 

«генератор ідей», «критик», «репродуктор» і т. п. 

Вийти за межі традицій, що склались у сфері дослідження продуктивного 

мислення, до деякої міри можна шляхом розроблення культурологічних та 

епістемологічних підходів у даній сфері. У межах даної роботи проблема 

продуктивності мислення ставиться як проблема ресурсної забезпеченості 

пошуку. Очевидно, існує суттєва залежність ефективності творчої діяльності 

від наявного в розпорядженні суб’єкта арсеналу інтелектуальних засобів. 

Питання успіху або невдачі наукового і художнього пошуку може бути в 

даному аспекті зведене до питання про наявність (відсутність) і доступність 

(недоступність) відповідних інтелектуальних ресурсів. З такої точки зору 

ефективність роботи – це не питання психології, не питання таланту, не 

питання психотехніки, що актуалізує підсвідоме і т. п. Це питання про 

можливість і межі того фонду ресурсів, який знаходиться в розпорядженні 

суб’єкта. 

Зазначимо, що прийнята точка зору дозволяє природним чином зрозуміти 

низку явищ продуктивного мислення. Явищ, пояснення яких у світлі інших 
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підходів викликає утруднення. Деякі феномени, супутні творчості, незмінно 

викликали збентеження дослідників. Один з них – роль дилетантів у здійсненні 

відкриттів і винаходів. Їх значення загалом визнається. Відомо, що Н. Бор, А. 

Ейнштейн, М. Борн вважали себе дилетантами і часто говорили про це. 

Академік П.Л. Капіца у своєму відомому виступі «Професор і студент» 

наполягав на необхідності спілкування корифеїв науки з молоддю. Бо 

«безглузді питання, які задають студенти після лекції, надзвичайно 

стимулюють думку і примушують з абсолютно нової точки зору поглянути на 

ті явища, до яких підходимо завжди стандартно... Нарешті, студенти краще 

знають, ширше знають питання... ніж викладач. Викладач, як фахівець, 

підходить вузько, у нього немає широкого підходу. У студентів підхід набагато 

ширший. І коли студент розмовляє з викладачем, викладач дуже багато 

дізнається від студента» [123, с. 261]. І останнє зауваження, яке, на нашу думку, 

аж ніяк не слід сприймати як жарт. Згадаємо наведену раніше реконструкцію Х. 

Борхесом ситуації з пошуками Аверроеса: діти, що грали в намаз, швидше 

змогли б зрозуміти суть драматичного театру, ніж видатний арабський філософ. 

П. Вайнцвайг підкреслює пов’язаний з дилетантизмом момент, а саме те, 

що багато першовідкривачів були «в поганих відносинах» зі шкільною 

програмою. Якби К. Моне, Р. Тагор і А. Ейнштейн досягали успіху в школі, 

вони напевно б розчинилися в буденному клопоті та рутині і людство 

позбулося б плодів їх генія [49, с. 85]. Ним наводяться дані про цікавий 

експеримент: були зібрані матеріали про минуле великих винахідників, зокрема 

Г. Форда і Т. Едісона, у яких, як відомо, не було диплома про вищу освіту. 

Змінивши імена і вік кожного з них, експериментатори внесли цю інформацію 

до стандартних анкет про прийом на роботу і передали їх американській 

конвенції інженерних працівників. Інформація пройшла через руки сотень 

службовців, і лише одному з геніїв було надано право на співбесіду з обмовкою 

про прийом на роботу лише дипломованих спеціалістів [49, с. 86]. 
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Незважаючи на наведені факти, ставлення до дилетантизму (як до такого, 

що протиставляється професіоналізму, швидше негативне, ніж позитивне). 

Відкриття і винаходи непрофесіоналів (а також осіб, що не отримали 

стандартної спеціальної вузівської підготовки) методологічна свідомість 

схильна сприймати як курйоз або випадковість, а вислови Н. Бора і А. 

Ейнштейна – як рафіноване кокетування. 

Типові пояснення успіху дилетантів звичайно полягають у тому, що в них 

«свіжий погляд» на проблему, не обтяжений стереотипами, або що дилетант – 

носій нового, а професіонал – старого. Мають місце також посилання на 

обдарованість одного і сірість іншого. Ці тлумачення є вкрай поверхневими або 

помилковими. Немає жодної стійкої кореляції між професіоналізмом і 

схильністю до консерватизму або бездарністю. А, з іншого боку, дилетант не 

синонім генія або новатора. Неможливо пояснити факти й особливою роллю 

підсвідомого або інтелектуальної інтуїції в дилетантів. 

Проте ситуація стає прозорою, якщо підійти до справи з іншого боку. А 

саме, якщо не вважати фахівця, професіонала, з одного боку, і дилетанта – з 

другого, людьми, що втілюють відповідний набір морально-психологічних 

якостей. В одному випадку – позитивний, в іншому – негативний. Краще 

розглядати їх як носіїв істотно різних масивів інтелектуальних ресурсів. Адже 

професіонал є професіоналом у даній, суто конкретній галузі. І дилетантизм має 

на увазі також строго визначену сферу занять. У Ральфа Перрі є дотепна і 

влучна характеристика із цього приводу, згідно з якою фахівця можна 

визначити як людину, яка з часом знає все більше і більше про все менше і 

менше, поки, нарешті, не дізнається все про ніщо. Йому протистоїть, згідно з Р. 

Пері, «дженераліст»
2
 – людина, яка з часом знає все менше і менше про все 

                                                           
2
 У вітчизняній літературі термін «дженераліст» (generalist) майже не використовується. 

Звичайно ним позначають особу, яка виконує функцію об’єднання знань і дій фахівців при 

вирішенні проблеми, – головного конструктора, керівника і т. д. Іноді вживається терміни: 

«тематик» (на відміну від «галузевик»), «системщик» і деякі інші. 
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більше і більше поки, нарешті не дізнається практично нічого про все. Як 

можна переконатися, тут мова йде про два різних типи досвіду. Коли в 

приведеному вище зауваженні П. Капіци йшлося про широту погляду студента 

і вузькість підходу викладача, то малося на увазі саме ця обставина. Звичайно, 

дилетант не завжди є дженералістом. Він, скажімо, може бути фахівцем у якій-

небудь іншій галузі. Але це не має принципового значення. Роль дилетантів в 

процесі відкриттів і винаходів пов’язана з необхідністю кардинальної зміни 

того масиву інтелектуальних ресурсів, який використовується при осмисленні 

проблеми. 

Іноді ця обставина враховується в освітніх програмах. Світова практика 

має позитивний досвід такого роду. Відомий психолог А.Р. Лурія в першій 

половині минулого сторіччя вчився в Берліні, де існувала провідна на той час 

школа психології. І там студент зобов’язаний був складати іспит з дисциплін, 

які докорінно відрізнялися від основної. Найчастіше це була експериментальна 

фізика. Організатори системи підготовки в Германії цілком слушно вважали, 

що таким чином відбувається запилення ідеями однієї галузі науки змісту іншої 

її галузі. Це, звичайно ж, не феномен дилетантизму, але явище, що має з ним 

загальне коріння. 

Цілком очевидними є мотиви відходу від психологізму в дослідженнях 

продуктивного мислення. Існує визначена і досить жорстка архітектоніка 

комплексу знань. Одні елементи простору інтелектуального досвіду більшою, а 

інші меншою мірою віддалені один від одного. Щільність зв’язків між 

компонентами є різною. Установлення зв’язків між певними елементами 

означає тим самим відрив (ізоляцію) цих елементів від деяких інших. Ця 

структура комплексу знань (зокрема, дисциплінарна організація науки) зовсім 

не визначається властивостями психіки людини – темпераментом, 

особливостями короткочасної і довготривалої пам’яті, механізмами уваги і 

сприйняття. 
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Те, яка когнітивна конфігурація наявна у сфері свідомості фахівця, а яка – 

у підсвідомому, те, які аспекти проблеми потрапляють у фокус уваги, а які – на 

периферію, багато в чому обумовлюється будовою знання, засвоєною в процесі 

освіти. Якби була інтеріоризована інша система знань, то інакше розгорталися б 

й асоціативні потоки. 

 

3.2. Проблеми і ресурси пошуку: схема взаємодії 

Однією з найбільш перспективних сфер застосування ідей, що 

розвиваються в роботі, є історія творчого мислення людини. Мета полягає в 

тому, щоб розкрити ресурсний характер креативної активності суб’єкта й 

описати наслідки, що випливають звідси, які є достатньо значущими й 

неочікуваними. Можливо, вони інспірують потребу написати іншу історію ідей, 

іншу історію відкриттів і винаходів, яка буде помітно відрізнятися від того, з 

чим звичайно мають справу. Одна з таких заявок вже згадувалася нами раніше, 

коли йшлося про тезу «історія пізнання – історія метафор». 

Поширене (і дещо спрощене) уявлення про процес вирішення проблем і 

народження відкриттів є таким. Існує певна проблема (предмет, ситуація), що 

потребує осмислення. Необхідно знайти рішення, яке б відповідало існуючим 

критеріям. Відбувається складний і важкий процес пошуку результату. 

Чергуються етапи свідомих зусиль і неусвідомленої роботи психіки. Успіхи 

змінюються невдачами. І врешті-решт з’являється в тій або іншій мірі 

прийнятне рішення. Якщо справа закінчується невдачею, то в арсеналі 

методологів і психологів в наявності залишається знайомий список причин для 

пояснення – нестача знань і відомостей, бездарність дослідників, обмежені 

можливості експериментальної техніки, дефіцит матеріальних засобів і 

стимулюючих чинників, помилки і т. п. 

У змальованій картині, проте, є маса неточностей і істотних прогалин. 

Головне полягає в тому, що проблемна ситуація сама по собі не породжує 

рішення. «Здобути», «витягти» з неї відповідь неможливо. Точніше сказати: 
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цього не відбувається. Має місце щось інше. Рішення не «витягують», не 

«виготовляють», так би мовити «на місці». Його саме знаходять. Знаходять десь 

«на стороні» і привносять у ситуацію. 

Це ж саме можна сказати і про «відповіді» – ідеї, аналогії, схеми, моделі 

тощо, які є вирішенням проблеми. Вони самі в собі не містять вказівки на те 

завдання, засобами вирішення якого можуть бути. Вони його не породжують і 

не обумовлюють. Більш того, виникаючи, ідеї не потребують того, щоб 

відповідні їм завдання взагалі існували. 

Ст. Тулмін, що знаходиться під безсумнівним впливом ідей Т. Куна і Д. 

Холтона, так трактує відкриття Д. Дальтоном хімічних атомів. Він зазначає, що 

ця подія мала складну передісторію, і додає, що моделі пояснення, наукова 

тематика та інші компоненти розроблялися задовго до того, як усвідомлювалася 

їх емпірична сфера застосування. Чи відкрив Джон Дальтон атоми? Таке 

твердження в буквальному розумінні видається Ст. Тулміну некоректним, і 

термін «відкриття» береться в лапки. «Строго кажучи, – зазначає він, – Дальтон 

відкрив лише новий спосіб зіставлення (виділ. нами – М.В.) ідей з фактами, а 

саме: він відкрив, як атомістичну картину речовини, створену Демокритом і 

Епікуром, а пізніше розроблену Ньютоном, …можна було застосувати для того, 

щоб детально пояснити хімічні закони постійності складу і кратних 

співвідношень» [282, с. 162].  

Ст. Тулмін тут абсолютно правий. Ключове поняття наведених міркувань 

це – «поєднання», що протиставляється «відкриттю», «виявленню». І дійсно, Д. 

Дальтон у буквальному розумінні атоми не спостерігав
3
 і з ними не 

                                                           
3
 Інколи Д. Дальтон взагалі не уявляв, що з ними відбувається в реальності. Фактично 

атомістична доктрина в нього була пояснювальною схемою, моделлю, на якій 

«програвалися» різні варіанти, а висновки зіставлялися з даними дослідів. Зусилля 

дослідника були, зокрема, спрямовані на складання таблиці атомних вагів. Це виконувалося 

за допомогою непрямих вимірювань. Так, одна частина (за вагою) водню сполучується з 

восьма частинами кисню, утворюючи воду. Якщо молекула води складається з одного атома 

водню і одного атома кисню, то атом кисню в 8 разів важчий за атом водню. Прийнявши вагу 

останнього за одиницю, отримували атомну вагу кисню, що дорівнює восьми. Але це 
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експериментував. Він їх не виявив раптом у якийсь момент своїх емпіричних 

занять. Дослідник мав справу з хімічними макрофеноменами – реакціями, 

сполуками, пропорціями тощо. Зробити висновок про те, що явища постійності 

складу і кратних співвідношень свідчать на користь певної (атомістичної) 

натурфілософської концепції речовини, було можливим лише за наявності 

достатньо виразного уявлення про її суть. Інакше було б просто не зрозуміло, 

про що, власне, говорять хімічні ефекти. 

Далі, атомістична доктрина була привнесена у сферу хімічних 

емпіричних досліджень з віддаленої сфери культури – натурфілософії. Вона не 

створювалася й не опрацьовувалася Д. Дальтоном, а використовувалася (тобто 

виступала як пояснювальний ресурс). 

По-друге, немає ніякої причинної або генетичної залежності між 

зазначеним хімічним законом і атомістичною картиною речовини. Остання 

існувала протягом століть і не породила положень про постійність складу і 

кратних співвідношень. При її створенні не передбачалося, що колись у 

майбутньому за її допомогою можна буде щось подібне пояснити. Закони 

сформульовані незалежно від неї. Хімічні закони, у свою чергу, теж не були 

зумовлені появою й особливостями атомістичної доктрини. Уже хоча б тому, 

що за часів Демокрита вони просто були невідомі. 

Таким чином, роздільно існували два утворення у віддалених сферах 

інтелектуального досвіду. І сформувалися вони автономно. Вони мали однакову 

властивість – властивість відповідності, сполучуваності: раптом виявилося, що 

атомістика – саме те, що потрібне для пояснення кратності і постійності складу. 

                                                                                                                                                                                                 

виявилося абсолютно помилковим. Основна помилка Д. Дальтона полягала в його уявленні, 

що атоми одного елемента сполучаються з атомами іншого попарно, «один до одного». 

Надалі з’ясувалося, що кожна молекула води містить 2 атоми водню і 1 атом кисню, а не по 

одному атому кожного елементу, як вважав Д. Дальтон. (див., наприклад: Азимов А. Краткая 

история химии / А. Азимов. – М. : Мир, 1983. – С. 55–59). І, таким чином, атомна вага кисню 

дорівнює 16, а не 8, бо цих атомів виявилося у два рази менше. 
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Факт їх збігу мав своїм результатом ефективне пояснення, назване надалі не 

цілком коректно «відкриттям атомів». Успіх першовідкривача й полягає у 

виявленнях продуктивних інтелектуальних конфігурацій. 

Якщо прийняти до уваги наведені міркування, то виникають дещо 

несподівані наслідки. Відсутність генетичного і причинного зв’язку і автономна 

поява поєднуваних фрагментів інтелектуального досвіду сприяє, зокрема, 

визнанню найрізноманітніших варіантів часової послідовності. Зовсім не 

обов’язково, щоб кристалізація проблеми неодмінно передувала виробленню 

засобів її вирішення. Імовірними є різні варіанти: 

 проблема передує створенню засобів рішення; 

 засоби вирішення передують проблемі; 

 проблема і засоби формуються приблизно одночасно. 

Розглянута історія з атомами Д. Дальтона належить до другого випадку. 

«Відповідь» (атомістика) з’явилася давно, але протягом століть не існувало 

питання, відповіддю на яке вона б могла стати. 

При вивченні відкриттів важливим є аналіз не тільки варіанту, що 

здійснився, але й інших імовірних випадків. Одним з істотних недоліків історії 

відкриттів і винаходів є якраз акцент на успіхах. Іншими словами, пояснюється 

й обґрунтовується те, як і чому ті або інші відкриття відбулися і внаслідок чого 

вони могли відбутися. Але не менш (якщо не більш) цікавою (що дає привід для 

роздумів) є історія відкриттів, які не відбулися, і вивчення того, як деяка подія 

могла не відбутися. 

У ситуації з Д. Дальтоном у скарбниці культури була необхідна відповідь. 

Проте в світлі прийнятої нами точки зору все це багато в чому є справою часу і 

випадку. Адже стан справ цілком міг би бути й іншим: немає переконливих 

аргументів проти припущення, що проблема осмислення кратності і постійності 

складу існує, а придатних для її розв’язання аналітичних ресурсів в 

інтелектуальному багажі людства (або даної культури) може й не бути. Через 
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те, скажімо, що свого часу розвиток натурфілософії пішов би іншим шляхом. 

Виникає складне і багато в чому неясне питання, як би розвивалася хімія. 

Для того, щоб мати можливість більш продуктивно обговорювати 

питання про забезпеченість ресурсами творчої діяльності, необхідні 

схематизація й узагальнення. Як варіант моделі, що заслуговує на увагу, можна 

запропонувати схему «виклик (запит) – відповідь». Мається на увазі, що, з 

одного боку, існує множина проблем, завдань, труднощів, які потребують 

нетривіальних рішень («виклик»). А з іншого – деяка множина засобів (ідей, 

схем, тем, моделей, аналогій і т. д.), що можуть бути засобами вирішення 

перших («відповіді»). Елементи кожної з цих множин генеруються автономно. 

Проблеми виникають незалежно від того, чи існують засоби їх вирішення. А 

засоби створюються не з метою, що вони можуть для чого-небудь стати в 

нагоді. І хоча подібне твердження звучить дещо парадоксально, але доцільно 

виходити саме з цього. 

Суть того, що відбувається, можна зобразити у вигляді такої схеми (рис. 

1). Мається на увазі, що тут зафіксований стан справ у певний момент або 

період часу. В інший момент стан буде іншим, що змінить і його графічну 

репрезентацію. Але якою б не була конкретна ситуація, завжди матимуть місце 

«події» трьох типів. До першого типу належатимуть події, коли виклик 

знаходить більш-менш задовільну відповідь (на схемі випадок представлений 

збіжними стрілками). Другий тип подій передбачає існування викликів без 

відповідей. 
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 «Відповіді» (засоби, ресурси) 

 

«Виклики» (проблеми, завдання) 

  

Рис. 1. 

Нагадаємо, що схема фіксує положення справ у якийсь певний момент 

часу: в інший момент для даного виклику може з’явитися відповідь. Третій тип 

подій передбачає наявність «відповідей» без відповідних викликів («відповідь-

без-виклику»). І в цьому випадку потрібно враховувати часовий чинник. У 

якийсь момент може виникнути проблема, для вирішення якої почнуть 

використовуватися елементи, що давно існують в скарбниці культури. 

Будь який творець, першовідкривач, дослідник опиняється в одній з цих 

ситуацій, яка для нього є, так би мовити, об’єктивним контекстом його 

діяльності. Те, що деякі проблеми не мають ресурсів для свого вирішення, а 

певні ресурси не знаходять попиту через відсутність сфер свого застосування, 

найменшою мірою не залежить від дослідника. Від нього залежить тільки те, як 

він зуміє скористатися наявними можливостями. 

Виникає питання: у чому, власне, згідно з даною схемою полягає зміст 

діяльності першовідкривача? Річ у тому, що наведена схема відображає, так би 

мовити, лише потенційну сумісність, а не збіг питань і відповідей, що фактично 

реалізувався. Таким чином, залишається незрозумілим, з одного боку, який 

елемент з яким сумісний, а з іншого – невідомо, чи можна поєднати цей 
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компонент з будь-яким узагалі. Щоб це встановити, і потрібні дослідження, 

креативна діяльність. 

Необхідно розрізняти відкриття як акт і ситуацію відкриття. Відкриття, 

рішення, інновації відбуваються не в будь-який момент, але тільки за наявності 

відповідної ситуації. Поза нею вони неможливі. Такі ситуації можуть виникати 

і зникати. Відбувається це незалежно від дослідника. Крім того, не будь-яка 

ситуація закінчується відкриттям. Ситуація відкриття характеризується 

відповідними ознаками – одночасною наявністю як проблеми, так і ресурсів для 

її вирішення. Таким чином, із зазначених варіантів: «виклик і відповідь», 

«виклик без відповіді», «відповідь без виклику» – придатним є тільки перший, а 

другий і третій не створюють ситуацію відкриття. Далі, ознакою даної ситуації 

є те, що «виклики» і «відповіді» існують окремо, і необхідно їх сумістити. Це 

не відбувається само по собі, автоматично, але потребує інколи колосальних 

вольових, інтелектуальних і емоційних зусиль. Саме тут і починає працювати 

те, що називають обдарованістю, талантом. Але, нагадаємо, ступінь 

обдарованості абсолютно не зумовлює ситуації відкриття. 

Часом навіть видатні дослідники це не усвідомлюють. Чомусь неявно 

вважають як само собою зрозуміле, що ситуація відкриття завжди в наявності 

(тобто необхідні інтелектуальні ресурси вже існують). 

Е. Вігнер розмірковував над загадкою ефективності математичних понять 

у природознавстві. Для ілюстрації свого розуміння того, що відбувається, він 

наводить глибоку аналогію : «Ми знаходимося в становищі, деякою мірою 

аналогічному становищу людини, яка тримає в руках зв’язку ключів і 

намагається відкрити одну за одною кілька дверей. Рано чи пізно їй завжди 

вдається підібрати ключ до чергових дверей, але сумніви щодо взаємно 

однозначної відповідності між ключами й дверима в неї залишаються» [59, с. 

183]. Останні слова Е. Вігнера стосуються питання про те, чи є математична 

теорія, створена для опису деякого фрагмента фізичної реальності, єдино 

можливою. Для нас же аналогія цікава в дещо іншому аспекті. Очевидно, що в 
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уявному прикладі маються на увазі два майстри, один з яких виготовляє 

винятково замки, а інший – лише ключі. Працюють вони незалежно один від 

одного. Далі хтось намагається відкрити готовими ключами останнього майстра 

(зауважимо, що вони виготовлені «не за місцем») замки першого. І йому це 

врешті-решт вдається. Проте твердження Е. Вігнера, що таке можливе завжди, 

навряд чи є правдоподібним. Природніше припустити, що це траплятиметься 

лише в деяких випадках: частину замків відкрити не вдасться, а частина ключів 

не підійдуть до жодного замка. Але аналогії багато в чому добре ілюструють 

наведені нами думки про роздільне продукування культурних форм, які можуть 

слугувати ресурсами, і запитів-проблем. Торкаючись тих же питань про 

застосовність математичних концепцій у фізиці, М.В. Попович зазначає, що 

«ніхто б не знав про геометрію Г. Мінковського більше, ніж про геометрію 

антипсевдоевклідову, якби не виявилося, що саме вона є тим, що потрібно для 

спеціальної теорії відносності» [226, с. 263]. Але те, що так відбулося, є лише 

справою часу і випадку. Не існує жодної гарантії того, що потрібна 

математична концепція буде готова у відповідний момент. 

Про те, що розглянуті в даному підрозділі дисертаційної роботи 

особливості продуктивних інтелектуальних процесів дійсно є важливими, 

свідчать спостереження і розмисли інших фахівців. В їхніх працях часто 

фіксуються схожі феномени. Проте підхід до осмислення явищ 

використовується інший. У цьому зв’язку доцільно звернутися до розгляду 

теорії творчого процесу відомого філософа Б.М. Кедрова. Свою концепцію 

учений вважає такою, що інтегрує логічні і психологічні чинники креативного 

процесу. Важливим достоїнством його робіт є те, що свої уявлення і висновки 

він намагається будувати на основі багатого конкретного емпіричного 

матеріалу. Категоріальний апарат, який використовується для реконструкції 

творчих актів учених та винахідників містить поняття пізнавально-

психологічного бар’єру (ППБ), підказки-трампліну, необхідності та 

випадковості, перетину процесів, асоціації тощо. Розглядаються, зокрема, 
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ситуації відкриттів та винаходів А. Кекуле і С. Брандта. Робляться відповідні 

узагальнення. 

Ім’я першого пов’язується із відкриттям структури молекули бензолу. 

Реконструкція творчого акту хіміка представлена Б.М. Кедровим наступним 

чином. 

На початку другої половини XIX століття в органічну хімію було введено 

поняття валентності, або атомності. Одноатомними були визнані такі елементи, 

як водень, хлор; двоатомними – кисень, сіра; триатомними – азот, фосфор і, 

нарешті, чотириатомними – вуглець, кремній. Відповідно до величині 

атомності до символу елементу приставлялося необхідне число рисок. Формула 

писалася таким чином, що валентні риски елементів немов би насищали одна 

одну. Структура зображувалася схемою у вигляді відкритого ланцюжка, і 

властивості атома усередині молекули характеризувалися його положенням між 

іншими атомами і різними зв'язками з ними. 

Були встановлені ще дві важливі обставини: по-перше, між двома 

атомами вуглецю міг бути не простий зв'язок, що зображувався однією рискою, 

а подвійний або навіть потрійний; по-друге, ланцюжок міг розгалужуватися, 

залишаючись в той же час відкритим. Так пояснювалася будова сполучень 

аліфатичного (жирного) ряду. 

Але вже починаючи з 40-х років XIX століття в хімії і хімічній 

промисловості важливу роль почали грати ароматичні сполуки, які є похідними 

простої речовини бензолу, будова якого довго не була встановлена. 

Річ у тому, що всі шість атомів вуглецю, що входять в молекулу бензолу, 

абсолютно однакові між собою. Так само усі його шість атомів водню теж 

однакові. Спосіб написання формул, що тим часом став загальноприйнятим (у 

вигляді відкритих ланцюгів) і що виявився бар'єром, не міг виразити цю 

подібність всіх вуглецевих атомів бензолу, так само як і подібність всіх його 

водневих атомів. Річ у тому, що атоми, які стоять по краях ланцюга, завжди і 

неминуче відрізнятимуться від атомів, що містяться усередині ланцюга. Тому 
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всі спроби зобразити формулу бензолу у вигляді відкритого ланцюга незмінно 

виявлялися неспроможними. 

Отже, є усі підстави твердити, що спосіб зображення формул органічних 

сполук у вигляді відкритих ланцюгів був особливим способом, застосовним 

лише до особливого класу цих з'єднань, – до їх жирного ряду (особливе). Це 

особливе помилково було зведено в ранг загального, внаслідок чого 

перетворено на ППБ на шляху до пізнання дійсної структури бензолу. 

Належало знайти вихід за рамки цієї особливості і відшукати якийсь інший, ще 

невідомий принцип побудови структурних формул, окрім прийнятих відкритих 

ланцюгів. 

Б.М. Кедров звертає увагу, що описаний епізод цікавий тим, що він 

дозволяє з'ясувати не тільки наявність ППБ та його функціонування в ході 

роботи наукової думки, але і внутрішній механізм своєрідної підказки, яка 

незалежно від самого вченого навела його думку на шукане рішення, тобто 

допомогла подолати бар’єр, що існував, але не усвідомлювався хіміками того 

часу. 

Як розповідав згодом сам автор відкриття А. Кекуле, він довгий час 

сушив голову над тим, яким чином можна було б виразити подібність всіх 

атомів вуглецю в бензолі і всіх його воднів. Втомлений, він сів біля палаючого 

каміна і задрімав. В його уяві проносилися, як яскраві змійки, ланцюжки з 

атомів вуглецю і водню. Вони здійснювали різні рухи, і ось одна з них 

замкнулася в кільце. 

Так у А. Кекуле народилася «підказка» шуканої формули бензолу: 

формула повинна бути кільцем – тільки в цьому випадку всі шість атомів 

вуглецю, що входять в молекулу бензолу, можуть бути між собою рівноцінні, 

так само як сполучені з ними шість атомів водню. 

А. Кекуле вважався жартівником і вигадником. Він склав ще одну версію 

про те, як йому прийшла думка про вуглецевий ланцюг, що замикається в 

кільце. Він розповів, що ніби то їхав в Лондоні в омнібусі на даху і побачив, що 



    

 

185 

 

по вулиці везуть в цирк клітку з мавпами, які хапаються лапами одна за одну і 

махають хвостами, і він ніби то подумав, що це атоми вуглецю (чотириатомні), 

а їх хвости – водню. Мавпи, що раптом зчепилися, утворили кільце, і він 

здогадався, що формула бензолу повинна бути кільцем. 

У всіх цих випадках істотно і важливе тільки одне: щоб спостерігався 

процес замикання в кільце двох закінчень якого-небудь достатньо 

прямолінійного предмету. Відмітимо, що необов'язково ученому було бачити 

який-небудь з процесів в даний момент, а достатньо його пригадати. 

Наведені вище версії суто випадкові, зовнішні по відношенню до самого 

творчого процесу, нічим не пов'язані з його істотою. Проте спільним в них було 

те, що кожна з цих випадкових подій по-своєму імітувала один і той же 

необхідний процес: замикання відкритого ланцюга в кільце. 

Тут ми бачимо, що відмічена необхідність реалізувалася через 

випадковість, яка підказала ученому шлях до рішення задачі, що стояла перед 

ним.  

Вірогідно, в історії багатьох наукових відкриттів підказка могла в явній 

формі не фіксуватися самим ученим і безслідно стертися з його пам'яті. Проте 

такі підказки мали місце в історії науки в набагато більшій кількості, ніж вони 

зафіксовані самими ученими [137, с. 62-64]. 

Б.М. Кедров звертає увагу на ще один важливий аспект справи, який 

представлений категорією «перетин процесів». Стверджується, що 

випадковість виникає в пункті перетину двох незалежних необхідних 

ланцюжків подій. Це можна показати на прикладі знаходження формули 

бензолу за допомогою підказки, згідно будь-якої з приведених вище 

випадкових версій. Тут дійсно відбувається перетин двох абсолютно 

незалежних між собою необхідних рядів, і сама підказка народжується точно в 

пункті їх перетину. (Ця теза розглядається Б.М. Кедровим, як ключове 

положення). 
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Один з рядів подій пов'язаний з напруженими пошуками відповіді на 

поставлений самою наукою питання про структурну формулу бензолу. Ці 

пошуки в рамках органічної хімії здійснюються в свідомості А. Кекуле як 

необхідний логічний процес протягом достатнього довгого часу і поки що 

безрезультатно. Подібний розумовий процес не тільки не переривався в мить, 

коли відбувається той, що уклинився в життя ученого – випадковий процес 

зовнішнього характеру. Останній процес, у свою чергу, такий же необхідний 

сам по собі: скажімо, доставка мавп в лондонський цирк була необхідна для 

роботи цього цирку. 

З цією ситуацією порівнюється винахід С. Брандтом висячих мостів. 

Йшлося про те, що починаючи з далекої давнини люди навчилися перекидати 

перехідні мости через річки та яри. Для цього необхідно було спочатку на дні 

перешкоди зводити опорні пункти, а потім на них укладати дошки або які-

небудь інші предмети як прольоти. На воді могли бути зведені так звані 

понтонні мости. Такий саме спосіб зведення мостів міцно увійшов у практику і 

давно вже перетворився на своєрідний ППБ: мости можна будувати тільки так і 

не інакше. Але виникло принципово нове завдання – перекинути міст через 

достатньо широку, а головне, надзвичайно глибоку прірву. Про зведення 

опорних конструкцій на дні прірви або по її краях не могло бути і мови. 

Відомий конструктор залізничних мостів С. Брандт багато часу шукав рішення 

задачі, але скільки він не бився над завданням, результат незмінно виходив 

негативний. 

Одного разу, змучений марними пошуками рішення, винахідник вийшов 

на двір подихати свіжим повітрям. У повітрі носилися тонкі осінні павутини. 

Одна з них потрапила, очевидно, на обличчя винахідника. Не припиняючись 

думати про своє завдання, він машинально почав її знімати, і тут раптово у 

нього блиснула думка і народилася ідея про висячі мости. 
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Узагальнюючи особливості цього випадку, Б.М. Кедров виокремлює 

чотири умови, дотримання яких обов'язково для успішної реалізації підказки-

трампліну: 

по-перше, не тільки основний зміст підказки (у вигляді павутини) в 

точності виражав принцип рішення задачі, але навіть зовнішній вигляд 

павутини-підказки відповідав цьому рішенню. Отже, зроблена підказка як би 

явно говорила сама за себе; 

по-друге, винахідник невпинно і напружено думав про завдання, що 

стоїть перед ним, і в той момент, коли подіяла підказка, тобто коли він знімав 

павутину зі свого лиця. Таким чином, тут чітко перетнулися два незалежні 

необхідні процеси – робота винахідницької думки і рух павутини, що 

відірвалася: рішення прийшло якраз в точці випадкового перетину цих рядів; 

по-третє, С. Брандт, поза сумнівом, володів здібністю до асоціативного 

мислення, бо інакше він не побачив би зв'язку між павутиною (підказкою) і 

рішенням інженерної задачі, над якою билася його думка; 

нарешті, по-четверте, основа для сприйняття підказки була досить добре 

підготовлена в результаті тривалої і наполегливої роботи винахідницької думки 

С. Брандта. 

В обох випадках діяла одна і та ж пізнавально-психологічна 

закономірність: подолання пізнавально-психологічного бар'єру за допомогою 

трампліну-підказки з виконанням відповідних чотирьох умов [137, с. 90-91]. 

Як можна переконатися, між комплексом ідей Б.М. Кедрова стосовно 

сутності творчого процесу і запропонованою нами характеристикою феномену 

ресурсної обумовленості продуктивності мислення існує низка спільних 

моментів. Йдеться: 

по-перше, про необхідність перетину або двох потоків подій 

(внутрішнього і зовнішнього), або констеляції проблем і ресурсів («запитів» і 

«відповідей»); 
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по-друге, про чітке відокремлення внутрішніх і зовнішніх обставин. У 

Б.М. Кедрова внутрішнім моментом являється розумова робота дослідника над 

проблемою, а зовнішнім – «підказка-трамплін», тобто якась цілковито 

випадкова подія, з якою дослідник стикається у своєму житті. У нас йдеться 

про те, що ресурси мають позадисциплінарний характер або перебувають за 

рамками даного конкретного дослідницького процесу; 

по-третє, про схожість функцій, які виконують ресурси і підказки-

трампліни в продуктивних розумових процесах. Самі терміни «ресурс» і 

«трамплін» є в цьому випадку показовими, маючи відповідне смислове 

навантаження. 

В той же час між нашим розумінням і підходом Б.М. Кедрова існують і 

помітні відмінності. «Підказка» має помітне психологічне забарвлення. Ресурси 

розуміються нами як суто когнітивна річ. Семантичне навантаження терміну 

«підказка» створює у читача враження про «необов’язковість» цього чинника, 

про щось таке без чого можна обійтися. Ресурси ж кваліфікуються як необхідна 

умова здійснення мислительних процесів, без якої вони взагалі неможливі. 

Існують й інші відмінності. 

 

3.3. «Історія ідей»: лінеарна схема і досвід альтернативної 

реконструкції 

Існують глибоко укорінені нормативи того, як слід писати історію 

наукових досягнень. Перш за все читача необхідно ознайомити з історією 

питання, по можливості, детально охарактеризувавши стан справ до описуваної 

події. Представити все це в контексті боротьби різних поглядів, проаналізувати 

труднощі, пов’язані з пошуками правильного рішення. Потім необхідно 

докладно викласти суть зробленого відкриття і, нарешті, стисло торкнутися 

подальшого розвитку предмету. На перший погляд, подібні установки 

заслуговують на безперечне схвалення. Проте з цим пов’язані деякі неявні 
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орієнтири, які не слід приймати, оскільки вони призводять до спотвореної 

картини емпіричних подій. 

До них належить лінеарна пояснювальна схема в історії ідей. Відповідно з 

нею на одній осі – часовій або логічній – слід розташовувати відрізки, що 

представляють ідеї. Порядок відрізків виражає логічне проходження, генетичну 

обумовленість або хронологічне слідування. Вісь має спрямованість, яка 

говорить про те, що за чим слідує. Цей стан справ має розглядатися як такий, 

що визначається попереднім ходом еволюції як підсумок попередніх подій. 

Співвідношення відрізків на осі характеризується виразами типу 

«проходження», «визрівання ідей», «трансформація уявлень» і т. п. 

У чому ж незадовільність тих історичних описів, які виникають у разі 

використання цієї пояснювальної схеми? Візьмемо як приклад відкриття Й. 

Кеплера. Його внесок у становлення астрономічної картини звичайно 

пов’язують з двома моментами. Перший полягає у відмові астронома від 

кругових орбіт у русі планет і заміні їх спочатку на овал, а потім на еліпс, а 

також у формулюванні емпірично знайдених закономірностей планетарних 

рухів. Тим самим в астрономії ставилося і вирішувалося грандіозне завдання 

пошуку справжньої орбіти планети в просторі, пов’язувалися один з одним час 

руху, відстань планети до Сонця і кутові координати, що визначають її 

положення на небесній сфері. 

Друга обставина (що і є предметом нашої уваги) полягає в проекті 

фізичного обґрунтування астрономії, тобто, як іноді говорять, у переході від 

«небесної геометрії» до «небесної фізики». Проект, з погляду нинішньої науки 

здійснений багато в чому незадовільно. Проте яким би химерним і 

фантастичним не було кеплерівське обґрунтування, від нього неможливо 

відвернутися.  

В Аристотеля й Птоломея планети рухалися по орбітах, підкоряючись або 

чисто математичним законам, або механічним, але в неземному розумінні. У 

руслі цього кінематико-геометрического підходу залишається й М. Коперник, 
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який наполягав на тому, що небесним тілам не повинно приписуватися те, що 

належить Землі. Вихідною в Й. Кеплера є настанова, протилежна цьому: 

необхідно сформулювати єдиний фізичний закон і на його основі зрозуміти 

Всесвіт. Закон заснований на земній механіці. 

Відповідно до лінеарної моделі події цього періоду можна представити 

так, як це показано на схемі (рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

 

Ця схема для істориків науки є своєрідною матрицею впорядковування 

матеріалу. Її дотримуються і дослідники, перу яких належать кваліфіковані і 

ґрунтовні роботи. Так, композиція історичного матеріалу Н.І. Ідельсона [115] є 

такою. Описується стан справ у астрономії, що безпосередньо передує роботам 

Й. Кеплера. Далі дослідник переходить прямо до характеристики фізико-

астрономічних поглядів останнього. Наголошується, що в Й. Кеплера рух 

планет не є самочинним блуканням, а відбувається під впливом зовнішнього 

агента. Джерелом дії є Сонце. Особлива увага звертається на земні аналогії 

таких властивостей Сонця у вигляді дії магнітних сил. Йдеться про магнітні 

полюси, напрями магнітного витоку, сили дії й інші деталі. Н.І. Ідельсоном 

наводяться докладні виписки з «Нової астрономії» Й. Кеплера (книги, що 

мають підзаголовок «Небесна фізика»). В основному це є тези, які дуже близько 
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підходять до формулювань ньютонівської динаміки. Необхідно представити Й. 

Кеплера як попередника Ньютона. 

Робота написана зі знанням справи, положення ретельно документовані. І 

разом з тим прихильність до лінеарної схеми накладає свій негативний 

відбиток, що виявляється у відповідному підборі матеріалу, прогалинах. 

Перш ніж говорити про деталі фізики планетарних явищ, корисно було б 

з’ясувати питання про те, як і звідки ця фізика взагалі опинилася в небесній 

картині. Очевидно, що зовсім не з попередньої астрономічної системи. Фізика 

ні логічно, ні генетично не випливає з кінематико-геометричних уявлень. У 

цьому відношенні взагалі немає переходу від «небесної геометрії» до «небесної 

фізики». Тут швидше має місце розрив. Лінеарна схема може породити лише 

ілюзію щодо «поступового визрівання ідей», «обумовленості», «трансформації» 

і т. п. 

Фізичні уявлення щодо їх приналежності до астрономічної сфери мають 

привхідний характер, тобто вони були привнесені з іншої культурної сфери (у 

вигляді ресурсів). Ця обставина частково усвідомлюється й Н.І. Ідельсоном: 

«Але найістотніше…те, що в Кеплера всі ці положення створюються майже 

поза всяким контактом з досвідом, вони накладаються (виділ. нами – М.В.) на 

природу як деякі умоглядні висновки, як передумови майбутніх дослідів 

узагалі» [115, с. 225]. 

Зазначимо, що питання про джерело ідей зовсім не є тривіальним. А 

прямолінійна відповідь типу: «Узято з фізики» – спрощенням. Й. Кеплер не 

починає безпосередньо з фізичних міркувань і техніко-технологічних образів. 

Ключовою є ідея «Всесвіту як небесної машини»
4
, ідея «світу-автомата». Під 

час роботи над «Новою астрономією» в одному з листів (1605) Й. Кеплер 

пояснює свій задум: 

                                                           
4
 Дж. Холтон, розуміючи значення ідеї «Всесвіту як небесної машини», розцінює її як одну з 

основних тем кеплерівської космологічної моделі (Холтон Дж. Тематический анализ науки / 

Дж. Холтон. – М.: Прогресс, 1981. – С. 50). 
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«Я багато займаюся вивченням фізичних причин. Моя мета полягає в 

тому, щоб показати, що небесна машина повинна бути схожа не на 

божественний організм, а швидше на годинниковий механізм …оскільки майже 

всі різноманітні рухи викликаються за допомогою одної і вельми простої 

магнітної сили, так само як і в разі годинникового механізму, коли всі рухи 

викликаються простим вантажем. Більш того, я показую, яким чином фізична 

концепція повинна бути представлена за допомогою обчислень і геометрії» 

[цит.: за 302, с. 50].  

Ці міркування становлять принципово важливий момент, який історики 

науки (у т.ч. і Н.І. Ідельсон) залишають поза увагою. Перш ніж говорити про 

одну земну силу, що керує Всесвітом, необхідно, щоб світ з’явився у 

відповідній формі, у формі автомата. Перш ніж внести до небесної картини 

фізичні властивості, перш ніж будувати міркування, обчислювати й 

вимірювати, необхідно мати можливість це зробити, а саме – мати у своєму 

розпорядженні відповідну онтологічну конструкцію, якої б усе це стосувалося. 

Образ «Всесвіту як годинникового механізму», «Всесвіту як небесної машини» 

і відіграє роль подібної конструкції. А годинник, автомат, машина – це 

феномени перш за все техніки, а не фізики
5
. І вже зовсім це – не феномени 

планетарної системи: у сфері техніки подібні речі суть емпіричні факти, а на 

небозводі їх немає. Джерело ідей і образів сумнівів не викликає. 

Та незаперечна обставина, що небесна машина і небесна фізика 

виникають не на інтелектуальному фундаменті колишніх астрономічних 

систем, а сягають своїм корінням інших сфер, має своєю само собою 

зрозумілою передумовою те, що необхідні речі в цих сферах уже існують. Адже 
                                                           
5
 П. Яніх, говорячи про фізику в цілому, зазначає, що «з початку XVII ст. і до сьогоднішнього дня 

фізиці краще називатися механікою. Бо ... світ як об’єкт фізичного дослідження повинен розглядатися 

як велика машина, функції якої потребують дослідження, опису, вивчення» (Яних П. Физика – 

естественная наука или техника? / П. Яних // Философия техники в ФРГ. – М. : Прогресс, 1989. – С. 

288). 
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для того, щоб побачити небесну картину, окремі її фрагменти і зв’язки між 

ними як безвідмовно працюючий годинниковий механізм, спостерігачеві 

потрібно бути представником світу машин. Іншими словами, ученому 

необхідно мати у своєму розпорядженні відповідні інтелектуальні ресурси. 

Зрозуміло, що ні Гіппарх, ні Птоломей в своєму розпорядженні не мали 

подібних речей. 

Але простої наявності механічного годинника явно недостатньо. Щоб 

стати елементом актуального банку інтелектуальних ресурсів він мав виступати 

як гештальт сприйняття. І він дійсно виконував таку функцію, з одного боку, 

справляючи сильне враження на сучасників як видатний технічний винахід, а з 

іншого – виступаючи як символ епохи. «Ідеї кожної епохи, – проникливо 

зазначає засновник кібернетики Н. Вінер, – відбиваються в її техніці. 

Інженерами стародавнього світу були землеміри, астрономи і мореплавці; 

інженерами ХVII і початку ХVIII століть були годинникарі і шліфувальники 

лінз…Головним практичним результатом цієї техніки, заснованої на ідеях 

Гюйгенса і Ньютона, була епоха мореплавання, коли вперше стало можливим 

обчислення довгот з прийнятною точністю і торгівля із заокеанськими 

країнами, яка була чимось випадковим і ризикованим, перетворилася на 

правильно поставлене підприємництво. Це була техніка комерсантів. 

Купця змінив фабрикант, а місце хронометра зайняла парова машина. Від 

машини Ньюкомена майже до теперішнього часу основною галуззю техніки 

було дослідження первинних двигунів…Тепло було перетворене на корисну 

енергію обертання і поступальної ходи, фізика Ньютона доповнена фізикою 

Румфорда, Карно і Джоуля…Якщо ХVII століття і початок ХVIII – це століття 

годинника, а кінець ХVIII і все ХIХ століття – століття парових машин, то 

теперішній час є століттям зв’язку й управління. В електротехніці існує поділ 

на галузі, які в Германії отримали назву техніки сильних струмів і техніки 

слабких струмів, а в США і Англії – енергетики й техніки зв’язку. Це і є та 
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межа, яка відокремлює минуле століття від того, у якому ми зараз живемо» [61, 

с. 56].  

Спостереження Н. Вінера вважаються дуже важливими, оскільки в них 

несподівано розкривається зв’язок технології і космології ще в деяких 

моментах. Звернемо увагу, що епоха годинника в технології пов’язана з 

фізикою І. Ньютона і Х. Гюйгенса. З цим корелює космологія Й. Кеплера, ідея 

Всесвіту як небесної машини, годинникового механізму. Але це все виникає на 

фундаменті особливого роду машин – механічних пристроїв. І ось з’являється 

нова основа – теплові машини, перш за все – парові. Купця змінює фабрикант. 

З’являється і інша фізика – фізика Карно, Румфорда, Джоуля. Виникає і нова 

(або «доповнюється» стара) космологія. Всесвіт вже не є годинником 

(механічним пристроєм) або, принаймні, не є тільки годинником, але і чимось 

іще. Чим же саме? Своєрідною тепловою машиною, до того ж машиною не 

ідеальною, а реальною. 

Ситуація в історії науки є примітною, якщо її розглядати під кутом зору 

використання інтелектуальних ресурсів культури. Тема «Всесвіт – теплова 

машина» отримала своє осмислення в працях І. Пригожина та його колег. Якщо 

«для класичної механіки символом природи був годинник, для індустріального 

століття таким символом став резервуар енергії, запас якого завжди загрожував 

вичерпатися. Світ горить як величезна піч; енергія, хоча вона й зберігається, 

безперервно розсіюється» [232, с. 163]. Між тепловими машинами, з одного 

боку, і механічними пристроями, з іншого, існувала прірва. Спочатку фізикам 

здавалося, що вона неістотна і що в майбутньому теплові машини вдасться 

описувати так само, як механізми
6
, ігноруючи той факт, що пальне зникає 

назавжди. 

                                                           
6 Дія теплової машини відрізняється від роботи механічного пристрою. Останній повертає у 

вигляді роботи потенційну енергію, отриману ним ззовні. Наслідок і причина мають 

однакову природу, і в ідеальному випадку є еквівалентними. Роботу теплового двигуна слід 

розцінювати як результат процесу перетворення, а не тільки передачі руху. Теплова машина 
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Саді Карно трактував теплову машину багато в чому за аналогією з 

механічним пристроєм (цікаво, що його батько, Лазар Карно, був автором 

серйозного трактату з теорії механічних пристроїв). Згідно з С. Карно, робота 

теплової машини являє собою рух тепла через машину між двома джерелами, 

які мають різну температуру. Його цікавили питання про найбільш високий 

ККД, джерела втрат, теплові процеси, що не проводять роботи. Був 

побудований знаменитий цикл С. Карно, для якого Р. Клаузіус дав новий опис 

на основі закону збереження енергії. Дослідження довели неможливість 

необмеженого використання того резервуару енергії, який надає природа. Не 

всі процеси, за яких енергія зберігається, є можливими. 

Але фізики описували ідеальні теплові машини. С. Карно проходить 

мимо незворотних процесів, що супроводжують дію теплової машини. Його не 

цікавить піч, у якій згорає вугілля, а лише кінцевий результат горіння: 

підтримка різниці температур між двома джерелами. Він, як Р. Клаузіус, не 

аналізує також втрати, за рахунок яких реальний ККД завжди нижче від 

значення, що дається теорією. Йдеться лише про межу, яку встановлює природа 

для ефективності теплових машин. 

Необхідність включити в баланс енергії втрати стала поштовхом до 

виникнення другого начала термодинаміки. Фізика в ХIХ столітті почала 

вирішувати нові проблеми, пов’язані з явищем незворотності. Вільям Томсон 

першим підійшов до формулювання другого начала термодинаміки, що 

знайшло вияв в ідеї про існування в природі універсальної тенденції до 

деградації механічної енергії. При цьому було, як зазначають І. Пригожин і І. 

                                                                                                                                                                                                 

– не пасивний пристрій. Тут відбувається перетворення властивостей системи, розширення і 

збільшення об’єму. З цією обставиною пов’язана специфічна особливість теплових машин: 

щоб мати можливість здійснювати рух, систему необхідно повернути до первинного стану. 

Необхідний особливий процес, друга зміна, яка компенсувала б ту зміну, яка здійснює рух у 

разі теплової машини – це охолоджування. 
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Стенгерс, здійснено «карколомний стрибок від технології теплової машини до 

космології» [232, с. 168].  

Спрацював той самий культурно-когнітивний механізм, що й у випадку з 

теорією Й. Кеплера, але з тією відмінністю, що небесна теплова машина 

описувалася не як ідеальна, а як реальна. «Світ Лапласа був ідеальним вічним 

двигуном. Починаючи з Томсона, космологія перестає бути тільки 

віддзеркаленням нового ідеального теплового двигуна, але і включає наслідки 

незворотного розподілу тепла у світі, у якому енергія зберігається. Цей світ 

космологія В. Томсона описувала як машину, у якій тепло перетворюється на 

рух лише ціною певних незворотних втрат і даремної дисипації. Відповідно 

зменшилися відмінності в природі, здатні утворювати механічний ефект. Світ 

використовує ці відмінності при переході від одного перетворення до іншого і 

прагне до кінцевого стану теплової рівноваги – «теплової смерті» [232, с. 167].  

На цьому слід перервати дану сюжетну лінію викладу й залишити 

осторонь питання про те, чи існує який-небудь зв’язок між епохою зв’язку й 

управління (Н. Вінер) з її технологіями і системами та сучасними 

космологічними уявленнями. Вище, нагадаємо, йшлося про те, як потрібно 

писати історію ідей. Точніше – про те, наскільки ефективною є лінеарна 

(каузальна або генетична) модель як концептуальний базис історично-наукових 

реконструкцій. Наведений матеріал свідчить про її низьку ефективність, а в 

деяких випадках – і про неспроможність. «Небесна геометрія» М. Коперника і 

Тихо Браге не обумовлюють «небесну фізику» Й. Кеплера та І. Ньютона, а 

концепції останніх не мають наслідком космологію В. Томсона і Р. Клаузіуса. 

Побудовані за лінеарно-часовою схемою описи (точніше, за 

внутрішньодисциплінарною інтерналістською схемою пояснення) залишають 

осторонь один дуже важливий момент синхронного плану – стан у фіксований 

момент простору інтелектуально-культурного досвіду в цілому. 

Була б, проте, помилковою й інша версія подій (рис.3). Некоректно 

вважати, що небесна фізика виникла («була обумовлена», «детермінована») у 
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результаті розвитку технічних ідей і появи відповідних пристроїв і механізмів. 

Ми мали б справу з тією самою лінеарною схемою, але побудованою в іншому 

напрямі (рис. 3). 

 

 

 

 

Рис. 3 

Розташовані таким чином на одній осі різні сфери, певно, мали б на увазі 

логічне або генетичне проходження. І можна було б стверджувати, що небесна 

механіка є складовою або логічним наслідком теорії машин і механізмів, або 

розглядати першу як «дочірню дисципліну» другої. Але подібні переконання, 

звичайно ж, помилкові. Й. Кеплер не займався виведенням (або редукцією) 

однієї галузі знання з іншої галузі. Адже все в такому разі звелося б до 

підганяння й перебільшення.  

Що ж у такому разі мало місце? І зокрема, якою була структура 

креативного розумового процесу Й. Кеплера? 

Техніко-технологічні і фізичні образи та уявлення були взяті ним і 

використані як ресурси для вирішення певного завдання у сфері космології. 

Узяті й використані, оскільки колишні (тобто геометричні) уявлення не були 

придатні для цієї мети. Справа, таким чином, полягала не в «походженні», не в 

причинних зв’язках між галузями знання, а в ситуації співіснування різних 

елементів, які кореспондували один одному. 

Й. Кеплер виразно сформулював завдання («запит»), яке полягало в тому, 

щоб обґрунтувати реальність процесів у космології. А якщо події реальні, то 

вони фізичні. Конструювання в цьому плані астрономічної картини на базі 

Теорія машин і механізмів 

 

«Небесна фізика» (космологія 

Й. Кеплера) 



    

 

198 

 

геометрично-кінематичних елементів було абсолютно неспроможним. Й. 

Кеплер переконливо це доводить, розглядаючи дані елементи як абстракції, 

ідеалізовані конструкти. У листі до Д. Фабриціуса (1607) він зауважує: «Коли 

ви говорите, що не можна сумніватися в тому, що всі рухи здійснюються по 

ідеальних колах, то це є помилковим для складних, тобто реальних рухів. При 

цьому пояснюють, що, за М. Коперником, вони відбуваються по орбітах, 

витягнутих у деяких напрямах, а за Птоломеєм і Браге – по спіралях. Але якщо 

ви говорите про компоненти руху, то це означає, що говорите про те, що існує 

тільки в думках, тобто про те, що реально не існує, оскільки на небесах нічого 

не немає, крім самих планетних тіл: ні орбіт, ні епіциклів …» [цит. за: 302, с. 

65]. Такі поширені в колишній космологічній історії конструктивні елементи, 

як ексцентрики і епіцикли, характеризуються Й. Кеплером як ідеальні, чисто 

геометричні (тобто нереальні) припущення, для яких на небесах немає 

відповідного тіла. Реальний світ – це світ тіл, мас та їх механічних взаємодій. 

Аналогічні міркування наводяться при розгляді й інших питань, зокрема 

магнітних властивостей планетних тіл. Спираючись на роботи Вільяма 

Гілберта, Й. Кеплер уподібнює планети величезним кулястим магнітам. І саме 

тілам або їхнім частинам, а не точкам, може бути приписана магнітна дія. 

Поняття точки – центру світу, здатного якимось чином впливати на планети, 

вважається фікцією, бо те, що позбавлене субстанції, не може викликати дію 

сили. Точка не може бути центром тяжіння, оскільки не є матеріальною, а 

чистим позначенням, знаком [303, с. 50–51].  

Аргументація цілком переконлива: геометричні уявлення не адекватні 

завданню синтезу космологічних подій, що відбуваються насправді. Й. Кеплер 

проникливо вказав, які ресурси слід для цього використовувати. 

В аналізі даної ситуації важливу роль відіграє категорія «запит», оскільки 

без її урахування не можна виявити адекватну структуру креативного 

розумового процесу Й. Кеплера. У цьому зв’язку зазначимо два моменти. 
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По-перше, залишивши поза увагою запит, з яким мав справу Й. Кеплер, 

сучасники в основному так і не зрозуміли необхідності його нововведень. Він, 

безумовно, вважався новатором, але його дослідження вважалися безглуздими і 

Тихо Браге, і М. Местліну, і багатьом іншим. Опоненти наполягали на тому, що 

астрономічні явища повинні обґрунтовуватися з погляду астрономії за 

допомогою геометрії і арифметики, а не фізики. Якщо не з’ясовується завдання-

запит, то залишається незрозумілою необхідність введення нових засобів 

(ресурсів). 

По-друге, залучення даної категорії дозволяє уникнути помилкового 

трактування творчості Й. Кеплера як невмотивованої екстраполяції відповідних 

тенденцій і особливостей культурної епохи у сферу астрономії. Уникнути, 

зокрема, думки про те, що епоха комерсантів з її технічним символом – 

годинником неминуче породить небесну механіку замість небесної геометрії. 

 

3.4. Джерела і напрями ресурсних потоків 

Одним з ключових міркувань у нашому аналізі було те, що в проблемну 

ситуацію (певну предметну сферу) культурні компоненти, необхідні для її 

осмислення, привносяться ззовні, часто з вельми віддалених сфер 

інтелектуального досвіду. Виникає питання: що є резервуаром («звідки») 

культурних ресурсів і в якому напрямі («куди») рухаються ресурсні потоки? На 

перший погляд, може здатися, що відповідь на питання, з одного боку, є 

очевидною, а з іншого – воно не має особливої теоретичної цінності. Це, 

можливо, і було б так, коли б не ті специфічні ефекти, які виникають під час 

переміщення ресурсів (антропоморфізм, соціоморфізм, механіцизм тощо), а 

також ті багато в чому суперечливі і спірні філософські інтерпретації, які часто 

мають місце у дослідженнях фахівців унаслідок цього. Крім того, як можна 

переконатися, і питання про джерела ресурсів не завжди є очевидним. 
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Цей момент був предметом пильної уваги, зокрема, з боку різних 

варіантів так званої «соціальної гносеології» – дескриптивної соціальної теорії 

пізнання Единбурзької школи (Б. Барнс, Д. Блур), «соціально-

конструктивістського підходу» (М. Малкей, К. Кнорр-Цетіна) та ін. У центрі 

уваги тут була ідея соціального конструювання наукового (і іншого) знання з 

використанням мовних, символістських, культурних ресурсів. Про деякі 

аспекти досліджень останніх представників соціології науки йшлося в 

попередньому розділі. 

Д. Блур розвиває ідеї «соціальної теорії пізнання», тобто специфічного 

розуміння пізнавальної діяльності як суспільно-культурного процесу [342]. 

Спираючись на дослідження етнологів і антропологів, він вводить поняття 

«соціального використання природи». У зв’язку з цим аналізуються міфи 

індіанського племені шайєнів, чиє існування залежало від полювання на 

бізонів. Члени племені, зокрема, вважають, що вбивство одноплемінника 

призводить до відходу бізонів, оскільки тіло убитого видає «поганий» запах, 

який відлякує звіра. У той же самий час тіло ворога пахне «добре». У цьому 

«каузальному» принципі зливалися природні і соціальні відносини. З одного 

боку, природа вимагала збереження соціальної солідарності, а, з іншого – 

соціальні відносини обумовлювали поведінку бізонів. Натуралістична 

інтерпретація зовнішніх і внутрішніх племінних відносин безпосередньо 

трансформувалася в соціоморфне трактування поведінки бізонів. Аналізований 

матеріал нібито повинен свідчити про симетричність (рівноцінність) процесів 

натуралізації і «соціалізації» в пізнанні. Проте, коли Д. Блур переходить до 

розгляду науки, акценти явно зміщуються. Увага головним чином 

зосереджується на явищі перенесення сенсів із соціально-гуманітарної сфери в 

царину природничо-наукову і сферу пізнавальних процесів.  

У межах такого підходу він переосмислює знамениту суперечку Т. Куна і 

К. Поппера, яку звичайно прийнято розглядати як прояв конфлікту несумісних 

методологічних установок. Учасники суперечки несподівано постають носіями 
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різних соціальних ідеологій: К. Поппер – як виразник ідеалів Просвітництва, а 

Т. Кун зараховується до категорії романтиків [342, с. 56]. На підтвердження 

такого погляду, крім усього іншого, наводяться соціальні метафори, які були 

запозичені К. Поппером і Т. Куном із соціально-політичної риторики – 

індивідуалізм, космополітизм, демократизм, і, з іншого боку – патерналізм, 

колективізм і т. д. Типовим для Д. Блура є твердження, що «ідеї знання 

ґрунтуються на соціальних образах, що логічна необхідність є форма 

морального зобов’язання, а об’єктивність являє собою соціальний феномен» 

[343, с. 10]. Відмова від згадуваної симетричності в поясненні тут є явною. 

Комплекс ідей, покладений в основу «соціалізованої гносеології», іноді 

виглядає привабливим і плідним, таким, що дозволяє створити багато в чому 

оновлений образ знання. І разом з тим, на наш погляд, даний комплекс 

установок на практиці виявляється неадекватним. Основним недоліком тут є 

вузькість підходу. Адже розглядається головним чином лише одна зв’язка – 

«соціальний світ – природа». Соціальний світ є резервуаром інтелектуальних 

ресурсів, а природа, фізичний світ – тією цариною, де вони використовуються 

(пригадаємо раніше викладені погляди М. Малкея). Дійсно, соціальні аналогії в 

природознавстві застосовуються достатньо широко, і цілком правомірно іноді 

говорять про соціоморфне трактування природи. Але все це – лише окремий 

випадок спрямування ресурсних потоків у практиці пізнавальної діяльності, і 

будувати пізнавальну доктрину на базі одного цього окремо взятого випадку 

було б, принаймні, некоректно. 

Власне, ідеї, уявлення, образи, схеми можуть переноситися звідки 

завгодно і куди завгодно: адресати, адресанти, інтенсивності потоків, ступені і 

тип уподібнення («соціо» -, «антропо»-, «органо»-, «техно»- та інші 

«морфізми») можуть бути самими різними. Багатоманітні варіанти смислових 

перенесень давно зафіксовані у філософії і методології (хоча використовуване 

термінологічне маркування іноді приховує суть справи). Описані і вивчені 

разом із соціоморфізмом, антропоморфізмом, органіцизмом (зокрема, 



    

 

202 

 

органічною школою в соціології) біологізаторський підхід, механіцизм, 

фізикалізм та ін. 

Отже, жодним чином не можна говорити про ймовірність того, що потік 

ресурсів буде спрямований із соціальної сфери в природну. У даному 

конкретному випадку подібний процес відбувається лише через збіг обставин. 

Теза про те, що ідеї, уявлення, образи, схеми можуть переноситися звідки 

завгодно і куди завгодно, як на нас, перегукується із знаменитим положенням 

П. Фоєрабенда anything goes. Але тут існують деякі тонкощі, що вимагають 

пояснення. Впадає в око вже те, що зазначений вираз перекладається по-

різному. На дану обставину звернули увагу редактори перекладів праць 

філософа. В одних випадках це – «припустимо усе» («дозволяється усе»), в 

інших – «згодиться усе». Відчувається певна різниця. В авторизованому 

німецькому виданні книги «Проти методологічного примусу» згаданий зворот 

представляється як «mach, was Du willst», тобто «роби, що бажаєш». Редактори 

вбачають пояснення в особливостях контексту, в якому вживаються вирази. 

На наш погляд, різниця між «припустимо усе», з одного боку, і 

«згодиться усе», з іншого боку, є суттєвою. Який же з виразів слід вважати 

більш релевантним думкам П. Фоєрабенда? Справедливі, як це не дивно, 

обидва варіанти. 

Першій варіант пов’язується з критикою уявлення пор існування методу, 

який містить жорсткі й абсолютні принципи наукової діяльності. Філософом 

зазначається, що подібні ідеї несумісні з даними історичних досліджень 

реальної наукової діяльності. Адже з’ясовано, що «не існує правила – наскільки 

б правдоподібним й епістемологічно обґрунтованим воно не здавалося, – яке в 

той або інший час не було б порушено. Стає очевидним, що такі порушення не 

випадкові і не є результатом недостатнього знання або неуважності, яких 

можна було б уникнути. Навпаки, ми бачимо, що вони необхідні для прогресу 

науки. Дійсно, одним з найбільш вартих уваги досягнень недавніх дискусій в 

області історії і філософії науки є усвідомлення того факту, що такі події і 
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досягнення, як винахід атомізму в античності, коперниканська революція, 

розвиток сучасного атомізму (кінетична теорія, теорія дисперсії, стереохімія, 

квантова теорія), поступова побудова хвильової теорії світла, виявилися 

можливими лише тому, що деякі мислителі або свідомо вирішили розірвати 

пута «очевидних» методологічних правил, або мимоволі порушували їх [288, с. 

153]. 

Anything goes в даному випадку (тобто в сенсі «припустимо усе», 

«дозволяється усе») фігурує як методологічна настанова, як не перешкоджає, за 

П. Фоєрабендом, науковому прогресу, росту знання. 

Проте, із зворотом anything goes в сенсі «згодиться усе» слід пов’язувати 

інше змістове навантаження. В цьому випадку йдеться перш за все про джерела 

запозичення ідей. А також про те, що суб’єкт в процесі дослідження з 

необхідністю має використовувати вже наявні інтелектуальні продукти. 

Для пояснення слід звернутися до відповідної частини роботи «Проти 

методологічного примусу», а саме – до розділу, який в російському перекладі 

отримав назву «Користь забутих ідей» (скорочені назви належать редакції). 

Стрижневою тут є думка стосовно того, що «не існує ідеї, якою б застарілою й 

абсурдною вона не була, яка не здатна поліпшити наше пізнання. Вся історія 

мислення конденсується в науці і використовується для поліпшення кожної 

окремої теорії» [288, с 179]. 

Учений, який дотримується принципів плюралістичної методології, має 

порівнювати теорії одна з одною, а не з «досвідом» чи «фактами». Він «швидше 

спробує поліпшити ті концепції, які програють в змаганні, чим просто відкине 

їх. Альтернативи, потрібні для підтримки дискусії, він цілком може 

запозичувати з минулого. По суті, їх можна брати звідусіль, де вдається 

виявити: із стародавніх міфів і сучасних забобонів, з праць фахівців з аналізу 

хворобливих фантазій. Вся історія деякої області науки використовується для 

поліпшення її найбільш сучасного і найбільш «прогресивного» стану. Зникають 

межі між історією науки, її філософією і самою наукою, а також між наукою і 
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не-наукою» [288, с. 179-180]. Стосовно користі забутих ідей підкреслюється, 

що нерідко прогрес досягався саме за рахунок тієї «критики з минулого», яку 

методологи часто піддають осміянню. Проте, жодна ідея ніколи не була 

проаналізована повністю із всіма своїми наслідками, і жодній концепції не були 

надані всі шанси на успіх, яких вона заслуговує. Теорії усуваються і 

замінюються моднішими задовго до того, як їм надається шанс 

продемонструвати всі свої достоїнства [288, с 181]. 

В роботі «Наука у вільному суспільстві» підкреслюється неминучість 

використання вже наявних готових інтелектуальних продуктів в дослідницькій 

роботі та вказуються джерела конкретних запозичень. Не існує «жодної 

важливої наукової ідеї, яка не була б звідки-небудь запозичена. Прекрасним 

прикладом може служити коперниканськая революція. Звідки узяв свої ідеї 

Коперник? Як він сам зізнається, у стародавніх авторитетів. Які ж авторитети 

впливали на його мислення? Серед інших також і Філолай, який був 

нетямущим піфагорійцем» [288, с. 516]. Додається, що сучасна астрономія і 

сучасна динаміка не змогли б рухатися вперед без такого ненаукового 

використання допотопних ідей. 

Якщо астрономія отримувала користь з піфагорійського учення і з 

пристрасті платоніків до кругів, медицина широко запозичувала з психології, 

метафізики, фізіології, вчення про трави чаклунів, повивальних бабць, 

шарлатанів і мандруючих аптекарів. Добре відомо, що теоретично 

гіпертрофована медична наука XVI і XVІІ століть була абсолютно безпорадною 

перед лицем хвороб (і залишалася такою протягом значного часу після 

«наукової революції»). Новатори, подібні Парацельсу, відступали на позиції 

ранніх ідей і тим самим покращували медицину. Наука завжди збагачувалася за 

рахунок позанаукових методів і результатів, тоді як процеси, в яких нерідко 

бачили істотну сторону науки, тихо відмирали і забувалися [288, с. 517]. 

Слід в той же час зазначити, що існує суттєва різниця між позицією П. 

Фоєрабенда і підходом автора даного дисертаційного дослідження. Запозичені з 
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різноманітних джерел інтелектуальні речі тлумачаться П. Фоєрабендом як 

відповіді на проблеми наукового пізнання. Ми ж дивимося на стан справ крізь 

призму розрізнення двох вимірів функціонування знання – предметного і 

спадкового. Тому процес запозичення ідей розуміється нами як явище 

культурного запліднення наукового пізнання і пов’язується суто із спадковим 

виміром. Запозичені інтелектуальні речі – не готові рішення пізнавальних 

проблем, а ресурси для отримання таких рішень. 

Слід зазначити, що хоча багато моментів в процесах запозичення 

дослідницького інструментарію заінвентаризовано і вивчено, загальна більш-

менш зрозуміла картина все ще відсутня. Про це, зокрема, свідчить те, що 

феномени механіцизму, фізикалізму, органіцизму, антропоцентризму і т. д. 

потребують істотного переосмислення. Відчувається гостра потреба у відході 

від укорінених трактувань. Характерна особливість: у вітчизняній філософській 

традиції всі зазначені поняття мають негативний відтінок (достатньо 

звернутися до словників, енциклопедій, довідників), оскільки розглядаються не 

інакше як прояви методологічної некоректності. І при цьому в принципі не 

важливо, якими коментарями супроводжується оцінка, а саме, вбачається в 

якомусь даному випадку мотив дисциплінарно-статусного експансіонізму чи 

йдеться всього лише про необачну екстраполяцію ідей. 

Що таке, скажімо, механіцизм? Згідно з прийнятим трактуванням, це – 

однобічний метод пізнання, який у своєму конкретному прояві є крайньою 

формою редукціонізму. Для нього характерне заперечення специфіки складних 

утворень, зведення їх до простих, цілого – до суми частин [291, с. 361].  

Органічний напрям у соціології трактується таким самим чином. 

Наголошується, що його суть полягає в ототожненні суспільства з організмом і 

спробах пояснити соціальне життя за допомогою біологічних закономірностей 

[291, с. 449]. Щось подібне мається на увазі, коли йдеться про організмічні 

інтерпретації об’єктів інших гуманітарних дисциплін: мовознавства, 

мистецтвознавства. 
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Примітна деталь: у текстах словарних і енциклопедичних статей 

радянського часу незмінно акцентується увага на тому, що подібне характерне 

для немарксистської соціології, немарксистського мовознавства, метафізичної 

традиції в природничо-науковому пізнанні. Обмовки і негативні оцінки, 

природно, є далеко не випадковими. Одним з наріжних каменів марксистської 

онтологічної доктрини (і того варіанту, який отримав свій розвиток у 

радянській філософській традиції) була добре відома концепція Ф. Енгельса 

про форми руху матерії. Виділялися п’ять основних форм руху матерії – 

механічна, фізична, хімічна, біологічна і соціальна. Між ними встановлювалося 

ієрархічне відношення: вищі виникають на основі нижчих, але до них не 

зводяться. Форми руху є взаємопов’язаними, але якісно специфічними. За 

певних умов вони можуть переходити одна в одну. Вищі містять нижчі. 

Яким чином діяла методологія? Завдання вбачалося в ретельному 

виконанні нормативної функції в царині конкретно-наукового пізнання. 

Зазначені онтологічні положення задавали орієнтири дослідження, до яких 

належали розкриття конкретних механізмів зв’язку і спадкоємності форм руху, 

умов їх взаємоперетворення, визначення якісної специфіки і закономірностей 

окремих форм. Методологічні директиви полягали у вимогах конкретності і 

об’єктивності, діалектичного підходу, урахування специфічності об’єкта 

дослідження. Надавалися пояснення типових помилок і відхилень від 

пізнавальних норм. Такими вважалися, з одного боку, редукціонізм у формі 

механіцизму, фізикалізму, біологізаторського підходу і т. д. Він мав місце тоді, 

коли закономірності нижчих форм переносилися на вищі. А, з іншого боку, 

фіксувалися випадки екстраполяції закономірностей і властивостей вищих 

форм руху на нижчі. Так, у першій половині XIX століття в хімію проникає 

віталізм. Багато дослідників, зокрема Берцеліус, твердили про неможливість 

повного хімічного синтезу органічних сполук, оскільки він здійснюється лише 

в живих істотах за допомогою «життєвої сили». 
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Наскільки б переконливою не виглядала критика механіцизму, 

органіцизму, віталізму і подібних до них явищ, коректною її визнати не можна. 

Правомірна в окремих моментах, вона є неправильною в тенденції. Найпершим 

прагматичним завданням будь-якої методології є підвищення продуктивності 

дослідницької діяльності. У даному ж випадку більш менш строге дотримання 

настанов просто унеможливило б сам пізнавальний процес. Уподібнення 

невідомого відомому, перенесення цілих пластів сенсів і образів з одних 

галузей в інші, ідейне взаємне запилення різних сфер духовного досвіду 

людства – усе це складає саму серцевину інтелектуального освоєння миру, а не 

деяку методологічно маргінальну тенденцію. Дійсно, при цьому з’являються 

проблеми (іноді важко вирішувані), виникають різноманітні пізнавальні 

деформації. Але завдання методології в тому і полягає, щоб відшукати способи 

роботи з ними. З прагнення ж уникати проблем і ускладнень шляхом 

нагромадження пізнавальних заборон нічого доброго не буде. Урешті-решт 

дослідницький пошук гальмується, якщо і зовсім не заходить в безвихідь. 

Численні новаторські і змістовні розробки, згідно з логікою методологічної 

чистоти, довелося б засудити і забракувати. 

На нашу думку, механіцизм, органіцизм, соціоморфізм, антропоморфізм є 

специфічними явищами, що виникають у процесі використання в певній 

пізнавальній сфері внутрішньонаукових або загальнокультурних 

інтелектуальних ресурсів. Вони потребують різнобічної і тонкої оцінки. Будь-

яка однозначна їх кваліфікація, як, скажімо, методологічно некоректних, є 

помилковою. 

Це зауваження зберігає свою силу і в, здавалося б, беззаперечних та 

прозорих випадках. Візьмемо явище антропоморфізму. У прийнятому розумінні 

він є приписуванням предметам природи і надприродним істотам людської 

зовнішності і властивостей, уподібненням їх людині. Антропоморфізм 

неминуче оцінюється як помилка, «первісна форма світогляду», властива міфу, 

як риса примітивного мислення. Він іноді тлумачиться і як одна з інтенцій 
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релігійного світосприймання. Усе здається гранично зрозумілим: ми маємо 

справу з історично обумовленою, але хибною формою світосприйняття. Навіть 

доктрини теїстів вже в епоху патристики тлумачили антропоморфні образи як 

метафори, а всі спроби буквального розуміння були рішуче засуджені. Але такі 

прямолінійні оцінки навіть у разі антропоморфізму є невиправданими. Навіть 

якщо в пізнавальному плані і погодитися з наведеними зауваженнями, то все 

одно інтерпретація буде однобічною, оскільки це далеко не єдиний вимір 

даного явища. У певному аспекті антропоморфізм відігравав і, як це не дивно 

звучить, відіграє і сьогодні надзвичайно важливу позитивну роль. Більш того, 

без нього неможливо було обійтися. Йдеться про когнітивно-прагматичний і 

поведінковий аспекти людського буття. З. Фрейду належить глибоке 

зауваження з цього приводу. Маючи на увазі далеке минуле людства, він 

твердить: «З безособовими силами і долею не вступиш в контакт. Вони 

залишаються одвічно чужими нам. Але якщо в стихіях вирують пристрасті, як у 

твоїй власній душі, якщо навіть смерть не стихійна, а є насильницьким діянням 

злої волі, якщо всюди в природі тебе оточують істоти, відомі тобі з досвіду 

твого власного суспільства, то ти полегшено зітхаєш, відчуваєш себе як 

удома… Ти …здатний, принаймні, реагувати … адже чом би не ввести в дію 

проти надлюдських насильників, тобто сил зовнішньої природи, ті ж самі 

засоби, до яких вдаємося у своєму суспільстві; чом би не спробувати заклясти 

їх, умилостивити, підкупити, віднявши в них шляхом такої дії якусь частину 

їхньої могутності. Така заміна природознавства психологією не тільки дає 

миттєве полегшення, вона вказує і шлях подальшого оволодіння ситуацією» 

[292, с. 138–139].  

Необхідність антропоморфізації у світлі цих думок не підлягає жодному 

сумніву. Не маючи жодних уявлень про світ, тобто в пізнавальному плані не 

освоївши його хоч би в якомусь вигляді, людина виявляється абсолютно 

паралізованою у сфері практичних дій. Роль когнітивного елементу в 

практичній активності виявляється значно істотнішою, ніж це можна уявити. 
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Цілком можливо, що дії, спрямовані на приборкання природних стихій, 

виявляться вкрай неефективними (якщо не станеться який-небудь сприятливий 

збіг обставин), але й сама ця неефективність знайде цілком зрозуміле 

пояснення. Мінімум, що потрібно від когнітивного забезпечення практики, це 

якщо і не забезпечити сукупністю реальних уявлень про світ, то надати 

усвідомлений образ дійсності. А такий і дає антропоморфна картина світу. 

Практичні дії без якого-небудь уявлення (нехай навіть ілюзорного) про те, на 

що вони спрямовані («повністю чужий світ»), постали б для тих, хто їх 

здійснює, як абсолютно безглузді і були б паралізовані. 

Зафіксований при цьому принцип полягає в тому, що якщо відсутній 

масив відповідних когнітивних ресурсів для освоєння певної галузі, необхідно 

використовувати той, що є в розпорядженні людини. 

Близькі до щойно наведеного тлумачення З. Фрейдом феноменів 

первісного мислення розмисли містяться в працях К. Леві-Стросса, об’єктом 

уваги якого, був тотемізм.  

Це явище впродовж більше ста років було предметом багатьох 

антропологічних гіпотез і теорій. Тотемізм можна визначити як форму 

класифікації, за допомогою якої індивіди і групи (наприклад, клани) 

встановлюють особливий, часто заснований на міфах зв'язок з певними 

природними об'єктами, зазвичай тваринами або рослинами, але також, 

наприклад, з горами або явищами на зразок грози. Групи або окремі люди 

мають конкретні зобов'язання перед тотемом: такі, скажімо, як заборона на 

споживання його в процесі харчування. Тотем може давати захист, часто групи 

беруть собі ім'я свого тотему, а іноді ідентифікують себе з ним. Тотемізм 

особливо поширений в традиційних суспільствах Північної та Південної 

Америки, Африки й Океанії. Безліч альтернативних пояснень тотемізму була 

запропонована задовго до К. Леві-Стросса. Його зазвичай розглядали просто як 

форму первісної релігії, проте пізніше частіше почали трактувати більш 
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утилітарним чином: тотемічні тварини і рослини шанувалися тому, що були 

економічно корисні. Так вважав відомий антрополог Б. Маліновський.  

Проте було встановлено, що ніякий явно позначений чинник корисності 

не направляє відбір архаїчних співтовариств. Так, скажімо, ссавці, птахи, риби, 

рослини і предмети, найбільш корисні для племені нуэр, не фігурують серед їх 

тотемів. Отже, спостереження над тотемізмом нуэр не підтверджують тезу тих 

фахівців, які вбачали в тотемізмі головним чином або виключно ритуальний 

вираз емпіричних інтересів. 

Ставлячи під сумнів утилітаристську точку зору, К. Леві-Стросс задається 

питанням відносно того, чому з'явився саме тваринний символізм. І особливо 

чому виник саме такий тотемізм, а не якийсь інший, адже встановлено, хоч би і 

негативно, що вибір певних тварин часто не можна пояснити з утилітарної 

точки зору.  

У зв'язку з цим К. Леві-Стросс розробив теорію тотемізму, яка вбачала в 

цьому явищі форму класифікації, що охоплює і природне, і соціальне 

вимірювання, і таким чином робила його частиною системи знання про 

суспільство, а не була функціональним результатом якоїсь економічної 

адаптації. Хоча К. Леві-Стросс у своїх записах висловлює вдячність А. 

Редкліфф-Брауну, насправді його теорія була повністю самостійною. «Доказ А. 

Редкліфф-Брауна безумовно перевершує дилему, якою були обмежені як 

супротивники, так і прихильники тотемізму, оскільки ними приписувалися 

живим видам тільки дві ролі: природного стимулу або довільного приводу. 

Тварини в тотемізмі перестають бути виключно або особливо тими 

створіннями, яких страшаться, якими захоплюються або яких пристрасно 

жадають: їхня плотська реальність виявляє поняття і зв'язки, що осягаються 

теоретичним мисленням виходячи з даних спостереження. Зрозуміло, нарешті, 

що природні види відбираються не через те, що вони «хороші, щоб їсти», а 

тому, що вони «хороші, щоб думати» [163, с.119]. 
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Природні тотеми, що є у племені, пов'язані з соціальними системами 

кланів або інших внутрішніх структур таким чином, що зв'язки між тотемами 

метафорично узгоджуються із зв'язками між соціальними групами. Тим самим 

тотемізм усуває прірву між природою і культурою, при цьому поглиблюючи 

знання як про природу, так і про культуру. 

Приведена теза стосовно того, що тотемічні тварини шанувалися не тому, 

що вони «хороші, щоб їсти», а тому, що «хороші, щоб думати», є 

квінтесенцією концепції К. Леві-Стросса: дослідник відходить від сталого 

релігійно-утилітарного трактування феномену й обкреслює його 

епістемологічну сутність. У контексті нашого дослідження мова йде про 

використанні комплексу натуралістичних уявлень архаїчної людини як 

розумових ресурсів для осмислення власного соціального буття. 

На наш погляд, було б принциповою помилкою говорити про 

нездатність первісної людини дати правильне пояснення явищам природи і 

соціуму. Все закономірно: людина може користуватися лише тими 

когнітивними ресурсами, які є в її розпорядженні. Їх використання є 

необхідністю. З. Фрейд абсолютно має рацію: не маючи жодних уявлень про 

світ, людина виявляється абсолютно паралізованою у сфері практичних дій. 

Повертаючись до питання про згубність будь-якого типу методології, яка 

під приводом строгого дотримання стандартів перешкоджає вільному 

використанню інтелектуальних ресурсів, розглянемо одну дуже повчальну 

історію зі сфери міжкультурної комунікації, пов’язаної все з тим же 

антропоморфізмом, але яка стосується набагато пізнішого часу, епохи великих 

географічних відкриттів. У Європі на той час вже сформувалася наука. Дж. 

Нідам [364] і С. Поуелл [231] наводять свідчення місіонерів щодо того, як 

освічені китайці поставилися до повідомлень про європейську науку того часу. 

Йшлося про те, що природа, як пояснювали місіонери, підкоряється простим 

пізнаваним законам. Це було сприйняте китайськими мудрецями як 

неперевершений зразок антропоцентричної дурості. Хоча повелителеві 
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Піднебесною і надане право встановлювати закони, а так само вимагати під 

загрозою покарання їх виконання, але виконувати закони можуть лише ті, хто 

здатний їх зрозуміти. Вода ж, камені, дерева такої властивості розуміти не 

мають: для них не можна встановлювати закони і вимагати їх виконання. 

Виникає парадоксальна ситуація: ревними поборниками принципів 

європейської методології виявилися саме китайці! Тут дуже чітко зафіксовано 

суть справи: перш ніж говорити про закони природи, варто було б з’ясувати, як 

і чому вони там опинилися. Очевидно, ревне дотримання чистоти норм й 

виключення будь-якого антропо- і соціоморфізму (як це практикувалося 

китайцями) стало б істотним бар’єром для використання корисних ресурсів 

юриспруденції в природничо-науковому пошуку. 

У Дж. Нідама, крім цього, наводяться дуже цікаві міркування стосовно 

відмінності західного і східного світобачення щодо даного питання. Він згадує 

про практику середньовічних судових процесів над тваринами в Європі. Так, 

півень, що нібито ніс яйця, кваліфікувався як порушник закону природи. А 

оскільки закони природи прирівнювалися до божественних законів, то півень 

засуджувався до смерті, оскільки він вважався злочинцем. З погляду китайців, 

такий півень не скоїв би ніякого злочину, просто його поведінка порушила б 

гармонію. Згідно з їхньою філософською концепцією, космос перебуває в 

спонтанній гармонії, що є результатом рівноваги між процесами. Жодне 

зовнішнє джерело при цьому не потрібне. Явища немов би резонують, 

утворюючи недоступні слуху гармонійні співзвуччя. Якби й існував який-

небудь закон, то він не був би доступним ні для Бога, ні для людини. Іншими 

словами, він не був би законом, установленим Творцем, і таким, що осягається 

людиною.  

Дж. Нідам резонно задається питанням про те, чи був стан розуму, за 

якого півень, який несе яйця, міг бути покараний за вироком суду, тим 

необхідним елементом у культурі, здатній згодом породити Й. Кеплера [364, с. 

330].  
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У світлі сказаного стають зрозумілими вся безглуздість негативних 

однозначних оцінок антропоморфізму. Якби дійсно строго дотримувалися 

зазначених вище заборон на запозичення ідей у чужих сферах діяльності, то і 

європейська наука не народилася б. 

Проте антропоморфізм є не тільки історично обумовленим і виправданим. 

У плані використання набутого знання як ресурсів креативної діяльності його 

значення важко переоцінити. Звернімося в цьому зв’язку до сучасної практики 

винахідницької діяльності. 

У синектиці В. Гордона використовується чотири типи аналогій – пряма, 

особиста, символічна й фантастична. В основі особистої аналогії (емпатії) 

лежить принцип заміщення об’єкта, який аналізується, іншим. У цьому випадку 

аналогія полягає в тому, щоб уявити себе предметом або його складовою 

(наприклад, шестірнею, літаком, криголамом), про які йдеться у 

винахідницькому завданні. При цьому відбувається осмислення функцій 

досліджуваної речі шляхом «уживання» в образ винаходу, якому приписуються 

особисті почуття, емоції, здатність бачити, чути, міркувати і т. ін. Що ж дає 

таке перевтілення? Воно викликає у свідомості суб’єкта відтворення пережитих 

раніше думок, відчуттів тощо. А в даному випадку дозволяє «відчути на собі» 

всі незручності й навантаження, яких зазнає відповідний технічний пристрій. 

Уявивши себе, скажімо, заслінкою, людина спочатку почала б ухилятися 

від ударів частинок. Потім у неї, можливо б, з’явилася ідея взяти в руки щит, 

щоб захиститися від частинок руди. У реальній практиці заслінку намагнітили, 

і вона, як бронею, вкрилася частинками руди. Цей захисний шар постійно 

стирався від тертя, але знову замінювався новими частинками, які 

уловлювалися магнітним полем заслінки. 

Таким чином, у наведеному прикладі як ресурс, що застосовувався для 

розв’язання суто технічної проблеми, використовувався досвід тілесних реакцій 

людського організму, набутий протягом життя. Суб’єкт, дивлячись на те, що 

відбувалося «перед ним», відчував складнощі з пошуками рішення. Проте він 
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добре розумів, що слід робити, уявляючи, що щось подібне відбувається «з 

ним». 

Особиста аналогія побудована на свідомій антропоморфізації фізико-

технічних за своєю сутністю речей. І така антропоморфізація є не тільки 

корисною, а й необхідною. У даній ситуації з усією виразністю вимальовується 

відмінність двох іпостасей знання – предметної і ресурсної. І те, що 

методологією пізнання вважається неприпустимим в одному випадку, є 

виправданим в іншому. Згадаємо наведені думки З. Фрейда про неминучість 

антропоморфізації явищ природи. 

Зауважимо, що викладені оцінки антропоморфізму і подібних йому 

феноменів є коректними при аналізі руху інтелектуальних продуктів саме в 

генетичному, спадкоємному вимірі пізнавальної діяльності. Якщо ж береться 

предметний вимір, то справедливими є усталені методологічні оцінки. 

 

 

3.5. Доступність інтелектуальних ресурсів. 

Розглядаючи в процесі даного дослідження різні конкретні ситуації 

осмислення певних проблем під кутом зору інтелектуальних компонентів, що 

має у своєму розпорядженні дослідник, ми постійно стикалися з обставиною, 

яка може бути охарактеризована як ресурсозабезпеченість пошукової 

діяльності. Дійсно, можна було переконатися, що в одних випадках масив 

культурних ресурсів виявлявся досить багатим, а в інших – вельми бідним. 

Нерідко мали місце ситуації, коли дослідник не помічав, а то і прямо відкидав 

явно продуктивні для аналітичної діяльності ресурси, вперто чіпляючись за 

звичні, але непридатні засоби. А в інших умовах зміна або розширення 

культурних масивів відбувалася досить легко. Чому подібне відбувається? 

Спроба відповіді на питання спонукала зосередити увагу, з одного боку, на 

чинниках, сприяючих ресурсозабезпеченню, а з іншого – на бар'єрах, які цьому 

перешкоджають. 
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Процес ресурсозабезпечення слід відрізняти від тісно пов'язаного з ним 

процесу ресурсовикористання. У аналізованій нами пізнавальній діяльності 

перший носить по відношенню до другого допоміжний характер. Якщо 

забезпечення здійснюється не з метою подальшого використання, то воно 

втрачає свій сенс. 

Різними є і критерії, під кутом зору яких ресурси оцінюються в цих двох 

випадках. В процесі ресурсовикористання в пізнавальній діяльності головною 

їх характеристикою є адекватне/неадекватне. А при ресурсозабезпеченні 

доречно використовувати іншу пару категорій – доступне/недоступне. Немає 

потреби спеціально обґрунтовувати і пояснювати відмінність цих оцінок. Те, 

що виявляється доступним, далеко не завжди буде і адекватним. 

Проблема доступності інтелектуальних продуктів багатопланова і 

включає економічні (вартість інформації), правові (інтелектуальна власність), 

політичні (охорона державних таємниць), педагогічні (вікові особливості 

людини), соціальні (інформаційна відкритість/закритість), особистісно-

психологічні (цінності, експектації) та інші аспекти. Вивчені вони з різним 

ступенем глибини і ґрунтовності. Особливе місце серед них належить аспекту 

когнітивному, такому, що виявляє власну сутнісну природу інтелекту і що є 

предметом нашого розгляду.  

Вартої уваги є та обставина, що іноді навіть видатні теоретики або не 

помічають, або ігнорують таку проблему, як доступність інтелектуальних 

продуктів. В цьому зв’язку можна згадати міркування К. Поппера стосовно 

його відомої концепції трьох світів. Обґрунтовуючи існування незалежного 

третього світу – світу знання або мислення в об'єктивному сенсі, філософ 

пропонує розглянути два мислені експерименти: «Експеримент 1. Припустимо, 

що всі наші машини і знаряддя праці зруйновані, а також знищені всі наші 

суб'єктивні знання, включаючи суб'єктивні знання про машини і знаряддя праці 

та уміння користуватися ними. Проте бібліотеки і наша здатність вчитися, 
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засвоювати їх зміст вижили. Зрозуміло, що після подолання значних труднощів 

наш світ може почати розвиватися знову. 

Експеримент 2. Як і раніше, машини і знаряддя праці зруйновані, знищені 

також і наші суб'єктивні знання, включаючи суб'єктивні знання про машини і 

знаряддя праці та уміння користуватися ними. Проте цього разу знищені і всі 

бібліотеки, так що наша здатність вчитися, використовуючи книги, стає 

неможливою» [225, с. 441-442]. 

Філософ пропонує читачам поміркувати над цими двома експериментами. 

В результаті цього мають стати більш ясними реальність і ступінь автономії 

третього світу, а також його вплив на першій і другий світи. Адже в другому 

експерименті відродження людської цивілізації не відбудеться протягом 

багатьох тисячоліть. 

Розмисли К. Поппера щодо можливості шляхом читання книг відтворити 

знання та вміння людства виглядають вельми сумнівними, якщо прийняти до 

уваги, зокрема, положення відомої концепції особистісного знання М. Полані. 

Вище вже писалося про її своєрідну практичну апробацію – роботи Г. Коллінза, 

який вивчав невдалі спроби учених побудувати так званий ТЕА-лазер, 

спираючись на його описи в наукових публікаціях.  

Стосовно того, як останнім часом виглядає проблема доступу до 

когнітивних ресурсів. Слід підкреслити, що на її сприйняття значний вплив 

справив розвиток сучасних телекомунікаційних систем. Аналіз стану справ в 

цій царині дозволяє стверджувати, що відбувається активне формування 

образів знання і пізнавальної – дослідницької і освітньої – діяльності, які є 

альтернативними традиційним. Зазначені образи ще далекі від свого 

завершеного вигляду, мають багато неясностей, суперечностей, помилкових 

характеристик. Тому й доцільно зробити їх предметом розгляду в нашій роботі, 

зосередивши при цьому увагу на спірних і помилкових моментах. 

Принциповими для оцінки є наступні з них: 
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• під впливом сучасних комп’ютерних технологій відбувається 

бурхливе формування нового типу знання – знання дігітального (цифрового, 

вираженого за допомогою цифр), яке слід вважати віхою в історії людства; 

• розповсюдження телекомунікаційних мереж, зокрема Інтернету, 

створює небачену досі доступність знання, в тому числі і наукового;  

• поступово знижується (а багато в чому і зникає) ступінь 

професійної та дисциплінарної інституціоналізації; 

• бурхливо формується масове знання і «масова наука», аналогічна 

масовій культурі, масовому мистецтву. 

«Людина знання», – зауважує М.В. Романовський, – типологічно більш не 

є подібною до сховища накопичених відомостей: практично будь-кому 

комп’ютер відкриває дані, що були раніше доступними підготовленим, 

навченим, інституціональним спеціалістам ... Загальнодоступність знання 

(монітор кишенькового комп’ютера) веде до масового знання, «масової науки» 

[253, с. 57]. 

Перш за все відзначимо явно помилкові моменти в наведених 

міркуваннях. Практика використання комп’ютерної техніки іноді справляє 

настільки сильне враження на деяких авторів, що знання починає 

ототожнюватися не тільки з інформацією, а навіть з технологією обробки 

сигналів в електронних пристроях. Звідси й з’являються твердження про якесь 

«дігітальне» знання. Помилковість цього очевидна. Уявімо собі доповідача 

наукової конференції, скажімо, з фізики, який з певних причин не зміг 

потрапити не засідання і вимушений зробити своє повідомлення, 

використовуючи звичайний телефон. Отже, маючи на увазі наведені вище 

погляди, слід було б вважати принциповим моментом те, яка АТС обслуговує 

доповідача – цифрова чи аналогова. В одному випадку знання, що містяться в 

його повідомлені з фізики, були б дігітальними, в іншому – аналоговими. 

Можна констатувати, що обговорення питання про доступність знання в 

сучасному навколонауковому дискурсі набуло вельми неконкретного і 
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заплутаного вигляду. Про яку власне доступність йдеться? Для науки чимало 

об’єктів сьогодні є важкодоступними, що обумовлено просторовими і часовими 

параметрами таких об’єктів, рівнем технічного розвитку цивілізації, обсягом 

попередньо накопичених знань та емпіричних даних. До такого класу 

відносяться феномени астрофізики, геофізики, екології, медицини тощо. Інший 

випадок доступності пов’язаний з професійною і функціональною 

спеціалізацією груп та індивідів. Добре відомою є ситуація в галузі 

стратегічного планування, де постійно виникають суперечності між експертами 

та управлінцями. Людина в змозі приймати до уваги не більш 5-7 величин, що 

змінюються в часі. Фахівці із стратегічного планування займаються 

екстраполяцією нинішніх тенденцій на період, який перевищує межі 

прогнозних можливостей. При цьому співробітники аналітичних центрів, 

взаємодіючи з менеджерами, пропонують досить прості рішення, оскільки 

складні варіанти, створені за допомогою комп’ютерних систем, як правило, не 

вдається пояснити керівництву. 

Існують труднощі, що обумовлюються не стільки проблемами з 

осягненням наявного інтелектуального скарбу, скільки з можливістю його 

використання. Встановлено, що накопичені знання і методології автоматично 

не перетворюються в ресурси для вирішення існуючих економічних, технічних, 

управлінських і соціальних завдань. Таке явище як соціальна проблема виникла 

в СРСР ще після Другої світової війни. До країни була вивезена значна частина 

патентного фонду Німеччини. З документами працювали кращі експертні, 

наукові й інженерні сили держави. Проте вдалося реалізувати близько 15% ідей 

і розробок. І це відбувалося незважаючи на те, що ступінь науково-технічного 

розвитку двох країн вважався приблизно однаковим [240, с. 99].  

Шляхом нескладних міркувань не важко пересвідчитися, що існування в 

40-50-ті роки минулого століття комп’ютеру та Інтернету нічого б принципово 

не змінило в наведеній ситуації. Колосально розширився б інформаційний 

доступ, але інтелектуальний доступ (ступінь засвоєння знань та можливість 
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їхньої подальшої участі в процесах продуктивного мислення) залишився б 

практично на тому ж самому рівні. 

Слід підкреслити, що закономірності культурного ресурсозабезпечення 

характеризуються своєрідністю, яку можна досить наочно описати, 

використовуючи поняття «когнітивна шкаралупа». Цей концепт пояснює те, 

чому дослідник схильний користуватися не тими інтелектуальними ресурсами, 

які є найбільш відповідними, а тими, які виявляються найбільш доступними . 

Поняття «шкаралупа» раніше використовувалося соціологами, 

психологами, фахівцями з ергономіки, що займалися вивченням поведінки 

міського населення. Основним об'єктам їх інтересу була так звана «шкаралупа 

повсякденного життя» людини – сегмент середовища, усередині якого індивід 

може переміщатися, не відчуваючи напруги, яка перевищувала б певний рівень 

життєвої енергії. Мешканець даного району користується послугами 

найближчого магазина і кінотеатру. Той, хто має машину має в своєму 

розпорядженні ширший радіус переміщення. 

В основі поняття шкаралупи лежить уявлення про деяку критичну міру 

зусиль, яку людина згодна витратити для досягнення певної мети. Фахівці з 

ергономіки переконливо показали, що величина зусиль (фізична втома, 

психологічні і нервові затрати) є визначальною в поведінці людини. Порогова 

величина зусиль і є тим чинником, який обкреслює довкола індивіда 

просторову оболонку, усередині якої він і мешкає. Оболонка є тим кордоном, 

який розділяє для даної людини доступне і недоступне. Він може (або 

погоджується) користуватися тим, що знаходиться усередині «шкаралупи» і не 

може (або не погоджується) користуватися тим, що поза нею. 

Було б помилково розглядати «шкаралупу» як суто психологічне явище, 

як реалізацію деякої властивої індивіду тенденції до замикання усередині свого 

"Я". Популярний свого часу в літературі образ «людини-коробки» жодного 

відношення до аналізованого тут явища не має. Описуваний феномен має 

універсальний характер. Шкаралупа може бути вужчою або просторішою, її 
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наявність може викликати неприйняття або не помічатися, але вона завжди 

існує як факт від волі і уподобань людини не залежний. 

По аналогії з поняттям «шкаралупа повсякденного життя» наукознавці і 

методологи використовують поняття «інформаційна шкаралупа». Мається на 

увазі той бар'єр, який обкреслює навколо людини певну частину 

інформаційного поля, усередині якого він діє. Індивід не користується 

знаннями, що знаходяться за його межами. Аналогія цілком правомірна: 

циркуляція знань здійснюється зовсім не довільним чином, а пов'язана із 

специфічними фільтрами і порогами. При зіткненні з деякими з них різко 

зростають зусилля, необхідні для їх подолання, що і створює кордон 

доступного. 

Образно і влучно про це писав А. Моль: «У міру того як наука розкриває 

таємниці природи, перед людиною, захоплюваною непомірною гординею, 

виникають, цього разу вже в соціальному плані, нові таємниці, які можна було 

б назвати «відкритими» таємницями, оскільки вони не замикають перед 

людиною двері знання, а, навпаки, відкривають двері, ведучі в нескінченний 

лабіринт коридорів. Одним з найбільш типових прикладів подібних 

«відкритих» таємниць є те, що преса наївно називала «секретом атомної 

бомби», тоді як учені та інженери знали, що в цьому вражаючому досягненні 

було закладено лише дуже багато різних прихованих знань, жоден елемент яких 

сам по собі не був недоступним для серйозного зусилля думки.  

… Кількість речей, в знанні яких нам відмовлено de jure, дуже мала в 

порівнянні з тим, до чого ми не можемо дістати доступу de facto, оскільки 

бібліографічна подорож по дорогах культури забирає багато часу і дорого 

коштує. Цю подорож роблять, тільки якщо є серйозні причини, і вона вимагає 

більшої завзятості, чим є у більшості людей» [201, с. 356-357].  

«Інформаційна шкаралупа» характеризується своїми розмірами і своїм 

наповненням. Не буде помилкою стверджувати, що здобуття корисної і 

адекватної інформації знаходиться в прямо пропорційній залежності від обох 
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параметрів «шкаралупи». Чим більш вона простора і чим різноманітніше її 

наповнення, то тим більша вірогідність того, що в руках дослідника виявиться 

те, що йому необхідно. 

У практичному плані завдання можна сформулювати таким чином: що 

слід зробити для того, щоб в розряд доступних потрапляли також адекватні і 

цінні інтелектуальні ресурси? . 

Пропонуючи дещо спрощену відповідь, можна сказати: необхідно 

мінімізувати дію тих моментів, які призводять до збіднення і звуження 

«інформаційної шкаралупи». 

Одним з найбільш потужних негативних чинників в цьому плані є 

диференціація дослідницьких напрямів і прагнення фахівців до 

внутрішньоцехової замкнутості. Наукознавці відзначають той факт, що багато 

професіоналів не читають журналів загальнонаукового напряму, не прагнуть до 

комунікацій із суміжними дослідницькими галузями, сприймають виключно 

інформацію, викладену на звичною для них мовою власних проблем. 

С.Г. Кара-Мурза досить детально розглядає зазначену тенденцію на 

матеріалі дисципліни, що характеризується, високим ступенем роздробленості 

дослідницьких областей. Йдеться про хімію. Фахівця цікавило питання про 

закономірності проникнення дослідницьких методів в нові області. 

Зокрема, посилаючись на власний досвід, він вказує на прагнення хіміків 

звертати увагу переважно на ті методи, які були майже повністю адаптовані до 

їх власних завдань. За його свідченням, він декілька років пропрацював з 

хіміками-фахівцями в галузі цукрової промисловості і спостерігав випадки, 

коли відомі дослідники, новатори в своїй області, відмовлялися навіть 

дізнатися про нові методи (наприклад, про гель-фільтрацію), за допомогою 

яких відразу вирішувалися проблеми, що мучили їх [125, с.163]. І ці люди не 

були консерваторами за своєю природою – вони швидко освоїли гель-

фільтрацію, коли вона була застосована для дослідження проблем цукрової 

промисловості і результати опубліковані в їхньому «цеховому» журналі. 
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Причина такого ставлення убачається дослідником в наявності психологічного 

механізму, який покликаний охороняти «інформаційну шкаралупу» як один з 

основних елементів когнітивної структури. Від себе додамо, що тут важко 

сказати, наскільки саме психологічний охоронний чинник є істотним в даній 

ситуації. В усякому разі він не був єдиним. Як наголошувалося, методи були 

узяті на озброєння тоді, коли вони були адаптовані до відповідного кола 

завдань. А на адаптацію необхідні витрати зусиль, що і було ще однією з 

важливих причин. Якщо зусилля кимось вже витрачені, то результатом можна 

скористатися. 

Розміри «інформаційної шкаралупи», як залежні від порогових зусиль, 

можуть бути більшими або меншими, але зміст завжди буде обмеженим. С.Г. 

Кара-Мурза висловлюється в близькому до цього сенсі, коли підкреслює, що 

мову не слід вести про придбання глибоких знань в багатьох областях, тобто 

про грандіозне розширення «шкаралупи», а про забезпечення її чутливими 

«рецепторами», що фіксують наявність потенційно важливих методів. 

Розвиваючи аналогію «когнітивної шкаралупи», яка щойно розглядалася, 

з «шкаралупою повсякденного життя», звернемо увагу на таку важливу рису, як 

момент просторової віддаленості. Стосовно «шкаралупи повсякденного життя» 

цілком зрозуміло, про що йдеться. Подолання відстаней і є якраз тим, на що 

витрачаються зусилля. Але що ж мається на увазі, коли йдеться про 

«когнітивну шкаралупу»? 

Річ у тому, що і світ знань, світ культури цілком релевантним чином може 

бути описаний за допомогою використання «просторової» термінології. І до 

подібного прийому неодноразово удавалися різні автори. Можна говорити про 

існування «простору інтелектуального досвіду», який має відповідну структуру. 

Тут існують відносини «близькості» і «віддаленості», «розташування», 

«безпосереднього і опосередкованого контакту». Це простір настільки ж, так би 

мовити, «реальний» як і географічний простір: переміщення усередині нього 

оплачуються роботою. А подолання великих відстаней виступає як подія куди 
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більш значуща (саме тому, що вони великі), ніж подолання малих. А. Пуанкаре, 

описуючи процеси математичної творчості, що інтерпретуються ним як 

створення деяких конструкцій з атомарних елементів, помічає: «Серед 

комбінації, на які падає вибір, часто найбільш плідними виявляються ті, 

елементи яких узяті з найбільш віддалених (підкреслено нами – М.В.) одна від 

одної областей. Я не хочу сказати, що для нового відкриття досить зближувати 

предмети, що глибоко різняться між собою; більшість комбінації, побудованих 

таким чином, виявилися б абсолютно безплідними: але деякі ... з них бувають 

найбільш плідними [239, с. 404].  

Чим далі відстоять від даної сфери «чужі» області, тим більше творче 

зусилля треба зробити, щоб побачити цінність їх методів. Причиною цьому є 

звичка фахівців до існуючої класифікації наук (яку іноді називають 

«одномірною» або «двомірною»). Адже при багатовимірній класифікації багато 

далеких у певному відношенні областей опинилися б поряд з одна з одною, і 

ознайомитися з їх методами було б справою природною. Прикладом поєднання 

«далеких» галузей може бути метод посилення яскравості, застосований у 

вивченні гормонів [125, с. 164]. 

Іноді поєднання компонентів в «гібридних» приладах бувають вельми 

несподіваним. Яскравим втіленням цього є створення «гібридної» системи 

устаткування для вивчення взаємодії гормонів з рецепторами. Ключовою 

подією для цього послужило застосування давно використовуваного 

астрономами приладу – підсилювача яскравості. Поставивши цей підсилювач 

замість телескопа на мікроскоп і застосувавши чутливу телевізійну камеру, 

біохіміки змогли побачити на екрані вражаючі картини взаємодії гормону з 

живою клітиною. 

Даний випадок цікавий тим, що в ньому виявляється характерна саме для 

нинішнього етапу якість методичних комплексів: їх широта і міждисциплінарна 

взаємодія дозволяють створювати системи з новою конфігурацією, в якій 

«оживають» технічні принципи, які раніше довелося відкинути. Поява нових 
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елементів відкриває нове життя старим методам. У даному випадку 

застосування нового детектора, що на декілька порядків збільшує яскравість 

зображення в мікроскопі, дозволило вивчати поведінку гормону, який містить 

всього одну флуоресціюючу мітку, в живій клітині. Раніше цю привабливу 

можливість здійснити було не можна, оскільки доводилося освітлювати зразок 

ультрафіолетовим світлом такої інтенсивності, що клітка гинула [125, с. 108]. 

Як щойно зазначалося, цей метод здавна застосовувався для посилення 

світла далеких зірок в астрономії і у військовій справі (у «приладі нічного 

бачення»). Проте, у традиційній класифікації наук астрономія і біохімія 

абсолютно не зв'язані, і біохіміки, природно, не шукали у астрономів методик 

для вирішення своїх завдань. Все ж таки контакт відбувся, і перші статті про 

використання методу в біології з'явилися в біофізичних журналах. Але і після 

цього затримка в освоєнні методу біохіміками була значною, оскільки ці 

журнали не потрапляли в «інформаційну шкаралупу» біохіміків, що вивчають 

внутріклітинні процеси. 

Вище йшлося – і це особливо слід підкреслити – про доступність саме 

методів як інструментальних ресурсів дослідницької діяльності. Цю ситуацію 

слід відрізняти від випадку переносу концепцій з однієї сфери до іншої. Фахівці 

свідчать, що доступність останніх пов’язана із значно більшими труднощами. 

Н. Сторер таким чином характеризує стан справ: «У тому, що стосується 

методології досліджень і техніки, перетікання знань з дисципліни в дисципліну 

досить звичайні і не супроводжуються особливими труднощами … Перелік 

випадків, коли дослідницька техніка, створена в одній дисципліні, 

запозичується в інших, нескінченний. 

Можливо, це якраз і є головною формою міждисциплінарної співпраці, 

оскільки на цьому рівні передача інформації натрапляє на менше перешкод. 

Перш за все, виграш з точки зору збору даних від застосування нових методів 

буває очевидним, чого не можна сказати про запозичення теоретичного 

поняття, що належить іншій дисципліні. Іншими словами, питання про те, як 
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хтось отримує дані (якщо колеги визнають їх достовірність), ймовірно, менш 

важливе, чим питання про те, що він з ними робить. Застосування нової 

дослідницької техніки не примушує ученого обов'язково писати про речі, що 

знаходяться за сферою явищ, які обговорюються його колегами, і в цьому сенсі 

учений може погодитися з тим, що мета виправдовує засоби» [271, с. 92-93]. 

Проте й перенос методів пов'язаний іноді із значними труднощами саме 

через їхню нерозривність з відповідними концепціями. Навіть найпростіша 

методика не переноситься в «чистому вигляді». Будь-який метод щільно 

пов'язаний з комплексом теоретичних уявлень. Щоб скористатися методом або 

навіть отриманими з його допомогою даними, дослідник повинен оволодіти 

деяким мінімумом відповідних теоретичних знань. А це вже – перенесення 

теоретичних понять. При цьому їх вплив сильно послаблений, бо вони 

виступають як службовий додаток до методу.  

Якби існувала можливість розкласти дослідницький метод на чисто 

технічну і чисто теоретичну складові, то можна було б переконатися, що 

технічна компонента володіє здатністю легше долати міждисциплінарні бар'єри 

і є агентом-переносником для пов'язаної з нею теоретичної концепції. 

Те, що теоретичні концепції, на основі яких розробляється метод, 

залишаються для його нових користувачів як правило «за дужками»  їхньої 

теоретичної свідомості, є дуже показовим. Це наочно свідчить про ресурсний 

характер інтелектуальних запозичень. Адже, в переважній більшості випадків 

йдеться саме про використання, а не про засвоєння (не кажучи вже про 

розвиток знань). Якби існувала реальна (а не уявна, гіпотетична) можливість 

повністю відокремити рецептурну, інструментальну складову, (яка й 

виявляється найбільш доступною для користувачів), від її концептуальної 

основи, то так би, напевно, й відбувалося в процесі інтелектуальних запозичень. 

Зараз в різних сферах (починаючи із сфери освіти і закінчуючи цариною 

трансферу знань на рівні окремої фірми) жваво обговорюється проблема різних 

типів інтелектуальних продуктів, з якими має справу пізнаваючий суб’єкт. 7 
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квітня 2008 року відбулася зустріч викладачів і слухачів Московського центру 

неперервної математичної освіти, професорів і студентів Незалежного 

Московського університету з Ричардом Стівенсом (Richard Stephens), старшим 

віце-президентом по управлінню персоналом корпорації «Боїнг». Йшлося, 

зокрема, про перехід Росії на тестову систему підготовки з математики і 

систему єдиних державних іспитів (ЄДІ). 

Р. Стівенс оцінив проблему, що обговорювалася, як дуже важливу, він 

навіть написав ряд книг з цього приводу. Він вважає, що є велика різниця між 

вивченням швидко і легко переносимих знань (knowledge transfer), засвоєння 

яких ефективно вимірюється тестами типу ЄДІ, і вивченням фундаментальних 

концепцій (learning concepts), навиком їх застосування до вирішення нових 

завдань.  

Тобто, тести ЄДІ годяться для перевірки knowledge transfer у великого 

числа школярів, але не можуть бути застосовані для оцінки того, наскільки 

вони оснащені фундаментальними знаннями та інструментами для вирішення 

нових концептуальних завдань. 

Старший віце-президент «Боїнгу» розповів, що його компанія спробувала 

оцінити, наскільки ефективність її співробітників, що отримали дипломи 

магістрів і бакалаврів в університетах, залежить від тієї освіти і набору курсів, 

які вони вивчали: «Ми встановили, що ті студенти, які вивчали learning concepts 

та їх застосування до вирішення реальних проблем, працюють набагато краще в 

промисловості, ніж ті, які вчилися по тестовій системі» [96]. 

Змістовні і докладні розмисли з приводу доступності містяться в працях 

відомого психолога Дж. Брунера. Учений аналізував процеси категоризації 

перцептивної інформації, використовуючи як ключові поняття доступності і 

адекватності. 

«Ми вважаємо, – пише він, – що сприйняття – це процес категоризації, в 

ході якого організм здійснює логічний вивід, відносячи сигнали до певної 

категорії, і що у багатьох випадках цей процес є неусвідомлюваним, як це вже 
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давно відзначив Гельмгольц. Вивід часто робиться несвідомо. Результати такої 

категоризації мають репрезентативний характер: вони виявляють більший або 

менший ступінь відповідності природі фізичного світу, в якому діє даний 

організм. Кажучи про таку відповідність, я маю на увазі просто те, що 

віднесення предмету або події при її сприйнятті до певної категорії дозволяє 

нам виходити за межі безпосередньо сприйманих властивостей предмету або 

події і передбачати інші, ще не сприйняті властивості даного об'єкту. Чим 

адекватніше системи категорій, побудовані таким чином для кодування подій 

навколишнього середовища, тим більше можливість прогнозу інших 

властивостей відповідного предмету або події» [45, с. 23]. 

Остання обставина може бути прокоментована за допомогою наступних 

пояснень. Учений зауважує, перефразовуючи вислів молодого Бертрана 

Рассела, що те, що ми бачимо, повинне виявлятися тим же самим і при 

найближчому розгляді. Або, іншими словами, що категоризація об'єкту при 

сприйнятті служить основою для відповідної організації дій, спрямованих на 

цей об'єкт. Наприклад, цей об'єкт виглядає як яблуко – дійсно, з'їдаючи його, 

ми переконуємося в цьому. 

Згадуються філософи-прагматики, зокрема, Ч. Пірс, які витратили на 

затвердження цього погляду більше років, ніж згодом було потрібно 

психологам, щоб його засвоїти. Значення певного висловлювання, як відмітив 

Ч. Пірс в своєму знаменитому етюді про прагматистську теорію значення, – це 

сукупність гіпотетичних тверджень, які можна зробити щодо атрибутів або 

висновків, пов'язаних з цим висловом. Припустимо, задається питання, що 

мається на увазі, коли річ називають твердою. Очевидно, що її не можна 

подряпати багатьма іншими предметами. Значення речі – це, таким чином, 

мережа гіпотетичних висновків відносно її інших спостережуваних 

властивостей, її дії на інші предмети тощо. 

Положення, що віднесення предмету до певної категорії забезпечує вихід 

за межі безпосередньо сприйманих властивостей і передбачення інших, ще не 
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сприйманих в даний момент характеристик предмета, є, на наш погляд, 

принципово важливим. І тут треба звернути увагу на наступну обставину, яка 

не фігурує в наведених міркуваннях. Використовуючи категоріальну структуру 

мислення, індивід прилучається до досвіду, що вже існує. Досвід не потрібно 

набувати самому, не потрібно витрачати зусилля. Є можливість використати те, 

що вже здобуто. В процесі використання категоріальних структур виникає 

ефект, який Г.-Г. Гадамер виразив словами: «Поняття, за допомогою яких ми 

міркуємо, вже заздалегідь продумують все замість нас» [65, с. 129]. Останні 

слова недвозначно вказують, що набутий інтелектуальний досвід 

використовується як ресурс. 

Для глибшого розуміння готовності до сприйняття дослідником 

вважається за корисне розглянути її з погляду доступності категорій, 

використовуваних в процесі кодування або ідентифікації подій навколишнього 

середовища. Доступність – це евристичне поняття, яке можна визначити через 

деяку сукупність вимірювань. Можна, скажімо, уявити собі людину, яка 

перцептивно готова до оцінки деякого предмету, наприклад яблука. Як вона 

досягла цього стану, розглядається нижче. Далі йдеться про вимірювання 

доступності категорії «яблуко» шляхом зміни інтенсивності подразника 

певного роду, яка необхідна для виникнення перцептивної реакції у формі 

вислову «це – яблуко» або в якійсь іншій стандартизованій формі. Мінімальний 

подразник, необхідний для такої категоризації, можна встановити, 

запропонувавши випробовуваному користуватися лише відповідями «так» і 

«ні» при рівній імовірності появи яблука і не-яблока; за бажанням можна 

користуватися і визначенням максимальної готовності. Чим більша доступність 

категорії, тим а) менше вхідний сигнал, необхідний для здійснення класифікації 

в термінах цієї категорії, б) ширше діапазон характеристик вхідного сигналу, 

що задовольняють, на думку випробовуваного, даній категорії, і в) вище 

вірогідність маскування інших категорій, які також добре або навіть ще краще 

відповідають вхідному сигналу. Або, простіше кажучи: яблуко пізнаватиметься 
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швидше і легше; більша кількість різних предметів правильно (або 

неправильно) ідентифікуватиметься як яблуко; і, нарешті, як наслідок цього, 

правильне, тобто найбільш відповідне, ототожнення цих подразників з іншими 

об'єктами буде замасковано. Це й розуміється під доступністю категорії [45, с. 

24]. 

Відзначається, що поняття доступності категорій відображає вірогідність 

настання подій, які зафіксовані в досвіді даного індивіда. Чим частіше 

зустрічаються в даному контексті приклади даної категорії, тим вище 

доступність категорії. В операціональному плані це означає, що для віднесення 

предмету або події до часто використовуваної категорії потрібний порівняно 

низький рівень інтенсивності подразника. Взагалі кажучи, мають справу не з 

тією абсолютною вірогідністю, згідно якої настання однієї події ніяк не 

залежить від настання іншої. Подібна незалежність подій рідко зустрічається в 

оточуючому нас світі. Правильніше було б сказати, що основний вид навчання 

оцінці вірогідності, пов'язаної з доступністю категорій, – це засвоєння 

випадкової, або умовної, вірогідності, що відображає надлишкову структуру 

середовища. Те, що абсолютна і умовна вірогідність подій абсолютно по-

різному впливають на успіх перцептивної ідентифікації, надійно 

підтверджується експериментальними даними. 

Проте, для того, щоб адекватно діяти в навколишньому середовищі, 

організм повинен не тільки бути готовий до вірогідних подій, добре їх собі 

уявляти і швидко сприймати без надмірної напруги своїх пізнавальних 

здібностей; він повинен бути також здібний до пошуку маловірогідних об'єктів 

і подій, якщо вони мають значення для збереження його життя і здійснення 

його діяльності. Припустимо, що людина на вулиці незнайомого міста відчуває 

голод, вона повинна знайти ресторан незалежно від того, як часто ресторани 

зустрічаються в її нинішньому оточенні. Простіше кажучи, доступність 

категорій, за допомогою яких суб’єкт ідентифікую об'єкти навколишнього 

світу, повинна відображати не тільки вірогідність об'єктів середовища, 
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відповідних цим категоріям, але і вимоги пошуку, що забезпечує його потреби, 

підтримку його життєдіяльності, його захисні реакції тощо. А для того, щоб 

пошукова поведінка була ефективною, характер перцептивної готовності 

повинен бути реалістичним, залежним як від того, що людина з великою 

вірогідністю може зустріти в сприйманому світі в даному місці в даний час, так 

і від того, що вона хоче знайти [45, с. 29]. 

Категорії розрізняються по своїй доступності, тобто по тій легкості, з 

якою вхідні подразники, що мають ті або інші властивості, кодуються і 

ідентифікуються в термінах даної категорії. Відносна доступність категорій і 

систем категорій залежить від двох чинників: очікувань індивіда відносно 

вірогідності настання певних подій в навколишньому середовищі і вимог 

пошуку, обумовлених потребами організму і необхідністю підтримки його 

діяльності. Інакше кажучи, перцептивна готовність, або доступність, виконує 

дві функції: мінімізації ступеня несподіванки подій навколишнього середовища 

шляхом приведення у відповідність доступності категорій з вірогідністю подій 

зовнішнього світу і максимізації досягнення шуканих предметів і подій [45, с. 

30]. 

Адекватне сприйняття досягається кодуванням подразників, що 

поступають, за допомогою відповідних категорій, тобто категорій, що 

забезпечують перехід від ознак до категоріальної ідентифікації і тим самим 

корекцію виводу або прогнозу щодо безпосередньо не сприйманих 

властивостей ідентифікованого об'єкту. Таким чином, адекватне сприйняття 

вимагає засвоєння категорій і систем категорій, відповідних подіям і 

предметам, з якими має справу суб'єкт у фізичному світі. 

Звернемо увагу на ще один аспект проблеми доступності інтелектуальних 

продуктів. Ця проблема не вичерпується завданням пізнати, долаючи 

різноманітні бар’єри, те, що до певного моменту було невідоме суб’єкту. 

Справа полягає у тому, що всі необхідні знання можуть бути у розпорядженні 

людини, але не використовуватися в її розумових процесах. Фахівці, які 
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вивчають закономірності конструкторсько-винахідницької діяльності, давно 

помітили, що розрахунок на те, що саме по собі зростання ерудованості, 

збільшення обсягу знань сприятиме знаходженню рішення, не справджується, а 

іноді призводить до прямо протилежного результату. Г.С. Альтшуллер, який 

присвятив багато років розробленню методології вирішення конструкторських 

завдань, зазначає, що «шкільна» і тим більше «вузівська» фізика є найбагатшою 

скарбницею ідей, необхідних і корисних для вирішення винахідницьких 

завдань. Проте, «фізичні ефекти існують немов би самі по собі, а завдання – 

саме по собі; у мисленні винахідника немає надійного містка, що сполучає 

фізику з винахідницькими завданнями; знання значною мірою простоюють, не 

використовуються» [13, с. 107]. Курс «шкільної» і «вузівської» фізики, 

вивчений людиною, безумовно, буде для неї накопиченим знанням, але вважати 

ці відомості знанням-ресурсом не можна. Лише за певних умов деякі з них 

можуть стати такими. Звернемо увагу, що серед винахідників, про яких 

йдеться, часом траплялися дуже ерудовані люди. Але й вони часто виявляли 

безпорадність у розв’язанні не дуже складних технічних задач. 

Причиною зазначеного явища, на наш погляд, є домінування певної 

моделі засвоєння знань. Це обумовлюється як індивідуальними настановами 

людини, так і характером існуючої системи освіти. Зупинимося на цьому більш 

докладно. 

Основу всякого розвиненого освітнього підходу становить певний 

нормативний канон особистості, на досягнення якого як на мету зорієнтована 

вся система заходів. Упродовж принаймні 200-300 останніх років в 

європейській культурі таким каноном була «людина освічена». Педагогічна 

система виконувала функцію соціалізації шляхом передачі наступним 

поколінням культурної спадщини. «Людина освічена» є результатом такого 

типу оволодіння знаннями, який базується на принципі енциклопедизму 

(«людина – це її пам'ять»). 



    

 

232 

 

Відомий психолог Ю. Козелецький ґрунтовно проаналізував цю модель і 

дійшов висновку про її невідповідність потребам світу, що постійно 

змінюється. Тому на противагу їй ним розробляється концепція «інноваційної 

людини» (або «людини-винахідника»). Стверджується, що комплекс 

педагогічних ідей цього напряму ще не є цілісною і завершеною теорією. 

Можна виокремити лише деякі принципові моменти. 

Дослідник зазначає, що для «людини освіченої» характерне засвоєння 

досягнутого на певний час рівня і маси знань, а також адаптивний спосіб 

існування у світі. Система освіти, що має на меті «людину інноваційну», 

передбачає формування в особи дослідницької позиції, тобто певної стійкої 

тенденції до пошуку у світі проблем та їх самостійного розв’язання. «Людина-

винахідник» підходить до оточуючого середовища не як до усталеної 

структури, до якої треба пристосуватися, а вбачає в ній набір питань, на які 

потрібно дати відповідь. Особистість ставиться до світу як до зони пізнавальної 

і практичної невизначеності, яку слід редукувати до послідовності 

різноманітних труднощів із метою їх подолання. Для такої людини життя стає 

послідовністю проблем і дилем [145, с. 55-56]. 

У системі виховання важливе місце займає засвоєння таких знань про світ 

і про себе, які є різновидом «пального», необхідного для розв’язання проблем і 

дилем. Вони, з одного боку, стимулюють мислення, а з іншого – спрямовують 

його. При цьому зростає значення інформації типу «я знаю, як» порівняно з 

інформацією «я знаю, що». У цьому зв’язку більше уваги має приділятися 

предметам, які сприяють виробленню навичок та вмінь, оволодінню 

евристиками. Розвивається не лише ліва півкуля мозку, а й права його півкуля. 

Стимулюються уява, фантазія, інтуїція, метафоричне мислення – здібності, що 

відіграють важливу роль на початкових фазах розв’язання завдання. 

Таким чином, резюмує фахівець, освіта класичного типу, що розрахована 

на канон «освіченої людини», не є адекватною проблемам сьогодення. Тут 

потрібні як досить специфічні напрями і методи підготовки, так і знання 
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особливого типу. Знання, придатні для використання в процесі прийняття 

рішень у практичній роботі і теоретичній діяльності. Такий тип знань і є тим, 

що в нашому дослідженні позначено терміном «знання-ресурс». 

Е. Фромм у своїй відомій праці «Мати чи бути?» розглядає дві 

принципово різні настанови, якими може керуватися людина в царині 

повсякденного досвіду, зокрема в освіті і пізнанні. Це принципи володіння та 

буття. Суттєва відмінність між ними вбачається мислителем в тому, що 

буттєва орієнтація життєдіяльності людини пов’язується з продуктивними 

актами – продуктивністю мислення, продуктивністю пригадування, 

продуктивністю реакції тощо. «Принципи володіння та буття діють і у сфері 

знання, й відмінність між ними можна описати двома формулюваннями: «У 

мене є знання» та «Я знаю». Володіння знанням передбачає здобуття та 

збереження наявних знань (інформації); а от знання в сенсі буття – 

функціональне, це лише засіб, складова процесу продуктивного мислення» 

[293, с. 53]. У такому разі знати оптимально за принципом буття – це знати 

глибше, а за принципом володіння – мати більше знань. 

Констатується, що «сучасна система освіти переважно орієнтована на те, 

щоб навчити людей набувати знання ніби якесь майно, так чи інакше 

пропорційне тій власності і тому суспільному становищу, яке вони, швидше за 

все, посядуть у майбутньому» [293, с. 54-55]. 

Проте й особистісні орієнтації тут відіграють важливу роль. Мислитель 

яскраво описує два різні типи поведінки людині під час засвоєння навчального 

матеріалу. Студенти, які живуть за принципом володіння, можуть слухати 

лекцію, сприймати слова, розуміти логіку побудови речень і їхній зміст, 

зрештою, законспектувати до нотатника кожне слово, сказане лектором, потім 

завчити занотований текст і таким чином скласти іспит. Зміст лекцій не стане 

частиною їхньої власної системи мислення, не розширить, не збагатить її. Такі 

студенти просто трансформують слова, почуті на лекції, в записи – в записи 

окремих думок чи теорій, які зберігатимуть. Студент і зміст лекції так і 
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лишаються чужими один одному, хіба що студент стає власником колекції 

чиїхось висловлювань (щойно сформульованих або запозичених з інших 

джерел). 

Ті студенти, для котрих принцип володіння є домінуючим, мають на меті 

триматися того, що вони «вивчали», чи то твердо покладаючись на власну 

пам’ять, чи дбайливо зберігаючи свої записи. Вони не намагаються створювати 

чи вигадувати щось нове. Насправді ж свіжі думки або ідеї стосовно чого б то 

не було навіюють особам такого типу великий неспокій, бо все нове змушує їх 

сумніватися в тій фіксованій сумі знань, якою вони оволоділи. Справді, 

людину, для якої основний спосіб її стосунків зі світом – володіння, будь-які 

ідеї, зміст яких важко засвоїти і зафіксувати (в пам’яті або на папері), лякають, 

як і все, що розвивається і змінюється, тобто не піддається контролю.  

Зовсім інакшим способом відбувається засвоєння знань студентами, які 

обрали буття як основний спосіб стосунків зі світом. Звернемо увагу хоча б на 

те, що вони ніколи не починають слухати курс лекцій, навіть першу з них, 

будучи tabula rasa. Вони вже розмірковували над проблемами, які становлять 

предмет лекції, в них відтак виникли власні питання. Вони засвоюють тему, і 

вона зацікавлює їх. Замість того щоб бути пасивними «приймачами» слів та 

ідей, вони слухають, вони чують, і, що найважливіше, вони отримують і 

відгукуються, причому активно і продуктивно. Почуте ними стимулює їх до 

власних роздумів. У них виникають питання, їм відкриваються нові ідеї і 

перспективи. Для таких студентів лекції – це живий процес. Усе, що говорить 

лектор, вони сприймають з цікавістю і вмить зіставляють із життям. Вони не 

просто знайомляться з новими знаннями, які їм слід взяти з собою додому й 

вивчити. На кожного з таких студентів лекція справляє певний вплив, якоюсь 

мірою змінює: після лекції він або вона уже чимось відрізняється від тієї 

людини, що була до лекції [293, с. 41-42]. Як бачимо, в наведених вище 

міркуваннях тісно переплітаються когнітивні, екзистенціальні та соціальні 

аспекти. Акцент робиться як на функціональності знань в продуктивних 
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розумових процесах, так і на трансформації особистості в освітніх процесах, на 

формуванні типу «знанієвласника» або людини, для якої знання 

перетворюється на спосіб буття у світі. 

Ю. Козецецький та Е. Фромм висвітлюють причини того, чому здобуті 

знання не використовуються як ресурси вирішення завдань. Йдеться про 

певний тип освіти та соціально-когнітивний тип особистості. Система освіти, 

орієнтована на «освічену людину» (Ю. Козелецький) чи власницькі цінності (Е. 

Фромм) створює серйозні перешкоди в можливостях функціонального 

використання набутих знань. Отже, можна твердити, що саме моделі засвоєння 

знань значною мірою визначають перспективи їхнього подальшого 

використання. 

Отже, можна стверджувати, що параметр доступності інтелектуальних 

продуктів обумовлюється впливом різноманітних чинників, які поки що 

вивчені недостатньо. В цьому питанні можна зустріти, як це було показано 

вище, багато помилкових і неточних уявлень – твердження про появу 

«дігітального знання» і «масової науки», тезу про подолання дисциплінарної 

інституціоналізації наукової діяльності тощо. Для обґрунтування хибності 

подібних поглядів принципово важливою методологічно є диференціація 

понять інформаційної і когнітивної доступності інтелектуальних ресурсів. З 

бурхливим розвитком телекомунікаційних мереж безпрецедентно зростає 

інформаційна, а не когнітивна доступність. Різні типи знань (методи, концепції, 

knowledge transfer, learning concepts) також суттєво відмінні між собою в плані 

можливостей їхнього переносу з однієї сфери до іншої, в їхній здатності долати 

численні бар’єри. 

Іншим не менш важливим методологічним орієнтиром слід вважати 

настанову на скасування обмежень на залучення інтелектуальних ресурсів з 

самих різних джерел. Цей орієнтир має, принаймні, три аспекти – 

«просторовий», «часовий» і ціннісний. Перший аспект передбачає можливість 

поєднання уявлень з галузей знання, що вважаються «чужими», не пов’язаними 
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одна з одною, другий – використання ідей , які з певних причин були визнані 

«застарілими», а третій – запозичення знань з царин, що розцінюються як 

«непрестижні», «ненаукові» тощо. Наведені розмисли можна інтерпретувати як 

переосмислення й уточнення відомого принципу П. Фоєрабенда «anything goes» 

(«згодиться усе»). 

Крім цього, знання слід розглядати як багатоплановий феномен, як 

комплекс властивостей, що нерідко суперечать одна одній. 

 

 

Висновки до третього розділу 

Проведений в третьому розділі аналіз проблем динаміки культурних 

ресурсів дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Узагальнюючи різноманітні випадки успішних креативних актів, 

зокрема, наукових відкриттів, можна твердити про відсутність генетичного і 

причинного зв’язку між різними фрагментами інтелектуального досвіду, які 

репрезентують, з одного боку, дослідницькі проблеми, а з іншого – засоби їх 

рішення (ресурси). Їх поєднання відбувається іншим чином – у вигляді певних 

інтелектуальних констеляцій. 

Для репрезентації зазначеної вище ситуації пропонується 

використовувати графічну схему на основі зв’язки «виклик (запит) – 

відповідь». Мається на увазі, що, з одного боку, існує множина проблем, 

завдань, труднощів, які потребують нетривіальних рішень («виклик»). А з 

іншого – деяка множина засобів (ідей, схем, тем, моделей, аналогій і т. д.), що 

можуть бути засобами вирішення перших («відповіді»). Елементи кожної з цих 

множин генеруються автономно. Проблеми виникають незалежно від того, чи 

існують засоби їх вирішення. А засоби створюються не з метою, що вони 

можуть для чого-небудь стати в нагоді. І хоча подібне твердження звучить 

дещо парадоксально, але доцільно виходити саме з цього. 

Схема передбачає випадки трьох типів: 
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а) до першого типу належатимуть події, коли виклик знаходить більш-

менш задовільну відповідь; 

б) другий тип подій припускає існування викликів без відповідей; 

в) третій тип подій передбачає наявність відповідей без сформованих 

викликів («відповідь-без-виклику»). 

Необхідно розрізняти відкриття як акт і ситуацію відкриття. Ситуація 

відкриття характеризується відповідними ознаками – одночасною наявністю як 

проблеми, так і ресурсів для її вирішення. При цьому ознакою такої ситуації є 

те, що «виклики» і «відповіді» існують окремо, і необхідно їх сумістити. Це не 

відбувається само по собі, автоматично, але потребує інколи колосальних 

вольових, інтелектуальних і емоційних зусиль. Саме тут і починає працювати 

те, що називають обдарованістю, талантом. Але ступінь обдарованості 

абсолютно не зумовлює ситуації відкриття. 

2. Ресурсний підхід має непогані перспективи бути використаним як 

схема історично-наукових реконструкцій і в даному аспекті стати 

альтернативою поширеній серед істориків науки і методологів лінеарній 

(каузальній або генетичній) моделі. Наведений матеріал свідчить про низьку 

ефективність останньої, а в деяких випадках – про її непридатність. Так, 

розглянутий в розділі фрагмент із історії астрономії доводить, що «небесна 

геометрія» М. Коперника і Тихо Браге не обумовлюють «небесну фізику» Й. 

Кеплера та І. Ньютона, а концепції останніх не мають своїм наслідком 

космологію В. Томсона і Р. Клаузіуса. Побудовані за лінеарно-часовою схемою 

описи (точніше, за внутрішньо дисциплінарною інтерналістською схемою 

пояснення) залишають осторонь один дуже важливий момент синхронного 

плану – стан у фіксований момент простору інтелектуально-культурного 

досвіду в цілому. 

Була б, проте, помилковою й інша версія подій. Некоректно вважати, що 

небесна фізика виникла («була обумовлена», «детермінована») у результаті 

розвитку технічних ідей і появи відповідних пристроїв і механізмів. Ми мали б 
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справу з тією самою лінеарною схемою, але побудованою в іншому напрямі. 

Розташовані на одній осі різні сфери, певно, мали б на увазі логічне або 

генетичне проходження. І можна було б стверджувати, що небесна механіка є 

складовою або логічним наслідком теорії машин і механізмів, або розглядати 

першу як «дочірню дисципліну» другої. Але подібні уявлення, звичайно ж, 

помилкові. Й. Кеплер не займався виведенням (або редукцією) однієї галузі 

знання з іншої галузі. Адже все в такому разі звелося б до підганяння й 

перебільшення.  

Ресурсний підхід передбачає, що зазвичай новий етап в історії певної 

наукової дисципліни є пов’язаним із зміною ресурсного масиву, який 

використовується дослідниками. А зміна в свою чергу обумовлена зрушеннями 

в просторі інтелектуального культурного досвіду людства в цілому. 

3. У галузі теорії творчості (еврилогії, креатології) склалися міцні 

традиції, які вже значною мірою перетворилися на шаблон: 

а) настанова щодо пріоритету психологічних методів, яка інколи 

обертається відвертим  психологізмом; 

б) зосередження уваги майже виключно на аналізі випадків успішних 

відкриттів, винаходів, інновацій; 

в) дослідження переважно передумов, процесу і акту відкриття, а не 

ситуації відкриття. 

Вийти за межі традицій можна шляхом розроблення непсихологічних 

підходів у даній сфері. Йдеться про те, щоб спробувати осмислити 

закономірності і механізми креативної активності без посилань на такі явища, 

як геній, талант, спадковість, осяяння, інтуїція, підсвідоме. 

При психологічному підході за кадром залишається саме гносеологічна і 

методологічна природа відомих технік активізації творчого пошуку. Такі 

методики, як брейнштормінг, синектика, метод фокальних об’єктів і подібні до 

них, майже повністю знаходяться в юрисдикції психології. Тим часом справа не 

зводиться до визначення психологічних бар’єрів, стимуляції несвідомого і 
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забезпечення високої самооцінки дослідника. Навіть поверхневий погляд 

дозволяє зафіксувати низку непсихологічних властивостей. По-перше, 

інерційність роботи і схильність до стандартних кроків часто пов’язана не 

стільки з особливостями психіки, скільки з особливостями організації системи 

знання, яке певним чином є диференційованим і між певними елементами якого 

є сильні і слабкі види зв’язку. По-друге, дослідник є носієм певного 

інтелектуального багажу. Із підсвідомого можна витягнути лише частинку 

закумульованого раніше досвіду. Досвіду, почерпнутого із загальної 

інтелектуальної скарбниці людства й індивідуального існування. Якщо якась 

модель, схема, конструкція ще не була винайдена людьми і не відобразилась у 

свідомості дослідника, то вона не може бути здобута з глибини його психіки. З 

такої точки зору ефективність роботи – це не питання психології, не питання 

таланту, не питання психотехніки, що актуалізує підсвідоме і т. п. Це питання 

про можливість і межі того фонду ресурсів, який знаходиться в розпорядженні 

суб’єкта. 

4. Особливості переносу масивів інтелектуальних ресурсів із однієї сфери 

досвіду до іншої поки що вивчені явно недостатньо, а головне – не знайшли 

своєї адекватної методологічної інтерпретації. Це перш за все стосується тих 

когнітивних ефектів, які виникають в даному процесі. 

Наскільки б переконливою не виглядала критика антропоморфізму, 

механіцизму, органіцизму, віталізму і подібних до них явищ, коректною її 

визнати не можна. Правомірна в окремих моментах, вона є неправильною в 

тенденції. Найпершим прагматичним завданням будь-якої методології є 

підвищення продуктивності дослідницької діяльності. У даному ж випадку 

більш менш строге дотримання настанов просто унеможливило б сам 

пізнавальний процес. Уподібнення невідомого відомому, перенесення цілих 

пластів сенсів і образів з одних галузей в інші, ідейне взаємне запилення різних 

сфер духовного досвіду людства – усе це складає саму серцевину 

інтелектуального освоєння миру, а не деяку методологічно маргінальну 
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тенденцію. Дійсно, при цьому з’являються проблеми (іноді важко вирішувані), 

виникають різноманітні пізнавальні деформації. Але завдання методології в 

тому і полягає, щоб відшукати способи роботи з ними. Прагнення ж уникати 

проблем і ускладнень шляхом нагромадження пізнавальних заборон нічого 

доброго не буде. Урешті-решт дослідницький пошук гальмується, якщо і зовсім 

не заходить в безвихідь.  

Так, свідома антропоморфізація  широко застосовується в такий методиці 

активізації мислительної діяльності як синектика В. Гордона, яка базується на 

використанні чотирьох типів аналогій – прямої, особистої, символічної, 

фантастичної. 

Зауважимо, що наведені оцінки антропоморфізму і подібних йому 

феноменів є коректними при аналізі руху інтелектуальних продуктів саме в 

генетичному, спадкоємному вимірі пізнавальної діяльності. Якщо ж береться 

предметний вимір, то справедливими є усталені методологічні оцінки. 

5. Узагальнюючи розробки фахівців в галузі методології і соціології 

науки, психології пізнання, менеджменту знань стосовно проблеми доступності 

інтелектуальних продуктів, слід зазначити наступне: 

а) поширені уявлення стосовно того, що розвиток комп’ютерної техніки 

та інформаційних мереж, зокрема Інтернету, створює небачену досі доступність 

знання, в тому числі і наукового, що суттєво знижується (а багато в чому і 

зникає) ступінь професійної та дисциплінарної інституціоналізації, що 

бурхливо формується масове знання і «масова наука», аналогічна масовій 

культурі, масовому мистецтву, а також виникає особливий дігітальний різновид 

знання, є помилковими. Суть полягає у тому, що колосально розширюється 

інформаційний доступ, але інтелектуальний доступ (ступінь засвоєння знань та 

можливість їхньої подальшої участі в процесах продуктивного мислення) 

залишається практично на тому ж самому рівні; 

б) необхідно враховувати диференціацію різних типів інтелектуальних 

продуктів в плані їхньої доступності для споживача. Так, доступність методів 
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як інструментальних ресурсів дослідницької роботи є значно більшою, ніж 

доступність теоретичних понять і концепцій. Проте, й перенос методів із однієї 

сфер до іншої пов'язаний  із значними труднощами саме через їх нерозривність 

з відповідними концепціями; 

в) плідним поняттям для опису фактору доступності інтелектуальних 

продуктів є поняття когнітивної шкаралупи, яке виступає аналогом 

соціологічного поняття «шкаралупа повсякденного життя». В основі 

останнього лежить уявлення про деяку критичну міру зусиль, які людина 

згодна витратити для досягнення певної мети. Індивід не користується 

знаннями, що знаходяться за межами його культурної шкаралупи. Остання 

характеризується своїми розмірами і своїм наповненням. 
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РОЗДІЛ IV 

КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ В ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ 

 

До цього моменту в даному дослідженні вживалися такі терміни, як 

«ресурсний масив», «ресурсний фонд», «культурні ресурси» та ін. Вони 

маркірували деяку сукупність культурних компонентів, використовуваних у 

процесі інтелектуальної активності як «сировина». Предметом розгляду були 

такі феномени, як годинниковий механізм і теплова машина як образи Всесвіту, 

ідея закону природи, візуальні міфологічні образи в астрономії та ін. А питання 

про характер того, що являє собою сукупність (масив) культурних ресурсів, 

залишався поза увагою. Необхідно описати масив щодо його складу. 

Очевидно, що не слід розглядати це утворення як щось усередині себе 

недиференційоване. Слід зафіксувати в сукупності певні компоненти, які потім 

відповідним чином типізувати й кодифікувати. Це і є метою даного розділу 

роботи. 

Природно, що в основу систематизації можуть бути покладені різні 

принципи. А. Моль, вирішуючи в чомусь аналогічне нашому завдання, висуває 

ідею про «гранулярну» будову культури, необхідність виділення в її складі 

специфічних «атомів» і «молекул», частинок знань і ідей (перш за все – 

«семантем» і «морфем»), із комбінацій яких і складаються всі її істотні 

елементи [201, с. 86]. 

Важко сказати, чи можна й доцільно звести різноманітні зафіксовані 

елементи до якого-небудь одного типу. У нашій роботі втілюється інша 

настанова: сукупність складових культурного масиву типізуються, групуються 

й відносяться до певних категорій, які істотно різняться. Оскільки 

систематизація може бути проведена з різним ступенем повноти і детальності, 

то, беручи до уваги ці міркування, ми обмежимося виділенням лише основних 
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типів елементів. До першої категорії віднесені так звані «теми», «архетипи», 

«матриці». 

 

4.1.Теми, архетипи, матриці 

Ці феномени з числа елементів, що входять до складу культурних 

ресурсів, доцільно об’єднати і віднести до самостійної категорії. Їх особливістю 

є те, що всі вони пов’язані з певними розумовими образами, які достатньо 

надійно можуть бути локалізовані в смисловому і семантичному плані. 

Інтуїтивно зрозуміло, скажімо, якими є образи, що втілюються в темах 

«простота-складність», «атомарне-континуальне», «годинниковий механізм» 

або в архетипі «триєдність». У той же самий час виділені нами як когнітивні 

ресурси тип етнічної мови або писемність (про що йтиметься далі) образами 

назвати не можна. Більш коректно їх трактувати як репрезентувальні, 

операціональні, кодувальні і символічні системи, але не образи. 

Теми, архетипи, матриці пов’язані тісно між собою і деякими своїми 

складовими є такими, що накладаються одне на одне. Але між ними існують і 

певні відмінності. 

Розроблення концепції тематичного аналізу пов’язане з ім’ям Дж. 

Холтона. Поняття і термінологія даного підходу іноді вживається в працях Ст. 

Тулміна, Р. Мертона та інших фахівців. Для нас важливим моментом доктрини 

Дж. Холтона є виділення ним у складі креативної наукової діяльності 

тематичної складової, крім емпіричного і аналітичного змісту (тобто крім 

інформації стосовно репрезентованих явищ та логіко-математичних 

конструкцій і процедур). Теми – це та форма, той канал, за допомогою якого 

культурний зміст входить у власне наукову сферу. Як правило, вони є 

прихованими. Тематичні поняття не фігурують в алфавітних покажчиках 

підручників, не належать до виразів, які звичайно вживають фахівці на 

сторінках публікацій, не знаходять явного виявлення у виступах учених. Дж. 
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Холтон виявляє й описує на прикладі конкретних випадків з історії науки цю 

тематичну компоненту. 

Тема може мати вигляд:  

1) тематичного поняття;  

2) методологічної теми;  

3) тематичної гіпотези.  

Теми являють собою своєрідний «стабільний репертуар» у, здавалося б, 

незліченно різноманітних проявах креативної розумової активності вченого. 

Наскільки б радикальними не здавалися нововведення майбутнього, 

найімовірніше вони «отримають вираження переважно в термінах 

використовуваних сьогодні тем» [302, с. 28]. 

Тем існує порівняно небагато – близько ста (якщо включати до цього 

переліку їх різні комбінації та модифікації) в галузі фізики. І поява нових 

(скажімо, доповняльність, 1927 р. або кіральність, 50-ті роки ХХ ст.) – явище 

надзвичайно рідкісне. 

Обґрунтування потребує наш підхід до тем як до компонентів, що мають 

ресурсну природу, тобто як до певних уявлень, використовуваних 

дослідниками на свій розсуд як « будівельний» матеріал, як до того, «за 

допомогою чого створюється щось інше». Адже можна з легкістю побачити в 

темах деякі глибинні психічні структури, які, як матриця, «проштамповують» 

пластичні потоки духовного і тілесного досвіду. Тобто трактувати їх в чомусь 

за аналогією з першофеноменами О. Шпенглера. У принципі таке, звичайно ж, 

можливе, але розуміння самого Дж. Холтона далеке від цього. 

Реконструюючи процес становлення боровської ідеї доповняльності, Дж. 

Холтон зазначає вплив на данського вченого ідей У. Джемса, С. Кьеркегора, Х. 

Хеффдінга, тобто духовних настанов, що знаходяться далеко за межами фізики 

і є, за нашою термінологією, сукупністю її культурних ресурсів у процесі 

розроблення даної концепції. Він пише: «Було б безглуздо доводити, що Бор 

безпосередньо запозичував ідеї Кьеркегора, лише переносячи їх з філософсько-



    

 

245 

 

теологічного контексту у фізичний: нічого подібного, зрозуміло, не 

відбувалося. Від нас вимагається одне – без упереджень уявити собі, як могла б 

сприйняти Кьеркегора і Хеффдінга людина, що є перш за все і по суті фізиком 

(виділено нами – М.В.) і яка напружено розмірковує над тим, над чим 

розмірковував і сам Бор …над атомними моделями, а потім …над 

«знаходженням певної узгодженості нових ідей» [302, с. 193–194]. 

Дійсно, було б безглуздо вважати, що Н. Бор – лише персоніфіковане 

втілення певної філософсько-теологічної ідеї, яка при цьому, будучи сама 

деміургом, лише асимілює й організовує наявний пасивний матеріал різних 

сфер досвіду, зокрема фізики. У такому разі не тема, а самі фізичні феномени 

слід було б вважати ресурсом для здійснення ідеї. Але все відбувається 

навпаки: у центрі уваги Н. Бора знаходяться фізичні проблеми, а ресурси для їх 

вирішення (у даному випадку – теми) відшукуються, апробовуються, 

варіюються, приймаються або вибраковуються. Мають місце, звичайно, і 

випадки, коли людина зростається з ідеєю й займається винятково пошуками 

сфер її втілення або перетворенням за її лекалами наявного матеріалу. Але при 

цьому в разі невідповідності «вибраковуванню» підлягав би сам носій разом з 

ідеєю. 

Дж. Холтон виступає проти ототожнення тем і архетипів. Дійсно, ці 

вирази, зовні схожі, мають дещо різний зміст, викликають різні потоки 

асоціацій і відмінно окреслюють те коло речей, до якого прикладаються. 

Поняття архетипу містить низку ознак, які тема не передбачає. Архетип у його 

класичному розумінні неодмінно являє собою архаїчну структуру, що сягає 

своїм корінням у сферу несвідомого. Для теми зовсім не передбачається 

наявність подібних рис. Якщо архетип має таку природу, то логічно 

припустити, що їх сукупність є позаісторичною. Проте, як уже зазначалося, 

можливою є поява нових тем. Далі. Архетип є формою саме колективного 

несвідомого. На протилежність цьому, що особливо зауважував Дж. Холтон, 

тематичні рішення обумовлюються індивідуальністю ученого, а не його 
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соціальним оточенням або «співтовариством». Тема часто виступає в творчості 

ученого цілком усвідомлено, тоді як архетип не осмислюється, а 

«споглядається» і немов би розмальовується людською уявою. Разом з тим між 

цими феноменами може мати місце перетинання, якщо певна тема виникає на 

базі архетипу. 

Про архетипи, праформи говорили Платон, Данте, Й. Кеплер, Й.В. Гете, 

Т. Манн. Класичне вчення про ці феномени належить К. Юнгу. Найбільш 

жвавий інтерес вони викликають у середовищі психологів, культурологів, 

літературознавців. Час від часу з’являються роботи, що стосуються 

когнітивного значення і ролі архетипів [214; 70; 153].  

У першому наближенні, згідно з К. Юнгом, терміном «архетип» 

іменуються деякі первісні, найдавніші типи, споконвіку наявні загальні образи. 

Це – феномени колективного несвідомого, ідентичні для всіх людей, 

оскільки за своєю природою є надособистісними. Неусвідомлений зміст, стає 

усвідомленим і сприйнятим, видозмінюється під впливом індивідуальності. К. 

Юнг уточнює: «Необхідно розрізняти «архетип» і «архетипове уявлення». 

Архетип сам по собі є гіпотетичним, недоступним спогляданню образом» [335, 

с. 135]. Він виявляються в міфах, снах і іншими шляхами. 

З моменту появи доктрини К. Юнга і на підставі використання його 

зразків аналізу виникло прагнення співвіднести феномен архетипу не тільки з 

психічними станами, але і з усім різноманіттям форм людської духовної 

діяльності, зокрема з науковою творчістю. Таким чином, з одного боку, 

переслідувалася мета більш наочно описати науку в її особистісно-діяльнісному 

вимірі, а, з іншого – більш детально охарактеризувати її в межах наявних 

соціокультурних контекстів. Розглянемо деякі моменти в роботах фахівців, 

присвячених даній темі. 

Автори по-різному розставляють акценти в питанні про гносеологічну 

роль і значення архетипів для дослідницької діяльності. В. Паулі, який широко 

спирається в своєму аналізі на К. Юнга й аналізує творчість Й. Кеплера, вбачає 
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в архетипах перш за все позаемпіричні організуючі чинники, упорядковуючі 

символічні схеми, які виконують об’єктивуючі функції: «Процес пізнання 

природи…ґрунтується, мабуть, на відповідності, збігу попередніх, внутрішніх 

образів людського мислення і зовнішніх речей та їх сутностей…Оскільки ці 

образи виявляються «вираженням сутності, що передчувається, але ще не є 

пізнаною», їх, відповідно до введеного К.Г. Юнгом визначення символу, можна 

назвати символічними. У цьому світі символічних образів архетипи діють як 

упорядковуючі оператори і формуючі чинники й одночасно виконують роль 

того самого шуканого моста між чуттєвими сприйняттями і ідеями. Тому вони є 

важливою передумовою виникнення природничо-наукових теорій» [214, с. 

138]. 

Інакше роль архетипів в пізнавальному процесі трактує С.Б. Кримський, 

зосереджуючи увагу на їх антиципаційному значенні щодо наукових ідей і 

теорій. Стаття має показову назву – «Культурні архетипи, або Знання до 

пізнання», зміст якої дозволяє скласти уявлення про ті риси, які, на думку 

автора, властиві архетипу: 

1) існує порівняно небагато архетипів, і вони є уявленнями, 

наскрізними для історії, тобто «в історичному бутті культури закладені 

зразки, розраховані на весь маршрут людської історії» [153, с. 72]. Звідси, 

природно, випливає їх споконвічність, первісність, позачасовий, так би 

мовити, характер; 

2) щодо наукових ідей вони відіграють роль деяких прообразів. Так, 

ідея геліоцентризму історично асоціюється з найдавнішими образами 

метафізики світла, що розуміється як джерело сущого. У цьому сенсі Сонце 

як світлоносне начало розглядається як центр світу. А, скажемо, 

чотирьохкатегорійна класифікація елементарних частинок має свій прообраз 

в тетрактиді піфагорійців [153, с. 71]; 



    

 

248 

 

3) архетипи своїм корінням йдуть у глибини несвідомого, з чим 

пов’язана можливість отримання «знання до пізнання», тобто знання, 

здобутого з глибин несвідомого; 

4) вони розуміються як щось визначальне, але не визначуване; 

5) це – своєрідні символічні контури майбутнього, наявні в сьогоденні. 

Вони є вираженням суті, що «передчувається, але ще не пізнана». Через 

подібні механізми контурної, преформістскої присутності майбутнього в 

минулому й сьогоденні змістове поле культури визначає найнеймовірніші 

збіги сюжетів, образів і моделей у творчому процесі. У нім задане те «вічне 

майбутнє», у якому одні події можуть накладатися на інші, заміщати їх, 

виступати масками і символами один одного, а це дозволяє визначити метод 

архетипів як логічний прийом упорядковування явищ, що вивчаються, за 

схемою «фігура-виконання». У такій схемі подія Б розглядається як 

виявлення і реалізація змісту події А, яка тим самим оцінюється як 

алегоричне прозріння події Б. «Подія А постає не тільки як якийсь реальний 

феномен, що має власний сенс, а й як символічна фігура невласного 

алегоричного сенсу, що відносить його до події Б як виконання, реалізації 

цих алегорій».[153, с. 74]. 

Архетипи, будучи символічними конструкціями, за допомогою 

інтерпретації дешифруються в різних образних уявленнях, але не тотожні їм. 

Образні уявлення не є природженими. Архетипи свідчать лише про можливість 

преформації уявлень, схильність пізнання до таких уявлень. 

Зазначимо, що з описом образу впливу архетипів на наукові уявлення 

можна погодитися, але оцінка цього образу дії як методу або логічного 

прийому викликає заперечення. Метод є сукупністю операцій, якими володіє і 

за своїм рішенням застосовує дослідник. У разі ж архетипів йдеться про схеми, 

які спрацьовують усупереч волі людини. Тим більше якщо врахувати, що, 

згідно із зазначеним зауваженням К. Юнга сам архетип є гіпотетичним і 
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недоступним спогляданню образом. Коректно було б говорити про механізми 

психіки, а не про методи або логічні прийоми. 

Архетипічні уявлення можуть тією чи іншою мірою ефективно 

використовуватися як когнітивні ресурси. В. Паулі це показав на прикладі 

кеплерівських міркувань. А саме, вони використовувалися Й. Кеплером, 

зважаючи на їх аргументативні і пояснювальні властивості. Якщо архетипи і 

архетипічні символи значно поширені в межах даної культури, будучи 

канонами уяви, то обґрунтування істинності наукових тверджень може 

полягати в демонстрації того, що будова явища збігається зі схемою 

архетипічного сприйняття. Факт збігу і є свідченням достовірності явища. 

Особливо це важливо, якщо інші джерела аргументативних ресурсів обмежені. 

А так було у випадку з Й. Кеплером. 

У прийнятті Й. Кеплером коперниканського учення архетипи зіграли 

важливу роль. В. Паулі цитує фразу з «Містеріум космографікум» Й. Кеплера: 

«Образ триєдиного Бога поміщений у кулі, а саме: Отця – у центрі кулі, Сина – 

на її поверхні, а Святого Духа – у рівності відстаней між центральною точкою і 

колом» [214]. Рух від центру до поверхні для Й. Кеплера є символом творіння 

світу. Подібний образ базується на архетипі триєдності, священному числі три. 

Символ реалізується в тілесному світі: Сонце в центрі планетної системи, 

оточене небесними тілами. Згідно з В. Паулі, переконливість коперниканської 

системи для Й. Кеплера обумовлюється перш за все її відповідністю 

зазначеному символу і, лише в другу чергу – її узгодженістю з емпіричним 

матеріалом. 

Додамо тут те саме зауваження, що і в прикладі з доповняльністю Н. 

Бора. Й. Кеплер – перш за все астроном, його завдання полягає в обґрунтуванні 

істинності коперниканської системи, а зовсім не в знаходженні ще однієї 

інтерпретації ідеї триєдності. Архетипічний символ відіграє службову роль 

через притаманні йому санкціонуючі властивості, тобто роль аргументативного 

ресурсу. Звернемо увагу на те, що подібні якості властиві даному символу в 
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межах даної культури, тоді як у межах іншої він може бути їх позбавлений і 

посилатися на нього було б марно. Довелося б шукати інші джерела ресурсів. 

Іноді коло питань, що пов’язується нами з поняттям когнітивних 

культурних ресурсів, дослідники розглядають щодо так званих 

соціокультурних матриць. Найбільший інтерес вони становлять для соціальної 

психології, соціології, історії, когнітивних дисциплін. Приклади їх аналізу 

мають місце в працях Дж. Нідама, А. Тойнбі, Т. Шибутані, М. Фуко та інших 

фахівців. Хоча сам термін «матриця» може і не вживатися. 

Під матрицями розуміють деякі стійкі, достатньо жорсткі схеми, форми. 

Такі схеми містять набір позицій, з кожною з яких пов’язується 

регламентований набір очікувань (експектацій) і дій. Динамічний аспект 

позиції кваліфікується як роль. Зі змінної позиції міняється і набір очікувань і 

дій. Матриці мають переважно соціокультурне походження. Ці схеми 

виникають і кристалізуються в діяльнісній і комунікативній стихії внаслідок 

певних різновидів людських занять. Матриці в процесі свого виникнення і 

вдосконалення не мають статусу ресурсу. В організаційні або когнітивні 

ресурси вони трансформуються в разі їх запозичення й використання в нових 

сферах досвіду. 

Аналізуючи виникнення конкретних соціальних інститутів, А. Тойнбі 

іноді вказує запозичену форму, на якій вони ґрунтуються. Таким чином 

інтерпретується виникнення республіки, міського магістрату і міського 

самоврядування. «У полі, підготовленому розпадом родової групи, виросла 

політична система на зразок корабельного екіпажа, тільки в більшому масштабі 

і на міцнішій основі, – республіка. Сполучним елементом цієї системи була вже 

не кровна спорідненість, а загальне підпорядкування вільно обраному вождеві і 

спільне шанобливе ставлення до вільно прийнятого закону» [279, с. 135]. 

Заморська міграція мала колосальний вплив на спосіб життя та устрій грецької 

морської цивілізації. І ключовою ланкою, каталізатором змін при цьому був 

такий технічний транспортний засіб, як корабель, для обслуговування якого 
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сформувалася специфічна організаційна структура – судновий екіпаж. 

Корабельна команда складалася із чоловіків, кожен з яких був вихідцем зі свого 

району, зі своєї родової групи. Але в межах ієрархічної організації, якою є 

екіпаж, взаємодія одиниць уже більше не визначалася родовими зв’язками та 

авторитетом традиції. Зв’язок мав не природно-біологічний, а договірний 

характер.  

Положення на ієрархічних сходах визначається не віком або родовитістю, 

а характером функцій, що виконуються в процесі обслуговування даної 

технічної системи. Заміщення положень, посад відбувається не за спадковою 

ознакою, а на основі виборів або призначень. Підставою ж для заміщення 

стають (в ідеалі) кваліфікаційні параметри – підготовка, досвід роботи. Коло 

обов’язків певної штатної одиниці, як правило, експліцитно оговорюється 

(«суднова роль»), а не передбачається як щось зрозуміле само собою. Існує й 

низка інших відмінностей. 

Саме ця матриця з деякими спрощеннями і змінами адаптаційного 

характеру була перенесена в політичну сферу. Спочатку новий організаційний 

принцип заявив про себе в заморських грецьких колоніях, а пізніше був 

сприйнятий на європейському грецькому півострові. «У місті-державі, 

створеній за цим принципом, «клітинками» нової політичної організації стали 

не родичі, пов’язані загальним походженням, а «племена», що є екіпажами; ці 

суднові екіпажі, виходячи на сушу, продовжують підтримувати перевірену 

корабельну організацію …На суші, як і на морі, дружба виявлялася більш 

значущим елементом, ніж спорідненість, а накази обраного і наділеного 

повноваженнями лідера – більш авторитетними, ніж підказки звичаю і звички» 

[279, с. 137]. 

Таким чином, структура міжособистісних відносин, що спонтанно 

виникла в мореплаванні, запозичується і переноситься в політичну сферу. У 

даному випадку корабельна матриця є ресурсом вирішення певних проблем, 

відповіддю на запит, що виник у ході державного будівництва. Ресурсом більш 
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адекватним, ніж сімейно-родові структури, що використовувалися раніше в 

процесі будівництва суспільних інститутів. Якщо яка-небудь форма 

виявляється неефективною, то виникає потреба використовувати інші 

конструктивні елементи. І вони були знайдені в готовому вигляді в галузі 

мореплавання. 

Ця матриця використовувалася в процесі державного будівництва як 

ресурс організаційного або організаційно-когнітивного ґатунку. Для нас же 

більший інтерес становлять факти, коли матриці незалежно від їх сфери 

виникнення використовуються для досягнення чисто пізнавальних, 

дослідницьких цілей. 

Найбільш ґрунтовна, систематична й послідовна спроба розвинути 

історію і теорію пізнавальної активності людини на основі ідеї про 

соціокультурні матриці належить, імовірно, М. Фуко. На це звернули увагу 

дослідники його творчості [60]. 

Концепція французького мислителя базується на його ідеях про 

взаємопроникнення влади і знання і на принципах побудови нетрадиційної 

социокогнітивной дисципліни – «генеалогії знання» (термін, що успадкував 

вираз Ф. Ніцше «генеалогія моралі»). 

Для М. Фуко не існують відособлено такі речі, як знання і влада. Знання 

не є феноменом, який привхідним чином використовується владою. Воно 

первісне, саме по собі є владою, наскрізь пронизане відносинами панування і 

побудоване так, що допускає політичну утилізацію. Філософ користується 

єдиним терміном «влада-знання». 

Існують особливі політико-юридичні матриці, цивілізаційні матриці, де 

нерозривно переплітаються владні і «знанієві» відносини. З ними 

співвідносяться відповідні соціальні інститути – інквізиція, суд, клінічний 

госпіталь, в’язниця, школа, казарма. 

М. Фуко й зосереджує свої дослідження на їх зародженні, 

функціонуванні, а також формуванні на їх основі власне наукових 
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організаційних і когнітивних структур, тобто всього циклу наук і наук про 

людину. 

Концепція «влади-знання», пояснення генезису знання на основі 

соціально-політичних матриць була виразно сформульована в лекції в Коллеж 

де Франс у рамках курсу «Пенальні теорії і інститути» (1971–1972). Але 

фактично ці ідеї використовувалися вже в ранніх роботах «Історія безумства в 

класичну епоху» (1961), «Народження клініки: археологія погляду медика» 

(1963) і, звичайно ж, у подальших працях – «Нагляд і покарання: народження 

в’язниці» (1975) та ін. Філософ по-різному подає свої твердження. Інколи про 

них йдеться як про припущення, а іноді – як про надійно доведені положення. 

Злиття влади і знання аналізується мислителем на рівні глибинних 

соціальних механізмів функціонування систем отримання, розподілу і 

використання знань. «Знання виробляються, зберігаються і використовуються 

завжди в певних комунікативних системах із встановленим усередині них 

порядком запитання, зверненого до об’єкта пізнання, з правилами категоризації 

можливих відповідей і способів їх фіксації, повідомлення, утилізації й т. д. 

Фуко прагне показати, що всі ці соціально сконструйовані механізми не є 

зовнішніми щодо самого знання, що вони не тільки залишають малозначущі 

зовнішні «відбитки» в «тілі» знання, на його «поверхні», але й оформляють сам 

зміст знання. Іншими словами, суб’єкт пізнання бачить природу в межах того 

горизонту, який йому забезпечує підтримуюча його соціальна конструкція» [60, 

с. 118]. 

В історії європейської думки М. Фуко виокремлює три основоположні 

політико-юридичні матриці, що виникають на базі певних соціальних структур 

і визначають когнітивну інституціоналізацію дослідницької діяльності. Це – 

«міра» або «вимірювання», «опитування» або «дізнання», «огляд» або 

«обстеження». Перша послужила основою для організації когнітивної практики 

за часів античності, друга – наприкінці Середньовіччя і на початку Нового часу, 

третя – у XVIII–XIX століттях. М. Фуко приділяє різну увагу кожній з них.  
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Важливо знову звернути увагу на постійно згадуваний нами раніше 

момент перенесення форми зі сфери її зародження в середовище використання. 

Кожна з виділених філософом матриць до її власне епістемологічного 

використання застосовувалась у сфері політичної регуляції суспільства: міра 

була засобом встановлення і підтримки справедливого порядку, з її допомогою 

впорядковувалося життя античного соціуму; опитування слугувало процедурою 

діяльності судової системи, важелем зміцнення централізованої влади при 

переході від Середньовіччя до Нового часу; огляд був знаряддям селекції 

індивідів і груп і виключення їх зі складу нормального соціального тіла. У всіх 

трьох матрицях відбиваються особливі типи «влади-знання». Усі вони 

формуються стихійно в соціокультурній практиці Заходу. 

Стосовно матриці, пов’язаної з категорією міри, зауважимо, що міра була 

універсальним засобом регуляції відносин у стародавній Греції. Історики 

античної культури не раз зазначали характерне для греків перенесення 

соціополітичних зразків на природу і космос. Як яскраве свідчення наводиться 

принцип «ізономії», узятий з політичного лексикону і перенесений у медицину, 

у вчення про пропорції, космологію і т. д. Згідно з М. Фуко, різноманітні види 

соціофізичної аналогізації греків можна звести до міри як до їх спільного 

знаменника. Її, звичайно, необхідно трактувати широко, включаючи сюди і 

«симетрію», і «ізономію» тощо. Міра є засобом встановлення і діагностики 

справедливого порядку в людських колізіях і поведінці фізичних елементів, є 

тим самим матрицею фізичного і математичного знання. 

Докладніше була розглянута матриця «опитування-дізнання». В основі 

цієї матриці знань і відповідної дослідницької практики лежать процедури, що 

використовувалися в процесі юридичного розгляду, для отримання відомостей 

про дії певних осіб. М. Фуко вважає, що «опитування-дізнання» з’явилося як 

систематична кодифікована процедура отримання знань у судах і подібних до 

них інститутах у XII–XIII ст. Будучи сформованим, цей комплекс процедур 

постав як юридично-політична матриця експериментального пізнання, яке було 
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деблоковане наприкінці Середньовіччя. «Мабуть , правда, – зауважує 

мислитель, – що математику в давній Греції породили техніки вимірювання ... а 

природничі науки наприкінці середньовічної доби почасти були породжені 

практикою розслідування. Грандіозне емпіричне пізнання, що відкривало світ і 

впорядковано зводило його в рамки тих або тих розважань, констатуючи, 

описуючи та встановлюючи «факти» ... свою оперативну модель запозичило, 

безперечно, в інквізиції – цього важливущого винаходу, що його наша 

теперішня м’якість запхала в темний куток нашої пам’яті» [297, с. 282]. 

Для М. Фуко мова йде не просто про віддалені аналогії між нормами 

юридичної техніки, з одного боку, і методами емпіричного і тим більше 

експериментального дослідження природи, як воно було організоване в 

галілеївській фізиці – з іншого. Він вважає, що методики видобування знання 

про природні тіла виникли шляхом їх уподібнення матрицям видобування 

знання про людські тіла і душі, які були розроблені в середньовічних 

інститутах з їхнім інквізиційним дізнанням. Іншими словами, метод 

видобування знань зі свідомості людини переносився на спосіб видобування 

знання про природу з природи. 

Уподібнення, згідно з тлумаченням В.П. Візгіна, відбувалося таким 

чином. Юридична матриця розташовувала осіб в певній диспозиції. Одні грали 

роль суддів, другі – відповідачів, треті – свідків і т.д. Дії в ході розгляду 

відбуваються за певними правилами, чітко визначаються ролі і прерогативи 

позицій. Мета – визначити істину щодо поведінки або події. При дослідженні 

природи ролі виконують не стільки люди, скільки механічні пристрої і прилади 

– терези, оптика, вимірювальні апарати, реактиви. Прилади можна не без 

підстав уподібнити свідкам, які щось кажуть про події. Вони підтверджують 

або спростовують те, що припускається стосовно речей (очевидно – 

«підсудних», «відповідачів»), які підлягають експериментальному 

дослідженню. Суддею врешті-решт постає сам експериментатор: він виносить 

остаточний вердикт, що й розкриває істину відносно речей, залучених до 
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експерименту [60, с. 119–120]. Тенденція поєднання юридичної матриці з 

діяльністю натураліста знайшла своє уособлення, за М. Фуко, у постаті Ф. 

Бекона, правника і державного діяча, що спробував виробити методологію 

дізнання для емпіричних наук.  

«Опитування» як юридична процедура має на меті видобування знань 

жорстко визначеним способом. Мережа питань накидається на сирий матеріал 

дійсності і видобувається результат-істина, «факт». Опитування отримало свій 

розвиток в адвокатурі і дозволяло адвокату шляхом організованого, 

методичного вислуховування відповідей осіб установити надійність і точність 

наведених «фактів». Мета полягала в тому, щоб представити більш вірогідну 

картину подій, ніж та, яка висувається обвинуваченням. Дізнання як 

наполегливий пошук підтвердженої або засвідченої істини становило разючу 

відміну порівняно з давніми процедурами присяги, ордалії, судового поєдинку, 

Божого суду. Цей момент мав велике когнітивне значення: «опитування» 

виступало від імені істини і знання, що базувалося на цій матриці, поставало з 

XIV ст. як альтернатива знанню, яке спиралося на авторитет традиції, 

вербально-символічні міркування. 

Аналіз одного цього прикладу з історії інтелектуальних змін свідчить, що 

розуміння когнітивних матриць лише як архетипів свідомості було б 

обмеженим. Для того, щоб виділити описану вище матрицю не слід вдаватися 

до психологічних студій, це справа історії пізнання та соціології науки. 

Необхідно зазначити й ще одну особливість. Матриці пізнавальної діяльності, 

як правило, виникають поза межами тієї сфери когнітивної активності, де вони 

згодом знаходять своє використання. У даному випадку йшлося про сферу 

політико-юридичного дискурсу. 

В основі наук про людину лежить матриця «огляду-обстеження». 

Спочатку вона виникла як схема організації і функціонування певних 

інститутів, що дозволило вирішити дві проблеми в ході формування наук про 

людину. По-перше, конституювати позитивне знання про людей на основі 
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розгляду людської негативності. Патологія людини у всіх її проявах: хвороби, 

безумства, соціальній аномалії – дала можливість щось істотне сказати про 

нормальну людську істоту. Об’єктивація хворої людини сприяла виникненню 

медичних наук, вивчення і опис безумства – психіатрії і частково психології, 

об’єктивація правопорушень породила кримінологію, пенологію, зробила 

внесок у педагогіку і психологію. М. Фуко прямо заявляє, що в самій структурі 

генезису гуманітарних наук виявляється рефлексія хворої людини. Гуманітарна 

негативність являє собою природну самооб’єктивацію людини. 

«Огляд-обстеження» і є, крім усього, знаряддям і засобом фіксувати і 

відновляти норму, правило, виняток, характеристику або кваліфікацію. Огляд 

конституювався разом з розвитком масової практики інтернування (XVII ст.), з 

розвитком поліцейського апарату, засобів контролю і нагляду за населенням в 

масових масштабах. Значна роль в оформленні цієї матриці належить клініці, 

організації клінічного госпіталю. Відбувся стрибок в розвитку огляду: зі 

спорадичної процедури в ході візиту до лікаря він перетворився на добре 

дисципліноване, інтенсивно і систематично провідне підприємство, у 

практично щоденний контроль. Клінічна медицина черпає свій вміст не в 

традиції визнаних авторитетними авторів, а у сфері об’єктів, безперервно 

доступних для огляду і обстеження. 

Процедура огляду-обстеження охопила не тільки медицину. У військовій 

справі це парад (перший грандіозний в Європі, улаштований у 1666 р. 

Людовиком ХIV), огляд, показові вчення. У школі огляд виступає як іспит. 

Якщо в Середньовіччі практикувався лише один іспит для всього процесу 

навчання, то, починаючи з ХVII–XVIII cстоліття, він стає постійним елементом 

усієї педагогічної системи. Іспит перетворює процес отримання знань у строго 

контрольовану систему дій. Він заохочує придбання потрібних і відсікає 

отримання непотрібних, ранжирує учнів з погляду їх відповідності стандарту, 

слугує знаряддям спонукання і т. д., дозволяє управляти процесом навчання як 

своєрідною машиною. 
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Крім селекції, відділення норми від патології, ранжирування процедури 

огляду-обстеження дозволило ввести індивідуальність у сферу об’єктивного. 

Індивідуальність вводиться в документалістику різних сфер у вигляді анкети, 

досьє, анамнезу. Крім цього, індивідуальні дані інтегруються у функціонування 

наукових систем – теорій, гіпотез, проблем, які вже служать для опису не 

індивідів, а мас – класів, груп, прошарків. 

М. Фуко не обмежується фіксацією і описом трьох названих матриць. Він 

цілком допускає появу нових, і тому називає «дисциплінарне суспільство», 

саму «дисципліну». Хоча різні форми і прояви дисциплінарних систем 

(військова, монастирська, цехова й т. д.) давно відомі людству, проте 

дисциплінарне суспільство виникає приблизно із ХVII століття. Воно 

відрізняється й від рабовласництва античності, і від кріпацтва Середньовіччя. 

Дисциплінарні форми стають загальним засобом панування. Переломним 

моментом при цьому стає злиття методів дисциплінування з корисністю і 

ефективністю. У дисципліні підвищену здатність тіла пов’язано з його 

ретельною і деталізованою слухняністю, поєднано з методами, що здійснюють 

дріб’язковий, систематичний контроль за операціями тіла, забезпечують 

постійне підпорядкування силі, що ставить його у відношення «слухняність-

корисність». 

Можуть не тільки виникати нові матриці. Вони можуть переплітатись у 

своїх діях, накладатися одна на одну, функціонувати спільно. 

Такі, якщо казати коротко, міркування М. Фуко стосовно 

соціокультурних матриць. Як слід поставитися до всього цього? М. Фуко 

критикували багато і з різних причин. У недавньому минулому – за близькість 

до Ф. Ніцше в частині ототожнення волі до знання з одним із проявів волі до 

влади. За зведення гносеологічного до соціального, а соціального до 

політичного і тим самим звуження всієї сукупності людських відносин до 

«відносин панування». Такий різновид критики є дуже поверхневим і не 

знаходиться в площині обговорюваних питань.  
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Підхід М. Фуко уявляється нам цікавим, евристичним і цінним. Остання 

характеристика обумовлена визначеністю і жорсткістю в постановці питань. 

Однозначна вказівка на соціальні структури, що лежать в основі формування 

матриць, дає можливість перетворити концепцію філософсько-

культурологічного плану (якими є твори М. Фуко) у конкретну дисципліну. 

Застосування строгих критеріїв теорії подібності може зробити положення 

генеалогії знання такими, що піддаються емпіричній верифікації.  

Концепція М. Фуко становить для нас інтерес не своїми конкретними 

твердженнями, а як певний напрям. Ключовим її моментом є трактування 

пізнавальної активності як такої, що ґрунтується винятково на соціальних 

формах як на своїй базі. Це зближує М. Фуко з програмою «соціальної теорії 

пізнання» Д. Блура. Нами в розділі про джерела інтелектуальних ресурсів було 

вказано, що використання саме соціальних форм є лише окремим випадком: 

схеми в принципі можуть привноситися звідки завгодно – з техніки, зі світу 

органічних утворень, із символічних систем, міфології і т. д. У цьому полягає 

одна з істотних відмінностей орієнтації наших досліджень порівняно з 

підходом М. Фуко. 

Другий момент зводиться до відмови від пріоритету генеалогічної 

обумовленості при поясненні природи когнітивних форм. Останні присутні у 

деякій конкретній сфері пізнавальної діяльності не тому, що раніше існували у 

вигляді схеми певного авторитетного політичного інституту. Якщо М. Фуко 

дійсно рішуче наполягає на справедливості формули «інша влада – інше 

знання», то це – помилка. 

На наш погляд, значно більш перспективним шляхом осмислення 

комплексу проблем, що супроводжують появу певних архетипів і матриць в 

пізнавальних процесах, є не опис їхньої генеалогічної обумовленості, а 

синергетичний підхід. Синергетика пізнання – це один із новітніх напрямів 

дослідження, що бере свій початок з кінця ХХ століття. Його зародження 

обумовлено перетином тенденцій, які сформувалися в галузі власне 
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епістемології та в царині природничо-наукового знання. Йдеться, з одного боку, 

про еволюційну епістемологію, а з іншого – про теорію самоорганізації у 

складних нерівноважних системах. 

Відбулася знаменна подія: пізнавальні процеси, котрі традиційно 

вивчалися в рамках теорії пізнання і методології науки, відкрилися у своєму 

новому вимірі – в аспекті своєї самочинності, довільності, спонтанності, 

некерованості. Це позначило відхід від настанов класичної гносеології, яка була 

органічною частиною класичної філософії, пов’язаної з класичною наукою, що 

передбачала своїми постулатами системність, ієрархію, раціональність, у бік 

некласичної епістемології, якій певною мірою властиво постнекласичне 

(антисистемне, хаотизоване) бачення пізнання. 

Фахівці звернулися до аналізу нового предметного поля – до тих 

тенденцій та трансформацій знання, які розгортаються поза свідомою 

діяльністю учасників пізнавального процесу. Такі процеси не є тим у 

когнітивній активності, що планується і підпорядковується заздалегідь 

визначеній меті, а тим, що не очікується, виникає незалежно від свідомо 

організованої діяльності суб’єктів або навіть всупереч їй. Це її, так би мовити, 

специфічний, побічний ефект [144, с. 7]. 

Виникла проблема аналізу особливостей перебігу, структури, напрямів 

самоорганізації ментальних процесів. 

Важливу роль у цьому відіграє поняття атракторів – своєрідних точок, де 

відбувається кристалізація продуктів духовної діяльності людини, зокрема 

знання. Феномен дії атракторів в психічних та інтелектуальних процесах був 

предметом розгляду (чи принаймні згадування) закордонних та вітчизняних 

фахівців. У цьому зв’язку можна зазначити праці Л. В. Бевзенко [28], О.М. 

Князевої [144], Л.В. Суркової [275] та інших дослідників. Окремо слід згадати 

роботи авторів, що аналізували споріднену тематику, не користуючись 

аналітичним інструментарієм синергетики (С.Б. Кримський [153], М.К. 

Мамардашвілі). Тут також міститься чимало цінних спостережень. 
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Відзначаючи окремі важливі і змістовні здобутки, слід підкреслити, що питання 

вивчалося, як правило, в загальному контексті дослідження свідомості людини. 

Крім того, необхідно констатувати домінуючий у цій галузі вплив на фахівців 

юнгеніанської теорії архетипів і теорії настанови у психології (до речі, поняття 

атракторів у психології сьогодні широко використовується [263, с. 29]), що 

часом негативно позначалося на зваженості висновків. Зважаючи на це, 

доцільно поставити проблему власне когнітивних атракторів, зосередивши 

увагу на їхній специфіці і походженні. 

З метою пояснення того, що таке атрактор, у літературі часто 

використовуються не сталі загальновизнані дефініції, а образні описи (що 

цілком природно, зважаючи на стадію розробки проблеми). Вельми вдало 

характер цього феномену ілюструється за допомогою образу поверхні. При 

цьому передбачається, що відповідна поверхня не є гладкою  площиною, що 

дає змогу об’єкту певної природи перебувати в будь-якій її точці. Вона має 

складний за рельєфом ландшафт: деяких місць важко досягти, в деяких 

неможливо утриматися. Є тут й особливі місця, своєрідні заглиблені воронки, 

до яких об’єкти потраплятимуть з точок навколо цієї воронки [28, с. 54]. Ці 

«місця тяжіння» і будуть тим, що в синергетиці дістало назву «атрактор». 

Зазначимо, що такі, здавалося б, вельми образні уявлення, можуть добре 

узгоджуватися з самоспостереженнями творчих особистостей за специфікою 

своїх креативних актів. Композитор А. Шнітке згадував, як одного разу йому 

було запропоновано озвучити кінострічку про авіаційний парад, зокрема епізод 

із віражами спортивних літаків. Режисер запропонував використати першу-

ліпшу мелодію. Напохваті трапилася «Місячна соната» Л. Бетховена. Коли 

фрагмент змонтували, то ефект виявився вражаючим: збігалося геть усе – 

повороти, періоди, зміни напряму, акценти. Здавалося, що музика написана 

саме з цією метою. Усе виглядало дуже дивним і водночас напрочуд 

переконливим. А. Шнітке згадує й інший подібний випадок із фільмом Е. 

Климова «Спорт, спорт,  спорт». 
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Заслуговують на увагу пояснення композитора щодо описаного ефекту: 

«Я дійшов висновку, що існують якісь емоційно-динамічні моделі, певні 

архетипи, кількість яких обмежена, і, напевно, монтуючи епізод, режисер 

потрапив саме в цей архетип, так само, як колись композитор, займаючись 

зовсім іншою справою» [242, с. 140]. І, продовжуючи думку, зауважує, що в 

основі різних життєвих явищ лежить одна й та сама модель, яка відтворюється 

не раціональним шляхом. Погане мистецтво – це те, що опинилося поміж 

різних архетипів, не потрапило в точку. Феноменальні здібності автора і 

найбагатший матеріал у цій ситуації не мають вирішального значення. 

Сучасна постановка питання має передбачати порівняння можливостей і 

досвіду аналізу даної проблеми в рамках інших підходів – теорії архетипів, 

трансперсональної психології, тематичного аналізу науки тощо. У зв’язку з цим 

звернемо увагу, що в науковому обігу використовується низка понять, які вже 

згадуються в даному параграфі і вважаються фахівцями або близькими за 

змістом до поняття «атрактор», або практично тотожними з ним. Це – 

«архетипи колективного несвідомого» (К. Юнг), «культурні архетипи» (С.Б. 

Кримський), «перинатальні матриці» (С. Гроф), «теми наукового мислення» 

(Дж. Холтон), «юридично-політичні матриці» (М. Фуко). Ситуація з їхнім 

взаємовідношенням досить складна, і прямолінійне ототожнення є недоречним. 

Річ у тому, що дані поняття пов’язані з певними теоретичними системами, 

тягнуть за собою шлейф специфічних неявних настанов і відповідним чином 

спрямовують річище досліджень. 

В описаному вище в даному параграфі тлумаченні К. Юнгом архетипів є 

чимало елементів, які зазвичай пов’язуються з поняттям атрактора, і можна, не 

припускаючи принципової помилки, твердити, що архетип у деяких випадках 

виконує роль атрактора. Проте треба звернути увагу, що поняття архетип з 

необхідністю психологізує дослідження і обмежує його відповідними рамками. 

Природно, що коло дослідницьких інтересів К. Юнга є вельми далеким від 

власне епістемологічної і методологічної проблематики. 
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Підходячи до справи під кутом зору структури психіки, ролі її складових, 

мислитель розвиває своєрідну теорію психічної еволюції, пише про 

відокремлення свідомого від несвідомого у сучасної європейської людини, про 

можливість проривів архетипів у сферу свідомого. Аналізується гостра 

проблема сьогодення, що полягає в необхідності адаптації людини, з одного 

боку, до зовнішнього світу (логічне мислення, наука, техніка, індустрія), з 

іншого – до власного внутрішнього світу («неспрямоване мислення», міфологія, 

релігія). Йдеться про терапевтичні функції релігії, про архетипи як скарби 

колективного досвіду етносу тощо. 

Якщо К. Юнг робив наголос переважно на вивченні архетипів 

колективного несвідомого, то представники трансперсональної психології О. 

Ранк і С. Гроф докладно аналізували питання про структури, які визначають 

характер життєвих проявів особистості. Особлива роль у формуванні цих 

структур відводилася такому визначальному моменту в житті людини, як 

процес її народження. С. Гроф розробив концепцію перинатальної (peri – 

«навколо», natalis – «той, що має відношення до пологів») сфери несвідомого. 

Обставини та переживання, пов’язані з народженням людини, дуже значущі і 

глибокі, вкарбовуються в її психіку, домінують протягом життя. 

Враховуючи, що такий досвід є різноманітним, С. Гроф виокремив та 

описав чотири патерни, або констеляції, назвавши їх базовими перинатальними 

матрицями. Вони керують процесами на перинатальному рівні несвідомого [89, 

с. 120]. Можна розглядати ці утворення в ролі атракторів. Проте безпосередньо 

вони стосуються визначення типу особистості, а не характеру результатів 

пізнавальної діяльності і не можуть розглядатися в якості когнітивних 

атракторів. 

Синергетичні уявлення, зокрема поняття атрактора, є значно більш 

узагальненими і дозволяють залучити до розгляду як згадані моменти, так і 

обставини, пов’язанні з унікальністю і непередбачуваністю подій в історії ідей. 
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Траєкторію інтелектуальних змін ні в якому разі не можна вважати 

жорстко детермінованою, такою, що піддається апріорному визначенню. Цей 

шлях наповнений унікальними подіями. Щодо людського інтелекту, то досі не 

знайшла належного розуміння й оцінки глибока думка І. Пригожина відносно 

того, що нове бачення (пов’язане із синергетикою) веде до зближення типу 

діяльності вченого і літератора. Часто можна чути, що якби не було б Й.С. Баха, 

ми б не мали «Страстей за Матвієм», а теорія відносності рано чи пізно було б 

створена і без А. Ейнштейна [232, с. 379]. 

Отже, вважається, що розвиток науки є детерміністичним на відміну від 

непередбачуваної історії мистецтв. У А. Ейнштейна, до речі, є відоме 

зауваження щодо унікальності пізнавальних структур і схем, що час від часу 

виникають в ході інтелектуальної історії. У листі до Швітцера він пише, що 

західна наука має в своїй основі два великі досягнення: винайдення грецькими 

філософами формальних логічних систем (Евклідова геометрія) і відкриття 

можливості шляхом систематичного експериментування встановлювати 

каузальні зв’язки (епоха Відродження). При цьому він додає: не слід 

дивуватися тому, що китайські мудреці не зробили цих відкриттів. Слід 

дивуватися тому, що вони взагалі були зроблені [217, с. 294]. 

Експериментальний метод дійсно був відкриттям, яке не можна 

переоцінити. Твердити щось на кшталт того, що Г. Галілей відкинув схоластику 

і почав експериментувати, значить не сказати нічого. Мова йде про виникнення 

ідеї діалогової взаємодії з природою. А це означає появу незнайомого до цього 

часу пізнавального патерну і схеми дій, які забезпечували новий «режим 

істини». Інтелект, трансформуючись, опинився у сфері впливу певного 

атрактора, що й спричинило появу зазначених структур. Що то був за атрактор і 

чи не слід пов’язувати його з дією підсвідомих архетипів? Є різні думки щодо 

факторів виникнення експериментальної науки. Найбільш переконливою нам 

видається точка зору М. Фуко, який вказав на юридичну матрицю «опитування-

дізнання». Йшлося про те, що метод видобування знання із свідомості людини 
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був перенесений на спосіб видобування знань про природу з природи, про що 

вже згадувалося нами вище. 

 

4.2 Потенціюючі образи і продуктивна візуалізація. 

Вираз «потенціюючі образи», наскільки нам відомо, належить Р.Харре. 

Позначений цим виразом феномен, звичайно ж, не слід ототожнювати із 

згаданими в попередньому параграфі темами, архетипами, матрицями. Р. 

Харре, який проводив свої дослідження з використанням матеріалу історії 

фізики, говорить про такі образи: корабель Г. Галілея, ліфт А. Ейнштейна, 

кинутий у ставок камінь, вітер, що колихає дерева, поїзд, що проходить повз 

насипу, магніт з провідником [300].  

Прикметник «потенціюючий», явно вказує на ресурсний характер образу. 

На жаль, сам Р. Харре не зупиняється докладно на мотивах залучення й 

використання саме цього виразу. У інших фахівців зустрічаються міркування на 

кшталт наступного: «У сучасних дослідженнях знання неодноразово 

зустрічаються вказівки на його потенціюючі … властивості. Англійський 

філософ Е. Кенні відзначає, що «знання є здатність особливого роду, а не стан». 

Неодноразова вказівка на потенціюючий ефект знання в соціальному дискурсі 

дозволяє відзначити наступне: володіти знанням – означає володіти на рівні 

свідомості певними психоенергетичними властивостями, що дозволяють 

трансформувати їх за допомогою ситуації або додаткових засобів (технологій, 

техніки) на благо в найширшому сенсі цього слова. Це може бути як благо для 

конкретного суб'єкта (на рівні розсудливості), так і благо на рівні загального 

(мудрість). З погляду індивіда, знанням є «здатність і її усвідомлення». 

Усвідомлена здатність і є упевненість. Щодо ж стосується груп або суспільства 

«здатність» звучить як «умови, можливості, ресурси» [122]. 

Р. Харре концентрує свою увагу на становленні наукового, зокрема, 

фізичного знання і ролі образного компоненту в цьому процесі. Дослідник 

полемізує із Т. Снідом, точка зору якого полягає в тому, що в центрі фізичної 
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теорії знаходиться математична структура. Дана структура пов’язується з 

матеріальним світом, втілюючись в інтерпретації. Порядок є саме таким: 

спочатку існує структура, потім – інтерпретація. Таке тлумачення видається Р. 

Харре помилковим з історичної точки зору. Спочатку має місце фізична 

інтуїція, яка часто знаходить вираження в потенціюючому образі. Далі 

інтуїтивне осяяння репрезентується дискурсивно, втілюється в математичну 

форму і вмонтовується в когерентну структуру. Роль потенціюючих образів в 

історії думки у тому, щоб виразити інтуїтивні осяяння вчених і зробити їх 

доступними іншим.  

Іноді такі образи набувають форми мисленевих експериментів, що 

скеровує увагу на явища, які втілюють інтуїтивні осяяння особливо вражаючим 

чином. Образ в мислених експериментах часто є прикладом-зразком, завдяки 

якому глибока фізична інтуїція стає доступною іншим і тим самим полегшує її 

концептуальне вираження. Принциповим для Р. Харре є уявлення, що 

інтуїтивне осяяння з необхідністю передує дискурсивній репрезентації. 

Як може відбуватися перехід від першого до другого описано, зокрема , 

на прикладі знаменитого мисленевого експерименту з кораблем Г. Галілея. 

Нагадаємо цей відомий уривок з праці останнього: «Усамітніться з ким-небудь 

з друзів в просторому приміщенні під палубою якого-небудь корабля, 

запасіться мухами, метеликами та іншими подібними дрібними комахами, що 

літають; хай буде у вас там також велика судина з водою і плаваючими в ній 

маленькими рибками; підвісьте далі вгорі відерко, з якого вода падатиме крапля 

за краплею в іншу судину з вузькою шийкою, підставлену знизу. Поки корабель 

стоїть нерухомо, спостерігайте старанно, як дрібні тварини, що літають, з 

однією і тією ж швидкістю рухаються на всі боки в приміщенні; риби, як ви 

побачите, плаватимуть однаково у всіх напрямках; всі падаючі краплі 

потраплять в підставлену судину, і вам, кидаючи який-небудь предмет, не 

доведеться кидати його з більшою силою в один бік, чим в інший, якщо 

відстані будуть одні і ті ж; якщо ви стрибатимете відразу двома ногами, то 
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зробите стрибок на однакову відстань в будь-якому напрямі. Старанно 

спостерігайте все це, хоча у нас не виникає ніякого сумніву в тому, що поки 

корабель стоїть нерухомо все повинно відбуватися саме так. Змусьте корабель 

тепер рухатися з будь-якою швидкістю і тоді (якщо тільки рух буде 

рівномірним і без хитавиці в ту або іншу сторону) у всіх названих явищах ви не 

виявите ані найменшої зміни і ні по одному з них не зможете встановити, чи 

рухається корабель, чи стоїть нерухомо» [66, с. 146-147]. 

Р. Харре пропонує відтворити фізичну інтуїцію, яка міститься в щойно 

наведеній картині, зауважуючи при цьому стосовно складності такого завдання. 

В якості наукового ілюстративного образу вона спонукає прийняти принаймні 

два інтуїтивних уявлення щодо руху. Тут в процесі обговорення відбувається 

перехід від додискурсивної до стадії дискурсивної. Тобто образи мають знайти 

свій словесний вираз. Крім того слід розглянути, як пов’язані висловлювання, 

що випливають з опису. Сам опис репрезентується двома твердженнями: 

1. Якою б не була б швидкість корабля відносно поверхні моря, не 

відбудеться змін у фізичних явищах, згаданих в уривку. 

2. Неможливо твердити на підставі будь-якого з цих явищ про те, чи 

знаходиться корабель в стані спокою, чи в стані руху. 

Зміст інтуїтивного осяяння, за Р. Харре, полягає у тому що відносна 

швидкість певної когерентної матеріальної системи відносно даної матеріальної 

системи відліку не буде каузальною характеристикою фізичної системи. Або, 

говорячи коротко, відносна швидкість не є причинним поняттям. 

Стосовно ж інтуїтивного осяяння, що приховується за другим із згаданих 

вище експліцитних тверджень, то йдеться про неможливість експериментально 

обрати одну з конкуруючих гіпотез щодо швидкості (рівномірної лінійної 

швидкості) когерентної матеріальної системи, якщо не має можливості 

скористатися зовнішньою матеріальною системою відліку [300, с. 81- 82].  

Наголошується, що наведені два експліцитні твердження не є 

незалежними: вони пов’язані як посилка і висновок. Адже, якщо ми приймемо 
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інтуїтивне осяяння, яке знайшло дискурсивний вираз у вигляді принципу 

індиферентності для відносної скорості, тоді, зрозуміло, друге твердження 

витікає з першого. Якщо відносна швидкість каузально інертна, різні швидкості 

даної матеріальної системи щодо іншої не виявлятимуться у відмінності явищ. 

Звідси випливає, що їх не можна визначити шляхом розгляду змін в залежних 

явищах, адже таких немає. 

Мислені експерименти мають різні функції. Одна з них полягає у тому, 

що вони є засобами виключення понять з системи координат фізики. Проте не 

завжди.  

За Р.Харре, не всі образи є ілюстративними. Деякі з них не передбачають 

введення нового поняття, а мають на меті інші пізнавальні результати. До таких 

належить знаменитий «поїзд А. Ейнштейна», що використовується для 

пояснення фізичного сенсу спеціальної теорії відносності. У цьому випадку 

пізнавальний ефект досягається шляхом візуального використання 

релятивістських понять. 

Автори, які в своїх працях звертаються до «поїзду Ейнштейна», дещо по-

різному конструюють ситуацію. Одним з найбільш вдалих варіантів, як на нас, 

є опис, що наводиться в книзі Е. Тейлора і Дж. Уїлера [276, с. 92-93]. Читачам 

пропонується знайти розв’язання певного завдання. 

На поїзді, що рухається з швидкістю V, їдуть три особи ( А, О, В). А 

знаходиться в голові поїзду, О в середині, а В – в хвості. А і В мають при собі 

пристрої для подачі світлових сигналів. Біля залізничної колії перебуває 

четверта особа О′. У той самий момент, коли О проїздить мимо О′, світлові 

сигнали ламп від А і В досягають спостерігачів О і О′. Хто першим послав 

сигнал? На підставі виключно тієї обставини, що швидкість світла скінчена і не 

залежить від швидкості його джерела, треба довести, що відповіді О і О′ на це 

питання будуть різними. 
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Особи А і В перебувають в стані спокою відносно спостерігача О. До того 

ж вони знаходяться на рівному віддаленні від нього. Останній емпірично може 

в цьому переконатися. Отже, сигналам А і В потрібен один і той же час, щоб 

досягти спостерігача О. Ці світлові сигнали сприймаються зазначеним 

спостерігачем як одночасні. Тому О робить висновок, що А і В послали свої 

сигнали в один і той же момент. 

Спостерігач О′, який стоїть біля залізничної колії робить інші висновки. 

Його міркування будуть приблизно такими: « Два спалахи прийшли до мене, 

коли середина поїзда знаходиться напроти мене. Отже, обидва ці спалахи мали 

статися до того як середина поїзда опинилася біля мене. В момент подачі 

сигналу А був ближчий до мене, ніж В. Таким чином, сигнал від В мав пройти 

до мене більш довгий шлях і витратити більше часу, ніж сигнал від А. Оскільки 

я сприймаю сигнали одночасно, то сигнал від В мав би бути зробленим раніше, 

чим сигнал від А. 

На думку Р. Харре, пізнавальна мета, що пов’язана з розглядом ситуації з 

поїздом, полягає у візуалізації релятивістських понять. Це необхідно для 

розуміння: «Ми маємо в буквальному сенсі побачити це, зоровим чином уявити 

ситуацію у всіх подробицях. Якщо ми зможемо її побачити, то зможемо й 

зрозуміти» [300, с. 88]. 

Дослідник не зупиняється докладно на аналізі суті пізнавального ефекту, 

який супроводжує візуалізацію понять і вербальних формулювань. У той же час 

йдеться про дуже важливі моменти, які не слід залишати поза увагою. 

В 70-ті роки минулого століття американський психолог Рудольф 

Арнхейм займався експериментальним вивченням процесів пам’яті, уваги, 

мислення, що поклало початок дослідженням ролі образних феноменів в 

пізнавальних процесах. Вчений був визнаний як фундатор окремого напряму в 

галузі вивчення функціональних і структурних особливостей візуального 

мислення (сам термін «visual thinking» також належить йому). Перш за все 

йшлося про співставлення суттєво різних типів мислительної діяльності. 
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Петру і Павлу задали одне і те ж завдання: «Зараз 3 години 40 хвилин; 

скільки часу буде через півгодини?» Петро поступає так: він пам'ятає, що 

півгодини – це тридцять хвилин: тому треба 30 додати, до 40. Оскільки в годині 

тільки 60 хвилин, то залишок в 10 хвилин перейде в наступну годину. Так він 

приходить до відповіді: 4 години 10 хвилин. 

Для Павла година – це круглий циферблат годинника, а півгодини - 

половина цього круга. О 3 годині 40 хвилин хвилинна стрілка стоїть під косим 

кутом зліва на відстані двох п'ятихвилинних поділків від вертикалі (рис. 4) . 

Узявши цю стрілку за основу, Павло розрізає диск навпіл 

і потрапляє в точку, яка знаходиться в двох поділках 

праворуч від вертикалі на протилежній стороні. Так він 

отримує відповідь і переводить її в числову форму: 4 

години 10 хвилин. 

І Петро, і Павло вирішували цю задачу в думках. 

Петро переводив її в кількості, не пов'язані з чуттєвим досвідом. Він проводив 

операції з числами за тими правилами, які він засвоїв з дитинства: 40+30=70; 70 

- 60=10. Він мислив «інтелектуально». Павло ж застосував в цьому завданні 

відповідний візуальний образ. Для нього ціле – це проста закінчена форма, 

половина – це половина цієї форми, а хід часу – це не збільшення арифметичної 

кількості, а круговий рух в просторі. Павло мислив «візуально». 

Всі і усюди удаються до візуального мислення. Воно направляє фігури на 

шахівниці і визначає глобальну політику на географічній карті. Два спритні 

вантажники, піднімаючи рояль по в'юнких сходах, користуються візуальним 

мисленням, щоб уявити собі складну послідовність підйомів, штовхань, нахилів 

і розворотів інструменту. Кішка мислить візуально, коли збирається подолати 

підступний лабіринт, що складається з виступів і западин, одним елегантно 

розрахованим стрибком [18, с. 97-98]. 

 

Рис. 4 
Рис. 5 
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Р. Арнхейм пригадує, посилаючись на власний досвід, які трансформації 

відбувалися в уяві, коли доводилося переходити в середовище мислення 

візуальними образами: «Я пам'ятаю, як був недавно шокований, коли почув від 

одного канадського чиновника нагадування про те, що його країна граничить з 

двома могутніми сусідами, Сполученими Штатами і Росією. Уродженець 

Європи, я завжди думав, що Росія була сусідом зі сходу, і, емігрувавши в 

Сполучені Штати, я представляв цю країну далеко позаду. Моя нова 

американська освіта отримала хороший поштовх вперед, коли до мене дійшов 

той факт, що те, що далеко на сході, досить близько на північному заході. Ця 

думка зажадала конкретної реорганізації візуальних відносин на карті світу, яку 

я собі уявляв» [18, с. 99]. 

Ключовою тезою стосовно природи досліджуваного феномену є 

положення про те, що «візуальне мислення це мислення за допомогою 

візуальних операцій». Образ не є ілюстрацією думок автора, а кінцевим 

проявом самого мислення [18, с. 98-99]. 

З нерозумінням наведеної особливості пов'язаний поширений, але хибний 

погляд на роль засобів наочності в дослідницькій роботі й викладацькій 

діяльності. А саме, вважається, що такі засоби є суто допоміжною річчю, 

призначення якої має виключно педагогічний й дидактичний характер. Проте 

справа тут аж ніяк не в ілюстративності. За допомогою образів і схем взаємодії 

з ними суб’єкт занурюється в дуже специфічне середовище розумової 

діяльності. І лише в даному середовищі і виключно завдяки ньому з’являється 

можливість сприймати певні зв’язки й відношення об’єктів. 

В дещо іншій манері про щойно наведені обставини пише Р. Харре. 

Оскільки досліджувані ним фізичні потенціюючі образи часто докладно 

описувалися видатними вченими переважно в працях, які прийнято відносити 

до категорії науково-популярної літератури, вів робить наступне зауваження. 

«Книга Ейнштейна і Інфельда, поза сумнівом, є популярним викладом, хоча і на 

порівняно високому рівні. Чи слід робити філософські висновки з використання 
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образів головним чином для цілей викладання? Я б відповів питанням: чому 

образи особливо підходять для розкриття глибокого фізичного змісту наукових 

теорій? Спроба передати фізичний зміст через показ логічної структури 

дискурсивної презентації теорії в лінгвістичному середовищі виявляється 

безуспішною внаслідок того, що існує невизначено багато застосувань 

(моделей) для всякої абстрактної структури. Тому вибір конкретного образу для 

популяризації на високому рівні є порівнянним з тією роллю, яку образи мають 

в розкритті фізичного змісту в цілому» [300, с. 92]. 

Проблема сутності і значення візуалізації в когнітивних процесах взагалі і 

в науковій творчості зокрема привертає сьогодні зростаючу увагу спеціалістів. 

Проте, як справедливо зауважують окремі дослідники, зазначена проблема 

значною мірою віддана на відкуп фахівцям в галузі психології. Методологи й 

гносеологи, на жаль, не приділяють відповідному колу питань належної уваги. 

Звідси – і природний психологізм, і неадекватні тлумачення статусу візуальної 

складової свідомості. Зупинимося на цьому більш докладно і як характерний 

приклад розглянемо міркування А.В. Юревича [12, c. 28-36]. 

Згаданий дослідник зосереджує свою увагу на аналізі співвідношення 

дискурсивного, логічного, з одного боку, і креативного, образного – з іншого. 

Послідовно проводиться теза, що нове знання не може бути побудовано в 

межах формальної логіки, і тому творче мислення мало дотримується її 

постулатів. Основним матеріалом творчого мислення, з якого воно «ліпить» 

свій продукт, служать образи, і тому формальна логіка не виражає його 

внутрішніх закономірностей. В результаті позалогичность людського мислення, 

що виникає з його образної природи, створює основу для прориву наукового 

мислення за межі формальної логіки, який необхідний для здобуття нового 

знання. 

Логіка міркувань А.В. Юревича розгортається наступним шляхом. 

Стверджується, що одна з основних особливостей творчого мислення полягає в 

унікальній феноменології, що виникає із специфічного сприйняття розумового 
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акту його суб'єктом. У свідомості суб'єкта спливає лише результат мислення – 

знайдене рішення, що супроводжується інтуїтивним відчуттям його 

адекватності, а сам процес залишається за кадром. Тому наукові відкриття 

зазвичай здійснюються у формі раптових осяянь («інсайту») і в досить 

несподіваних ситуаціях. І, хоча сам процес творчого мислення, що протікає за 

межами свідомості, рефлексії, навіть спеціально організованій, не піддається, 

учені мають цілком адекватні уявлення про його психологічні механізми і 

уміють непогано їм управляти. 

Переважно несвідомий характер творчого мислення природно, означає, 

що в ньому такі основні елементи усвідомленого мислення, як логічні поняття, 

грають вельми скромну роль. Дійсно, нечасто побачиш уві сні, навіть якщо це 

сон наяву, логічне поняття або концепцію. Вважається, що усвідомленість, 

зв'язок з мовою і з іншими експліцитними знаковими системами – їх обов'язкові 

атрибути. Неусвідомлене, не виражене в мові поняття – це вже не поняття. 

Отже, творче мислення, що протікає за межами свідомості, повинне оперувати 

не поняттями, а деяким іншим матеріалом. 

Відповідь А.В. Юревича полягає в тому, що цим матеріалом є образи, а 

точніше – зорові образи. При цьому не вельми коректним чином (про що мова 

піде нижче) наводяться висловлювання А. Ейнштейна стосовно його 

самоспостережень за власним творчім мисленням. 

В аналізованій роботі явно спостерігається перебільшення ролі 

візуалізації і образності за рахунок понятійного мислення. Типовим в цьому 

плані виглядає таке міркування автора: «Ключова роль образів в процесі 

творчого мислення не дивна, оскільки як матеріал творчого мислення вони 

мають ряд переваг в порівнянні з поняттями. По-перше, поняття скуті мовою, 

обмежені логічними відносинами. Мислячи за допомогою понять, важко вийти 

за межі загальновідомого і здійснити власне творчий акт. Образи ж вільні від 

обмежень логіки та мови і тому, при наповненні онтологічним змістом, 

дозволяють отримати нове знання. По-друге, поняття дискретні, являють собою 
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фрагменти реальності, відсічені від неї своїми логічними межами. А образ 

безперервний, може вбирати в себе будь-який онтологічний зміст і плавно 

перетікати в інші образи. Мислення теж безперервно, є «єдиним потоком» 

думки і вимагає матеріалу, на якому ця безперервність може бути реалізована. 

По-третє, поняття уніфіковані і погано пристосовані для виразу «особистісного 

знання», індивідуального досвіду людини, який лежить в основі творчого 

мислення. Образи ж дозволяють відобразити цей досвід у всій його 

унікальності і включити в розумовий процес» [12, с. 32]. 

Присутня навіть спроба твердити про наявність зворотного зв’язку між 

успішністю певної галузі науки і «логічністю» мислення її представників. 

Зауважується, що механізм творчого мислення, заснований на розвитку 

зорових образів, відводить формальній логіці досить скромну роль. Її правил 

можуть дотримуватися – але post factum, не в самому мисленні, а при обробці 

його результатів, коли вони оформляються відповідно до норм науки. Саме ж 

творче мислення мало дотримується правил  логіки і саме тому є творчим, 

породжує нове знання. Тому існуючі методи розвитку творчого мислення 

направлені на його розкріпачення, звільнення від скутості формальною логікою 

і іншими стереотипами. 

Стверджується, що на тлі сказаного не повинно виглядати дивним, що 

емпіричні дослідження реального мислення учених демонструють його 

систематичні відхилення від формальної логіки і руйнують, таким чином, один 

з найстаріших міфів про науку – міф про строгу логічність наукового мислення. 

Наводяться посилання на праці М. Махоні і Т. Кімпера, в яких встановлено, що 

порівняння мислення вчених з мисленням представників інших професійних 

груп показало, що тільки два учасники дослідження не робили логічних 

помилок, і обидва виявилися не ученими, а католицькими священиками. Для 

мислення ж ученых було характерним систематичне порушення, а то і просто 

незнання правил формальної логіки. Йдеться також про такий факт: половина 

обстежених дослідниками учених – фізиків, біологів, соціологів і психологів – 
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не уміють поводитися з одним з наріжних принципів формальної логіки - 

правилом Modus ponens. 

Цікаві результати дало порівняння представників різних наук – фізики, 

біології, соціології і психології. Найбільшу здібність до логічно правильного 

мислення виявили психологи, а більше всього логічних помилок робили фізики 

– представники найбільш «благополучної» дисципліни, що є «лідером 

природознавства». Ці відмінності, звичайно, можна списати на більш ґрунтовне 

навчання формальній логіці представників гуманітарних наук, але можна 

допустити і парадоксальнішу можливість – зворотний зв'язок «благополуччя» 

науки з «логічністю» мислення її представників. В цілому ж висновок «учені не 

логічні або, принаймні, не логічніші, ніж інші люди» достатньо точно 

характеризує дотримання ними правил формальної логіки. 

Необхідно підкреслити, що, як показує історія багатьох наукових 

відкриттів і ефективність сучасної науки, відхилення наукового мислення від 

принципів формальної логіки не означає його неадекватності, відхід від істини. 

Навпаки, нова істина може бути відкрита тільки позалогическим шляхом. 

«Робоча мова» творчого мислення - зорові образи, а мовою понять воно 

перекладає вже сказане. В результаті і основні властивості творчого мислення 

визначаються особливостями цієї «мови». Закономірності творчого мислення – 

це закономірності розвитку і взаємодії образів, а не закони логіки, що 

визначають відносини між поняттями. 

При цьому образу дається суто психологічне тлумачення, що позбавляє 

його гносеологічного і методологічного аспектів. Йдеться про те, що поняття – 

це засіб експлікація образу і надання йому загальнозначущого сенсу. Образ – це 

засіб індивідуальної асиміляції поняття, його співвідношення з особистим 

досвідом і включення в індивідуальне мислення. Якщо скористатися схемою К. 

Поппера, що розділив світ на три частини, – «світ речей», «світ ідей» і «світ 

людей» (до речі, теж образ), можна сказати, що поняття – це відображення 
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речей в «світі ідей», а образи – це відображення понять в «світі людей». 

Поняття – засіб гносеологізації речі, образ – засіб психологізації поняття. 

Однією з ключових проблем, що виникають в зв’язку з оцінкою даного 

підходу, є питання про репрезентативні можливості і обмеженість образної 

мови. 

Вкрай невизначеними і спірними виглядають твердження А.В. Юревича 

стосовно можливості представити за допомогою зорових образів будь-які 

поняття, зокрема концепти високого рівня абстрактності. Так, він стверджує: 

«Людина може помислити яке-небудь поняття, тільки шляхом візуалізації його, 

виразивши в зоровому образі. Абстрактні поняття, такі, наприклад, як, 

«нескінченність» і «справедливість» не становлять винятку. Дослідження 

показали, що піддослідні могли включити їх в своє мислення тільки за 

допомогою якого-небудь зорового образу, завжди індивідуального і такого, що 

не має однозначного семантичного зв'язку з відповідним поняттям» [12, с. 31]. 

Значно більш зважено підходить до проблеми відомий психолог О.Р. 

Лурія, який проводив ретельні дослідження свідомості мнемоніста Ш. – особи, 

що володіла феноменальними здібностями відповідного роду. Характер 

мислення Ш. був кваліфікований як «умо-глядний». Це був розум, який  

працював за допомогою зору, умоглядно, що дозволяло йому в багатьох 

випадках з легкістю розв’язувати практичні задачі, які потребували від інших 

тривалих міркувань. Водночас психолог поставив запитання про труднощі й 

небезпечні моменти такого яскравого образного мислення. 

Засвоєння сенсу певного текстового уривка, отримання інформації, яке у 

нас завжди є процесом виділення істотного і абстрагуванням від неістотного і 

протікає згорнуто, тут представляє важкий процес боротьби із спливаючими 

образами. Образи можуть бути не допомогою, а перешкодою в пізнанні – вони 

спрямовують думку убік, заважають виділити істотне, вони товпляться, 

обростають новими образами, а потім виявляється, що ці образи йдуть не туди, 

куди веде текст, – і все треба переробляти знову. Складною роботою стає 
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читання, здавалося б, простого уривка, навіть простої фрази. І ніколи не 

залишається упевненості, що ці яскраві чуттєві образи допоможуть розібратися 

в сенсі – можливо, вони віддаляють від нього. 

Окрема проблема із синонімами, омонімами, метафорами. Відомо, яке 

місце вони займають в мові і як легко звичайний розум справляється з цими 

труднощами. Адже можна зовсім не помічати, коли одна і та ж річ називається 

різними словами; ми навіть знаходимо певну красу в тому, що дитя може бути 

назване дитиною, лікар – доктором або медиком, переполох – сум'яттям. Хіба 

для нас представляє яку-небудь складність, коли один раз ми читаємо, що біля 

воріт будинку зупинився екіпаж, а іншим разом з тією ж легкістю чуємо, що 

«екіпаж корабля відважно проявив себе в десятибальному штормі»? Хіба 

«опуститися сходами» створює труднощі для нас в розумінні розмови, де про 

когось говорять, що він морально «опустився»? І, нарешті, хіба заважає нам те, 

що «ручка» може одночасно бути і ручкою дитини, і ручкою дверей, і ручкою, 

якою ми пишемо? 

Звичайне застосування слів, при якому метафори і узагальнення грають 

провідну роль, часто навіть не помічає цих труднощів або проходить мимо них 

без всякої затримки; деякі лінгвісти вважають навіть, що вся мова складається з 

одних суцільних метафор і метонімій. Проте це не заважає мисленню. 

Абсолютно інше спостерігається в образному мисленні Ш. 

Отже, далеко не завжди образне мислення допомагає зрозуміти сенс 

мови. 

Особливі труднощі він відчував при сприйнятті поезії. Навряд чи що-

небудь було важче для Ш., чим читати вірші і бачити за ними сенс. 

Багато хто вважає, що поезія вимагає свого наочного мислення. Навряд 

чи з цим можна погодитися, якщо вдуматися в це глибше. Поезія народжує не 

уявлення, а сенси; за образами в ній криється внутрішнє значення, підтекст; 

потрібно абстрагуватися від наочного образу, щоб зрозуміти її переносне 

значення, інакше вона не була б поезією. 
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Далі виникають проблеми з тим, чого представити не можна – з 

абстрактними поняттями, які людство виробляло тисячоліттями. Вони існують, 

їх засвоюють, але бачити їх не можна. Ш. постійно повторював: «Я розумію 

тільки те, що бачу». 

І тут починається новий круг труднощів, новий ряд спроб поєднати 

несумісне [178]. 

Отже, виражальні ресурси образної мови аж ніяк не безмежні. 

Те значення, яке мають для продуктивності мислення зорові образи, не 

підлягає ніякому сумніву. Проте некоректно зосереджувати увагу лише на них. 

Вище вже згадувалося про неадекватну інтерпретацію розмислів А. Ейнштейна 

з цього приводу. Великий фізик у своїх самоспостереженнях вказує на 

існування самих різних феноменів – зорових, моторних, мускульних, слухових. 

У своєму відомому листі до Жака Адамара А. Ейнштейн таким чином описує 

характер образів, які супроводжують його мислення: «Слова або мова, як вони 

пишуться або вимовляються, не грають ніякої ролі в моєму механізмі мислення. 

Психічні реальності …що служать елементам мислення, - це деякі знаки або 

більш менш ясні образи, які можуть бути «за бажанням» відтворені і 

комбіновані.  

Звичайно, є деякий зв'язок між цими елементами і відповідними 

логічними поняттями. Ясно і те, що емоційною основою цієї досить смутної гри 

з вказаними елементами є бажання прийти в кінці до логічно зв'язаних 

концепцій. Але з психологічної точки зору ця комбінаторна гра є істотною 

особливістю в продуктивному … мисленні. Вона має місце перед тим, як 

виникне зв'язок з логічною конструкцією, вираженою в словах або інших 

знаках, які можуть бути повідомлені іншим людям.  

 Вищезазначені елементи в моєму випадку носять зоровий і мускульний 

характер. Звичайні і загальноприйняті … слова насилу підбираються лише на 

наступній стадії, коли згадана асоціативна гра достатньо устоялася і може бути 

відтворена за бажанням.  
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Відповідно до сказаного, гра із згаданими елементами аналогічна деяким 

логічним зв'язкам, які шукаєш.  

Зорові і моторні. На стадії, коли втручаються слова … вони в моєму 

випадку носять чисто слуховий характер, але вони втручаються тільки на 

другій стадії, як вже було вказано.  

Мені представляється те, що Ви називаєте повною свідомістю, є 

граничним випадком, якого ніколи не можна досягти. Це, мені здається, 

пов'язано з тим, що називається вузькістю свідомості» [323, с. 28-29]. 

До речі зауважимо, що в галузі нейролінгвістичного програмування існує 

поняття «репрезентативна система», яке означає переважний спосіб отримання 

людиною інформації із зовнішнього світу. 

Розрізняють наступні репрезентативні системи людини: 

 візуальна спирається, в основному, на зорові образи;  

 аудіальна,що спирається, в основному, на слуховий канал 

інформації;  

o аудіально-тональна – що виділяє, в першу чергу, звуки і 

тональні послідовності;  

o аудіально-дігітальна – що виділяє символи (слова); 

 кінестетична спирається, в основному, на дотиковий канал 

інформації.  

 дігітальна, що спирається на суб'єктивно-логічне осмислення 

людиною сигналів, отриманих по трьом згаданим вище каналам. 

Окрім цього існують олфакторна (нюх) і густаторна (смак) та інші 

специфічні системи, проте вони дуже слабо поширені. 

На думку Дж. Гріндера, поняття дігітальної репрезентативної системи не 

має розглядатися як репрезентативна система, оскільки воно має на увазі, що 

вхідні сигнали вже пройшли первинну обробку. 

Фундатори НЛП стверджують, що людина за наявності вибору частіше 

послуговується словами, відповідними її репрезентативній системі (візуал: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85_(%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«Ваша позиція виглядає правильною», «Ваша правота очевидна», «Я бачу у 

Ваших словах істину», аудіал: «Звучить схоже на правду», кінестетик: «Я 

відчуваю, що Ви маєте рацію», «У Ваших словах відчувається істина», людина 

з домінуючою дискретною репрезентативною системою: «Я думаю, Ви маєте 

рацію», «Ви безумовно маєте рацію»).  

Не дивлячись на дуже важливу роль зорових образів, слід зазначити, що в 

продуктивному мисленні, мають значення й образи іншого типу.  

Доцільно прокоментувати наведене вище тлумачення А.В. Юревича, що 

передбачає розмежування в креативному процесі образу і поняття, відводячи 

останньому лише роль засобу експлікації образу. Це є занадто спрощеними 

уявленням про реальний стан справ. Образ не слід пов’язувати головним чином 

із сферою несвідомого. Він широко використовується свідомим чином в 

пізнавальних процесах. Згадане вище розуміння Р. Арнхеймом та О.Р. Лурія 

візуального мислення як операцій із зоровими образами свідчить про це. Іншим 

є і співвідношення образу та поняття. С.М. Симоненко пише про так звані 

«образи-концепти» [262]. На уявленні про тисне переплетення цих двох речей 

побудований і підхід Р. Харре. 

Стосовно поглядів першого із згаданих фахівців. За словами С.М. 

Симоненко, нею реалізується так званий стратегіально-семантичний підхід до 

аналізу проблеми візуального мислення, який полягають у тому, що візуальне 

мислення розглядається як найбільш високий рівень онтогенетичного розвитку 

наочних форм мисленнєвої діяльності; як її продуктивний вид, що має складну 

інтегральну структуру та відображає зв`язки й відношення об`єктивної реальності 

за допомогою різних форм візуального кодування на метавербальному рівні. 

Змістом цього рівня наочно-мисленнєвої діяльності є трансформація різних 

проблемних ситуацій у структури нових знань, створення образів-концептів та 

візуальних динамічних моделей. Результатом візуально-мисленнєвого процесу 

(його продуктом) є образ-концепт.  
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Візуальний образ-концепт формується шляхом різних усвідомлюваних і 

неусвідомлюваних трансформацій. Під трансформаціями розуміється 

операціональний компонент («оператори») структури візуального мислення, за 

допомогою якого і відбуваються перетворення. Оскільки вихідним матеріалом 

для побудови образу-концепту є образи чуттєвого пізнання (образи-перцепти й 

образи-уявлення), котрі виступають його змістовими компонентами – 

«операндами», то при побудові образу-концепту, «оператори» (дії) 

забезпечують їх видозміну, трансформацію і створення нових образів, 

відмінних від вихідних. Специфікою візуального мислення є те, що 

«оператори» і «операнди» у силу своєї властивості візуалізуються в образі-

концепті. На відміну від наочності, яка властива образам чуттєвого 

відображення, образи візуального мислення можуть наочно не відповідати 

структурі об’єкта, а створювати нове її «бачення», яке потім може 

матеріалізуватися в практичній діяльності. Таким чином, візуально-

мисленнєвий образ не можна повною мірою віднести до образів чуттєвого 

пізнання, і у цьому полягає його специфіка. Створення нових візуальних 

концептів залежить від того, які прототипи входять до даного поля візуальних 

концептів, і від контексту, який вони утворюють. Відомо, що феномен 

контексту є одним з найбільш стійких у візуальній психосемантиці. Виходячи з 

цього, процес візуальної категоризації можна розглядати як включення 

стимулів у внутрішній контекст візуально-семантичного простору суб`єкту. 

Специфіка візуально-мисленнєвого образу полягає в тому, що він відображує 

структурні та функціональні взаємозв`язки між об’єктами за допомогою 

візуалізації, через створення різних наочних зв’язків і відношень [262, с. 86]. 

Що стосується ролі описаного щойно феномену, то зазначається, що 

образ-концепт, в якому реалізується візуально-мисленнєва діяльність, виконує 

наступні функції: – відображувально-пізнавальну – (відображення відношень та 

зв`язків між предметами та явищами через їх візуалізацію); прогностичну – 

(проектування майбутнього в образах-концептах та моделях); регулятивну – 



    

 

282 

 

(регуляція дій, діяльності, поведінки, вербальної комунікації через її 

візуалізацію); креативну – (створення моделей, схем, артономічних форм 

тощо); знаково-символічну функцію – (виступає знаком, символом предметів, 

явищ навколишньої дійсності).  

Виокремлюються емпіричні характеристики такого роду мислення. 

Маючи на увазі, що суттєвою характеристикою візуального мислення є його 

наочність, а також враховуючи його специфіку, слід виділити наступні основні 

риси візуально-мисленнєвого образу: наочність як системоутворюючу 

властивість візуально-мисленнєвого образу; базові властивості: активність, 

предметність, симультанність, цілісність, просторово-часова структура, 

інтенсивність; специфічні властивості: концептуальність, амодальність, 

креативність, абстрактність, узагальненість. 

Заслуговуючими на увагу є думки автора стосовно тих когнітивних 

можливостей, які пов’язані саме з образом. Візуальний образ завдяки своїй 

знаково-символічній функції може наочно виражати те, що не може бути 

сприйняте як чуттєвий образ, належить до сфери раціонального, виступаючи в 

ролі понять, категорій, концепцій. Таким чином, візуальний образ виконує 

функцію вираження певних десигнативних, ціннісних і функціональних 

відносин. Оскільки відносини зображення і вираження співвіднесені і не 

розділені чіткою межею, то вираження йде через зображення того чи іншого 

поняття, що є основою продуктивності візуального знаку. 

В.П. Зінченко зазначає 109, с. 67, що головна перевага зорового образу (як 

і візуалізованого) полягає в суб`єктивній симультанності та широті охоплення 

відображуваної ситуації. Ефект симультанності, створюваний зоровою системою, 

дуже важливий з точки зору одномоментного, або миттєвого проникнення в суть 

проблеми. Візуальний образ, таким чином, представляє собою «синтетичний 

інсайт»,  цілісне, синтетичне схоплювання смислів, які подані наочно. 

Р. Харре особливо акцентує на концептовмісному характеру образів [300, 

с. 79], який лежить в основі мислених експериментів в науці. А головна мета 
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мислених експериментів, за Р. Харре, полягає у виключенні (або введені) 

конкретним чином певного поняття. Особливості даної процедури й 

розглядаються дослідником на матеріалі різних фізичних експериментів, 

зокрема, в ситуації з ліфтом А.Ейнштейна. 

В книзі «Еволюція фізики» пропонується розглянути такий ідеалізований 

експеримент. Хай є інерційна система координат, в якій справедливий закон 

інерції. Хтось ззовні прив'язав до ліфта канат і тягне його з постійною силою у 

вертикальному напрямі. Слід звернути увагу на пояснення, що даються 

зовнішнім і внутрішнім спостерігачами.  

Зовнішній спостерігач. Моя система координат – інерційна. Ліфт 

рухається з постійним прискоренням, тому що піддається дії постійної сили. 

Спостерігачі усередині ліфта знаходяться в абсолютному русі, для них закони 

механіки не діють. Якщо тіло залишається вільним, воно скоро зіткнеться з 

підлогою ліфта, оскільки він рухається вгору у напрямку до тіла.  

Внутрішній спостерігач. Я не бачу якої-небудь підстави вважати, що мій 

ліфт знаходиться в абсолютному русі. Я згоден, що моя система координат 

жорстко пов'язана з ліфтом, фактично не інерційна, але я не думаю, що це має 

якесь відношення до абсолютного руху. Мій годинник, хустка і всі тіла падають 

тому, що ліфт в цілому знаходиться в полі тяжіння. Я помічаю рух такого 

самого роду, як і чоловік на Землі. Він пояснює його дуже просто – дією поля 

тяжіння. Таке ж пояснення підходить і для мене.  

Ці два описи – одне дане зовнішнім, а інше – внутрішнім спостерігачем, – 

цілком послідовні, і немає можливості вирішити, яке з них правильно. Можна 

прийняти будь-яке з них для опису явищ в ліфті: або разом із зовнішнім 

спостерігачем прийняти нерівномірність руху і відсутність поля тяжіння, або 

разом з внутрішнім спостерігачем прийняти спокій і наявність поля тяжіння. 

Зовнішній спостерігач може припустити, що ліфт знаходиться в «абсолютному» 

нерівномірному русі. Але рух, який знищується припущенням про дію поля 

тяжіння, не може вважатися абсолютним [324, с. 178-182]. 
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Отже, йдеться про суперечність між двома абсолютно різними теоріями, 

за допомогою яких можливо пояснити явища, які спостерігаються в кабіні 

ліфта. 

Прискорення і силове поле дають один і той же ефект. Таким чином, не 

можна сказати по спостережуваних в ліфті фізичних явищах, чи відбувається 

якесь явище в результаті руху або дії сили. Зокрема, не можна сказати, що є 

причиною того або іншого ефекту – прискорення або гравітація. Ідея А. 

Ейнштейна в тому, що можливі два причинні пояснення спостережуваного 

ефекту. Ліфт А. Ейнштейна – це не привід для введення нового поняття, хоча 

він готує для цього ґрунт. Це нове поняття, зрозуміло, – просторово-часова 

кривизна. 

Далі здійснюється перехід до іншого аспекту розвитку фізичної теорії – 

виразу інтуїтивних осяянь, викликаних образами та мисленими 

експериментами, в чітких математичних термінах. Тільки в такому разі 

ілюстративні образи, що виражають подібні осяяння, можуть стати основою 

строгого розвитку і критики. 

Дискурсивна трансформація образного змісту ліфта А. Ейнштейна, що 

прискорюється, дає два формати пояснення, а також показує, що зробити вибір 

між ними неможливо а posteriori. Отже, вибір повинен бути зроблений а priori. 

Він досягається шляхом внесення змін до «граматики» або системи координат. 

А. Ейнштейн пропонує не використовувати «силу» як частину системи 

координат. Образ ліфта не говорить про те, що сили не існує. Він обґрунтовує 

виключення сили з фізичного дискурсу. Таким чином, за допомогою мислених 

експериментів, що мають в своїй структурі концептовмісні образи, відбувається 

введення (або виключення) понять. Образ постає нерозривно пов’язаним з 

поняттям [300, с. 91-92]. 

Наголос на безумовному пріоритеті візуалізації і візуальної складової в 

творчому процесі, навряд чи, можна визнати коректним методологічним 

кроком. Тут потрібні інші оцінки. Заслуговуючі на увагу розмисли з цього 
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приводу можна знайти у С.Г. Кара-Мурзи, який торкається проблеми образів і 

образності у зв’язку з розглядом питань наукознавства і історії науки. 

Звертається, зокрема, увага на те, що фахівці часто вживають слово «образ», 

але за звичкою описують його табличними даними. Значна частина 

інформації, що міститься в таких даних, втрачається через те, що її ще треба 

«перекладати» мовою образного сприйняття. У даному зв’язку згадується 

думка Дж. Зімана, який зауважує, що з параметричних даних слід було б 

виводити не число, а образ (pattern) – кластер крапок на карті, пік на графіку, 

кореляцію істотних елементів в матриці, якісну схожість двох гістограм або 

зв'язність топологічної структури. Це – досить загальне поняття, він повинен 

відображати якісний факт зміни параметра з часом або навіть спостережувані 

різні швидкості зміни двох різних параметрів. Двомірні образи легко 

представити на папері і охопити поглядом, але це не головне. Головне в тому, 

що чисто чисельні величини замінюються геометричними або топологічними 

об'єктами або відносинами, загальне значення яких доступно візуальній оцінці 

і інтуїції швидше, ніж підрахунку виходячи з механічних арифметичних 

критеріїв. Очевидні неточності і інтуїтивний характер в оцінці сенсу і значення 

образу ведуть до набагато менших спотворень, чим невизначеність і 

систематичні помилки, що часто ховаються в голих числах [382, с. 272]. 

Цифрові дані і зорові образи – це взаємодоповнюючі і навіть 

синергетичним чином взаємодіючі носії інформації. Наводиться приклад з 

історії науки, коли візуалізація явища, наочне уявлення його в звичних 

образах різко полегшує сприйняття. Так, в 1934 р. була розроблена теорія 

міцності металів, що враховує дефекти кристалічної структури. Фізики 

прийняли теорію, але металурги – ні. Для них вона була дуже абстрактною. 

Коли після війни стали доступні електронні мікроскопи і дислокації кристалів 

можна було спостерігати зоровим чином, теорія без зусиль була прийнята 

металургами. 
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Немає сумніву в тому, що виняткова пізнавальна потужність багатьох 

нових наукових методів визначається їх здатністю представити зміни в об'єкті, 

що вивчається, зоровим чином, у вигляді наочних образів (інколи навіть в 

кольоровому зображенні на екрані дисплея) [125, с. 98-99]. 

Положення про взаємодоповнюючий і синергетичний характер взаємодії 

цифрових даних і зорових образів видається нам принципово важливим. 

 

4.3. Мовна різноманітність та її евристичне значення 

Питанням мови як дослідницького ресурсу фахівці приділяють значно 

менше уваги, ніж темам, архетипам і подібним явищам. Зважаючи на це, ми й 

зосередимося на аналізі мови. Проте, дещо звузимо завдання й розглядатимемо 

не мову як таку, а властивості певних типів мов, переважно етнічних. Мета 

полягає в тому, щоб проаналізувати, чи має значення та обставина, що деякий 

пізнавальний зміст виражають (а також продукують, створюють) за допомогою 

саме даного типу мови. 

Феномен мовної різноманітності сьогодні найчастіше привертає увагу у 

зв'язку із завданням збереження культурної своєрідності та і етнічної 

ідентичності в умовах процесів глобалізації. Важливим моментом актуалізації 

дослідницького інтересу є і та обставина, яку нерідко називають 

«перекладацьким бумом» [299], і породжена ним потреба філософського 

осмислення відповідних проблем (Н.С. Автономова, Х.-Г. Гадамер, Д.Р. 

Хапаєва, У. Еко і багато інших).  

Окремий круг проблем складають питання, тим або іншим чином 

пов'язані з обумовленістю когнітивних процесів мовним середовищем. 

Вивчення останніх розгортається як в руслі польових етнолінгвістичних робіт 

(у дослідженнях мов піраха, цельталь, гуугу, йимитхирр [46; 348]), так і в руслі 

сучасних когнітивних дисциплін.  



    

 

287 

 

У тому, що людина інколи користується різними мовами, немає нічого 

дивного, як і в тому, що в одних випадках вона використовує одну мову, а в 

інших – іншу. Усе гранично зрозуміло, якщо справа залежить від співбесідника, 

що розуміє саме дану мову. Але можлива дещо інша ситуація, коли людина 

змінює мову залежно від предметів, про які він говорить або роздумує. 

Причому робить це із завидною постійністю, можна сказати, з необхідністю. Це 

явище було помічене достатньо давно мовознавцями, етнографами та іншими 

фахівцями. Зафіксоване й описане з різним ступенем всебічності і різною мірою 

правильно проінтерпретоване. Наведемо деякі хрестоматійні і менш відомі 

констатації та коментарі. 

Уже в передмові граматики М.В. Ломоносова є таке твердження: «Карл 

П’ятий, римський імператор, говорив, що гішпанською мовою – з Богом, 

французькою – з друзями, німецькою – із супротивником, италіанською – із 

жінками говорити пристойно. Але якби він російській мові був майстерний, то, 

звичайно, до того додав би, що нею із усіма оними говорити пристойно, бо 

знайшов би в ній пишність гішпанської, жвавість французької, міцність 

німецької, ніжність італіанської, понад те, багатство і сильну в зображеннях 

стислість грецької і латинської мови»
7
 [171]. 

Обставини справи були помічені дуже проникливо. Було сформульовано 

проблему про адекватність мови тій меті, для досягнення якої вона 

використовується. Різні мови за своєю придатністю для вирішення різних 

завдань не є рівноцінними. Зрозуміло також, що вживання відповідної мови в 

                                                           
7 Можна, звичайно, оспорювати твердження про всебічну досконалість російської мови, але 

це не є предметом обговорення. Важливішим є питання про характер тих властивостей, які 

задзначає М.В. Ломоносов, описуючи названі мови – «жвавість», «пишність», «ніжність», 

«міцність», «виразність», «стислість». Вони цілком точні і правомірні, але разом з тим дещо 

специфічні і у своїй більшості мають, так би мовити, естетико-акустичний характер. У цьому 

виявляється підхід М.В. Ломоносова – підхід літератора й філолога.  
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певній ситуації – не примха того, що говорить, не суспільно санкціонована 

норма (хоча й таке трапляється), а обумовлене властивостями самої мови. 

А такий політичний діяч, як В. Черчілль, у відомих мемуарах, 

присвячених Другій світовій війні, дає досить незвичне пояснення дій японців у 

битві поблизу острова Мідуей. Зазнавши втрат на першому етапі операції, 

японці відмовилися від своєї мети і відступили, хоча вона була у межах 

досяжного. Те, що реалізація плану йшла «не за розкладом», «значною мірою є 

результатом громіздкості й неточності їхньої мови (підкр. нами – М.В.), що 

вкрай ускладнювало імпровізацію за допомогою вказівок, які транслюються по 

радіо» [311, с. 415]. Своєрідний висновок, що заслуговує на серйозну увагу. 

Дійсно, японська мова добре пристосована для вирішення певних 

завдань, скажімо, для підтримання общинної злагоди й реалізації статусно-

етичної функції, але непридатна для іншого – для керування військами й для 

наукової діяльності. В.Я. Цвєтов – журналіст-міжнародник і знавець японської 

культури – зауважує, що японська ввічливість, міркування верховенства 

общинної злагоди спонукають мовців уникати ясності, добре аргументованих 

заяв. Японець вдається до уривків фраз, непрямих, двозначних висловлювань, 

мета яких не в тому, щоб чітко сформулювати власну позицію, а навпаки, 

завдяки цьому з’ясувати чужі наміри й погляди, щоб підладнатися до них. «У 

японській мові дієслово знаходиться наприкінці фрази. Побачивши реакцію на 

перші слова, мовець має час урахувати її і, скажімо, пом’якшити фразу, якщо 

вона прозвучала спочатку надто жорстко, уживши відповідне дієслово. Мовець 

має можливість навіть повністю змінити початкове значення фрази, уживши 

наприкінці заперечення» [304, с. 226–227]. 

Спеціалізуючись у цьому напрямку, тобто пристосовуючись до 

обслуговування потреб соціального примирення, мова значною мірою втрачає 

деякі властивості: однозначність, аргументованість. Через це суттєво страждає 

її здатність бути знаряддям наукової комунікації і дослідницької діяльності. Х. 

Юкава, нобелівський лауреат у галузі фізики, зауважив, що коли він 
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розмірковує над фізичними проблемами, то йому доводиться користуватися 

англійською. 

Постає питання: наскільки істотною є та обставина, що певний 

пізнавальний зміст отримує своє втілення або продукується мисленням саме за 

допомогою даної етнічної мови? Чи є між різними типами мов принципова 

відмінність щодо можливостей передачі думки? Чи йдеться лише про ступінь 

зручності, чи про щось більше? 

Видається доречним звернутися до роздумів з цього приводу видатного 

вітчизняного лінгвіста і філософа О.О. Потебні, який, на нашу думку, 

продемонстрував більш глибоке розуміння проблеми, ніж деякі сучасні фахівці. 

Викладемо стисло його міркування. Тривалий час вважалося, що мова є лише 

засобом позначення думки, яка вже існує в готовому вигляді і виникає поза 

мовою. У такому разі відношення мови до думки можна було б уподібнити 

відмінностям почерків та шрифтів однієї й тієї ж самої азбуки. Аналогічно 

тому, як немає ніякої принципової відмінності, яким шрифтом надрукована 

книга, для думки байдуже, якою мовою вона висловлена. За таких умов 

схильність людини до використання певної мови є лише наслідком звички. А в 

недалекому майбутньому можна очікувати на появу єдиної для всіх, цілком 

штучної і разом з тим легкої й простої мови. 

О.О. Потебня вважає цей погляд принципово хибним й зауважує, що 

«мови тільки тому є позначенням думки, що вони суть засоби перетворення 

початкових, домовних елементів думки; тому в цьому розумінні вони можуть 

бути названі засобами створення (виділ. нами – М.В.) думки. Мови різняться не 

тільки ступенем своєї зручності для думки, але й якісно, тобто так, що дві 

порівнювані мови можуть мати однаковий ступінь досконалості за глибоких 

відмінностей своєї побудови» [229, с. 163]. Мови розглядаються як глибоко 

відмінні системи прийомів мислення. Усі ж пропозиції стосовно заміни 

існуючої їх розмаїтості однією загальнолюдською призведе до небувалого 

зниження рівня мислення. І ще один момент, пов’язаний з тією обставиною, що 
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сфери інтелектуальної діяльності людини, а також дослідницькі завдання, що 

стоять перед нею, є суттєво різними. За таких умов природно припустити, що 

певна мова не може бути однаковою мірою адекватною будь-якій з 

пізнавальних або діяльнісних проблем. Більш правомірним буде твердження 

про відповідність типів мов певним класам осмислюваних явищ. 

Подібні принципові настанови дозволили О.О. Потебні дати адекватну 

інтерпретацію випадків двомовності: «Людина, що говорить двома мовами, 

переходячи від однієї мови до іншої, змінює разом з тим характер і напрям течії 

своєї думки, причому так, що зусилля її волі лише змінює колію його думки, а 

на подальший її перебіг впливає лише опосередковано. Це зусилля може бути 

порівняне з тим, яке докладає стрілочник для переведення поїзда на інші рейки 

…І навпаки, якщо дві і кілька мов досить звичні для того, хто говорить, то 

разом зі зміною змісту думка мимоволі звертається то до тої, то до іншої мови» 

[229, с. 164]. 

Показовим є приклад Ф.І. Тютчева. У родині Тютчевих панувала 

французька. Цією мовою всі розмовляли й листувалися. За її допомогою Ф.І. 

Тютчев більш впевнено висловлював свою думку. Але віршував він винятково 

російською. Два різновиди розумової діяльності перепліталися між собою, 

зберігаючи водночас свою відокремленість, до кінця життя поета. З одного боку 

– це поетична творчість (російська), з іншого – мислення політика, дипломата, 

світської людини (французька). 

Навряд чи слід вбачати в цьому вплив іноземщини, загадкові властивості 

натури поета або його звички. О.О. Потебня звертає увагу на певну 

закономірність мовної поведінки Ф.І. Тютчева: мова змінюється кожного разу, 

саме коли змінюється предмет думки. Причини тут криються в особливостях та 

стані самої мови.  

Двомовність не була рідкісним явищем у тогочасній Росії. О.О. Потебня 

наводить міркування І. Аксакова, біографа Ф.І. Тютчева, який зазначає, що 

російська літературна мова наприкінці ХVIII – на початку ХIХ століття була 
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справою досить новою і недостатньо пристосованою для вираження всіх 

потреб перейнятого у Європи співіснування і знання. Тому багато державних 

російських діячів, що чудово висловлювали свої думки французькою, писали 

російською варварським способом, немов би з’їжджали з уторованого шляху на 

жорсткі глиби тільки-но піднятої ниви. Моралістичні докори щодо незнання 

рідної мови є тут абсолютно недоречними, оскільки суть полягає в стані самої 

мови. Разом з готовими досягненнями західної цивілізації запозичувалася і 

готове чуже знаряддя обміну думками. 

О.О. Потебню, як і М.В. Ломоносова, цікавить багато в чому схоже коло 

проблем, і перш за все питання придатності (адекватності) мов як знарядь, 

засобів створення думки. 

З використанням нашої термінології позицію О.О. Потебні можна 

викласти таким чином. 

Мова не є засобом позначення готових думок, але засобом їх створення 

(можливо, точніше – конструювання, синтезу). Думка синтезується за 

допомогою мови як за допомогою певної ресурсної бази. 

Характер ресурсної бази має велике значення: думці далеко не байдуже, 

якою мовою її виразити. 

Володіння двома мовами означає, що мовець має у своєму розпорядженні 

два різні ресурсні масиви. Мовець є компетентним у сфері застосовності 

(адекватності) кожного з цих масивів. «Передчуття напряму, якого набуде в 

наступну мить думка», спонукає людину звертатися до відповідної мови. З 

іншого боку, сам фонд немовби містить у собі вказівку стосовно того, що з його 

допомогою можна і доцільно продукувати. Випадкова або довільна зміна фонду 

іноді навіть зумовлює зміну тем і предметів мислення та обговорення. 

Пропозиції про заміну безлічі натуральних мов однією простою 

загальнолюдською не можуть вважатися виправданими. Необхідно 

дотримуватися принципу достатньої різноманітності. Якщо різні мови суть 
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глибоко різні арсенали прийомів мислення, то заміна багатьох одною 

уніфікованою призведе до зниження рівня думки. 

О.О. Потебня чітко усвідомлював ступінь розроблення принципових тез 

про слово як засіб створення (а не позначення готової) думки й про мови як 

глибоко відмінні системи прийомів мислення і зауважував, що сучасне йому 

мовознавство ще не спроможне простежити, яким чином первинна техніка 

думки, посилена мовою, виявляється в складних творіннях думки. 

Наведені роздуми можна сприймати як завдання для майбутніх 

дослідників. А саме, необхідно зануритися в конкретний матеріал і докладно 

з’ясувати, як усе це відбувається. 

Пізніше інтерес до зазначених проблем спалахнув після появи концепції 

лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа. Філософські висновки, які часом 

пов’язують з нею, викликали гострі дискусії [42; 50; 148; 152; 264; 352 та ін.]. 

Вітчизняні й зарубіжні фахівці вдалися до активної критики концепції як у її 

суто лінгвістичній, так і в філософській складових. Однак показовим є те, що 

критика здебільшого ведеться саме з тих позицій, помилковість яких О.О. 

Потебня довів ще майже за століття до того. 

Ю.В. Бромлей наприкінці 80-х років минулого століття, спираючись на 

погляди К. Хоккефа, твердить: «заслуговує на увагу висновок, що мови 

відрізняються одна від одної не стільки тим, що за допомогою них можна 

висловити, скільки тим, що в них можна висловити більш легко» [44, с. 21]. І 

далі все зводиться до тези про ступінь зручності певної мови для думки, саме 

до того, з чим не погоджувався О.О. Потебня. Ю.В. Бромлей наводить 

аргументи, істинність яких здається йому очевидною. Наголошується, що мова 

не може бути причиною виникнення окремих думок, концепцій, зокрема й 

філософських систем. Вона може лише сприяти або не сприяти висловлюванню 

думок. Мова, що сформувалася в умовах багатих наукових традицій, буде мати 

переваги перед мовою, яка таких традицій не має. Згадуються з цього приводу 

німецька, ескімоська та китайська. Перевага в зручності висловлювання 
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філософських положень надається, зрозуміло, німецькій. І, нарешті, згідно з 

логікою міркувань, стверджується, що безглуздим було б припустити, що І. 

Кант, керуючись китайською, створив би зовсім іншу філософську систему. 

Наведені аргументи лише на перший погляд здаються безсумнівними. 

Ставити питання про зручність доречно в тому випадку, якщо вже має місце 

сформована думка. «Викладати» концепції (тобто втілювати лексико-

стилістично вже готові ідеї, що має місце, зокрема, при перекладі) і 

створювати їх на ґрунті певної мовної системи – далеко не одне й те саме. 

Зрозуміло, слід погодитися із зауваженням, що мова не є причиною 

виникнення певних філософських ідей. Проте в даному випадку самі 

міркування в термінах причини й наслідку є недоречними. Зважаючи на суть 

справи, коректніше поставити питання про те, якою мірою можна за допомогою 

арсеналу засобів мови даного типу синтезувати певні теоретичні ідеї. При 

цьому можливості різних мов помітно відрізняються. Коли ж інтелектуальний 

результат уже отримано і є можливість репрезентації змісту якимось іншим 

способом, то часто виникає філософська ілюзія про самоцінність думки-

серцевини та несуттєвість слова-оболонки. Стосовно ідеї, що тільки-но 

виникає, подібне припущення є хибним. Наполягати на такому, влучно 

зауважує О.О. Потебня, усе одно, що підкреслювати більшу цінність зерна 

горіха порівняно з його шкаралупою. Те, що є ціннішим для нас, не є таким для 

самого горіха, який би не зміг утворитися без шкаралупи. 

І, нарешті, щодо міркувань Ю.В. Бромлея про ступінь досконалості й 

зручності для висловлювання філософських думок німецької, китайської та 

ескімоської мов. Досконалість розглядається тут як похідна від тривалості та 

умов попереднього процесу розвитку мови. Це було б коректним, якби 

розглядалася одна й та сама мова на певних етапах її розвитку або принаймні 

мови одного типу. Мови, що мають суттєво різну будову, еволюціонують, у 

різних, так би мовити, напрямках. Ступінь досконалості доречно визначати, 

порівняно одну й ту саму якість. Проте німецька мова є флективною, а 
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китайська – аналітичною. Що ж саме перешкоджає філософському 

теоретизуванню (якщо це взагалі не помилкове твердження)? Досконалість чи 

фундаментальні структурні характеристики? 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що наведене теоретичне кредо 

якщо не закриває взагалі, то значною мірою створює перешкоди для руху 

дослідницької думки шляхом, який визначив О.О. Потебня. Проте такі погляди 

не є загальноприйнятими, і існує розуміння необхідності розроблення згаданої 

дослідницької програми.  

У цьому зв’язку значний інтерес становить оригінальне й ретельно 

проведене дослідження М.К. Петрова. Ним розглядається один з поворотних 

моментів у розвитку європейської філософії – творчість Ф. Бекона і Т. Гоббса. 

Особливості концепції (переважно Т. Гоббса) зіставляються з використанням 

ним новоанглійської мови й протиставляються вченню Аристотеля, який 

користувався старогрецькою. М.К. Петров докладно виявляє, яким чином мовні 

структури й елементи відбиваються на особливостях першої й другої 

концепцій. 

Провідною тезою М.К. Петрова є думка про те, що європейська 

філософська традиція по черзі спиралася на дві різні основи. Спочатку це були 

флективні мовні ресурси давньогрецької, а потім – аналітичні ресурси 

новоанглійської. Т. Гоббс звертався безпосередньо до Аристотеля, полемізував 

з ним. У процесі теоретизування, що базувалося на принципово різних 

платформах, філософи (будь вони сучасниками) навряд чи зрозуміли б один 

одного. Але в даному випадку якраз саме шляхом заперечення висновків 

опонента відбувалося збагачення філософської традиції. 

«Флективності давньогрецької, – пише М. Петров, – де, як і в німецькій та 

російській, іменники й дієслова закарбовані так, що набирають предметної 

форми, ми зобов’язані появою таких категорій, як сутність, відношення, 

суб’єкт, об’єкт, ідея, форма, поняття, а відсутності у флективних мовах 

жорсткого порядку слів ми зобов’язані появою філософських категорій 
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альтернативності, протиріччя, вибору, цілі, можливості й дійсності. Їх не 

можна (виділ. нами. – М.В.) було осмислити й формалізувати на основі 

аналітичних структур. Ми багато чим зобов’язані й аналітиці: такі категорії 

Нового часу, як взаємодія, домірність причини та дії, об’єктивна реальність, 

однозначний зв’язок властивості й поведінки, тобто основний категоріальний 

потенціал дослідної науки, генетично пов’язані зі структурами новоанглійської 

аналітичної мови» [216, с. 185]. У цій цитаті в концентрованому вигляді 

йдеться про висновки дослідника. Не зупиняючись докладно на змісті самої 

роботи, обмежимося деякими зауваженнями. 

Дуже важливо, на наш погляд, що збагачення традиції досягалося саме 

через зміну мовної ресурсної бази. Ті конструкції, які були синтезовані 

Аристотелем за допомогою флективної старогрецької мови, навряд чи могли 

бути отримані на основі аналітичної новоанглійської. І навпаки. Можна тому 

говорити про необхідність і доцільність мати диверсифіковані ресурсні банки. 

Пригадаємо зауваження О.О. Потебні про заміну безлічі натуральних мов 

однією і зниженні внаслідок цього рівня думки.  

Розглянемо деякі особливості аналітичної і флективної (синтетичної) мов. 

Відомо, що граматичне значення може виражатися в самому слові, його 

будові, скажімо, за допомогою закінчень або граматичних чергувань. У іншому 

випадку граматичне значення має знаходити своє вираження поза словом – у 

реченні. Візьмемо висловлювання: «Слон наздоганяє собаку». Тут слон – 

джерело дії, підмет, а собаку – об’єкт, на який воно спрямоване, додаток. Слова 

можна міняти місцями – «Собаку наздоганяє слон», але нічого не зміниться. 

Порядок слів не показує, де тут підмет, а де – додаток. Про це свідчать 

закінчення в словах: -у в слові собаку і нульове в слові слон. Навіть якщо взяти 

окремо слово собаку, сам склад цього слова означає, що це – додаток. 

У флективних мовах у слові об’єднуються, синтезуються лексичне і 

граматичне значення. 
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Інший стан справ в аналітичних мовах, у яких граматичне значення 

виражається поза словом – у реченні. Скажімо, англійське: «A dog runs down an 

elephant» – «Собака наздоганяє слона»; «An elephant runs down а dog» – «Слон 

наздоганяє собаку». Хто кого наздоганяє, дізнаємося завдяки порядку слів у 

реченні. Окремо ж узяті слова (dog, elephant) у самих собі ніякої вказівки щодо 

своєї ролі і значення не містять. 

Названі моменти мають далекосяжні лінгвістичні й онтологічні наслідки, 

на аналізі яких зосереджує свою увагу М.К. Петров. 

У флективних мовах існує багатозначність оформлення одного і того ж 

змісту, що ілюструється прикладом Н. Хомського: “The man hit the ball” [303, с. 

432]. У перекладі з аналітичної на флективну (виходячи з наявності трьох 

значущих слів) матимемо шість еквівалентів: 1) людина вдарила по м’ячу, 2) 

ударила людина по м’ячу, 3) по м’ячу людина ударила і т. д. У аналітичних 

мовах зміна порядку слів спричиняє за собою зміну змісту. Між змістом і 

формою, як вона представлена порядком, існує взаємно однозначна 

відповідність. 

М.К. Петров указує на пов’язані з цією обставиною онтологічні уявлення, 

а саме на те, що подібна однозначність свого часу дозволила «зрозуміти й 

формалізувати категорію взаємодії – однозначного зв’язку між 

спостережуваною поведінкою об’єкта в контактах-дотиках з іншими об’єктами 

і прихованою за цією поведінкою, відповідальною за неї властивістю. 

Поведінка слів в аналітичній мові, їх зв’язок у єдності речення – чистий 

випадок контактної взаємодії. Зміст, оскільки він оформлений, є при цьому 

повністю автономним, і питання, що часто хвилюють нас, носіїв флективної 

мови, чому саме варіант 1, а не варіант 5 або 2, стосовно аналітичної 

англійської абсолютно є недоречними» [216, с. 194]. 

Що означає твердження про автономність змісту? Якщо в аналітичній 

мові немає варіантів, то не існує і проблема вибору, яку повинен вирішити той, 

хто говорить або пише. У флективній же мові саме останній (тобто мовець) є 
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джерелом порядку, що реалізувався (а не якого-небудь іншого). Порядок тут, 

таким чином виникає не через контакт-дотик, а привноситься ззовні. «Слова за 

флективною нормою швидше «схиляються» тим, хто говорить, до єдності-

порядку, залишаючись чимось значущим і поза цим порядком, тоді як за 

нормами аналітики вони саме в контакті-дотику продукують порядок і самі від 

цього порядку отримують граматичні значення» [216, с. 194–195]. Таким 

чином, відсутність варіантів в аналітичній мові дозволяє відсторонити від 

результату того, хто говорить. Фундаментальна проблема вибору не виникає. 

Як у Аристотеля, так і в Т. Гоббса переплітаються мовний й онтологічний 

(буттєвий) аспекти теоретизування. Для того, щоб мовні структури могли бути 

використані як дослідницький ресурс, стати підставою для певних тверджень і 

констатацій стосовно буття, потрібен відповідний онтологічний крок. Він 

полягає в суміщенні рівня слів й рівня речей. Так діють як Аристотель, так і Т. 

Гоббс. Оскільки ж у розпорядженні першого знаходяться флективні структури 

давньогрецької, а в розпорядженні другого – аналітичні структури 

новоанглійської, то тотожний результат відсутній. 

Для обох філософів спостереження за поведінкою слів становлять 

підставу для тверджень про світ, тобто мовні факти є засобами проникнення в 

позамовну реальність. У флективних мовах у слові поєднується лексичне й 

граматичне значення. Граматичне ж значення слів аналітичної мови знаходить 

свій вираження поза словом – у реченні. Грецький філософ вважає важливішим 

моментом своєї метафізики вчення про перші сутності. У грецькій мові вони 

репрезентовані називним відмінком іменників. Аристотель виявив, що саме 

таке слово речення вступає в контакт зі світом речей. Цей член речення завжди 

має привілейований характер. Якщо розкласти речення, «перевести слова в 

частини мови», то позначення слів щодо набору ролей у реченні не зникає. 

Т. Гоббс, слідом за Аристотелем, виявив інше: ефект розкладу в частини 

мови зі збереженням ролевої позначеності є «розмитим», а може, й не існує 

взагалі. Англійське слово залежно від місця розташування в реченні може 
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виявитися чим завгодно. Перші сутності Аристотеля не знаходять у англійській 

мові вираження, якщо вони взагалі існують. Проте Т. Гоббс виявив і дещо інше. 

На нижчому рівні розподілу слів існують лише смислові відмінності. Вони є 

потенційними носіями всього, що може знайти вираження через контакт-

взаємодію слів у реченні. Такі перші сутності мають містити в собі все те, що 

може бути виявлене через контакти з іншими такими ж першими сутностями. 

Оскільки перші сутності належать до світу речей, то контакти слів, що 

позначають ці сутності, будуть знаковим вираженням контактів речей, як це 

було і в Аристотеля. 

Спроба прочитати Т. Гоббса під цим кутом зору не залишає жодних 

сумнівів у тому, що працює саме ця, нав’язана аналітичною будовою 

англійської мови, схема. Перші сутності в Т. Гоббса являють собою тіла – носії 

акциденцій. При взаємодії цих тіл з іншими тілами виявляються приховані в 

них властивості – акциденції. Зв’язок між поведінкою тіл у процесі контактів та 

їх властивостями є однозначним. Рух – невід’ємна властивість тіл й одночасно з 

інерцією та контактами становить достатню умову існування автономного, 

незалежного від людини, світу речей, світу однозначних автоматизмів 

взаємодії-самовизначення. Сприйняття цього світу тіл-речей, що взаємодіють 

незалежно від людини, й становить предмет дослідної науки. Такий особливий 

світ речей отримав назву «об’єктивна реальність» [216, с. 288]. 

У дослідженні фігурують цікаві і істотні моменти емпіричного плану, що 

стосуються мовного середовища того часу. І Ф. Бекон, і Т. Гоббс часто пишуть 

латиною, хоча твори Т. Гоббса виходять по черзі то англійською мовою 

(«Левіафан», 1651), то латиною («Про тіло», 1655, перевидана англійською, 

1656). Здавалося б, такі обставини можуть поставити під сумнів до деякої міри 

висновки М.К. Петрова, оскільки латина не є аналітичною мовою. Але М. 

Петров не погоджується з таким контраргументом, стверджуючи, що рідною 

мовою для зазначених філософів є все ж таки англійська, а пишуть вони 
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приблизно так само, як англійською пишуть вихідці з країн з флективними 

мовами, що натуралізувалися в США і Англії . 

Можна підбити певні підсумки. Правомірність тез М.К. Петрова у нас в 

цілому не викликає сумнівів. У розглянутому випадку йдеться не про переклад 

певної сформованої філософської концепції на іншу мову, а про створення 

доктрини за допомогою певного типу мови. 

Що ж, власне, відбувалося в полеміці Т. Гоббса проти Аристотеля ? 

Висновки, які містяться в аналізі М.К. Петрова, можна зрозуміти, розглядаючи 

справу ззовні, з позицій стороннього спостерігача. Сам Т. Гоббс не розумів, 

природно, причин конфлікту з Аристотелем. Так само й Аристотель не 

усвідомлював обумовленості своїх думок типом використовуваної мови. Т. 

Гоббсу суб’єктивно швидше за все здавалося, що він розкриває та виправляє 

неточності й помилки у вченні Стагірита і створює концепцію, більш адекватну 

реальності. 

Насправді він не виправляв Аристотеля. Пригадаємо положення О.О. 

Потебні про використання різних мов. Його міркування, що мають переважно 

схематичний характер, з урахуванням даного матеріалу набирають плоті 

конкретних історико-філософських подій. Змінивши тип мови, Т. Гоббс тим 

самим змінив напрям своєї думки і рухався вже не уторованою колією 

аристотелівського шляху, а іншою дорогою. Безглуздо ставити питання про 

переваги аналітичної мови порівняно з флективною. Використовувана як 

пізнавальний засіб, англійська дозволяє синтезувати одне коло феноменів, а 

давньогрецька – абсолютно інше. З цього погляду вчення Т. Гоббса є не більш 

істинним, ніж учення Аристотеля. Справа полягає не у володінні істиною і не в 

ступені талановитості, а в когнітивних можливостях і межах певного масиву 

інтелектуальних ресурсів. Виграє не Т. Гоббс порівняно з Аристотелем, а 

філософська традиція, що має в своєму розпорядженні різноманітні масиви. 

Мовна одноманітність – шлях до зниження рівня думки (О. Потебня). І 

Аристотель, і Т. Гоббс постають у цьому світлі рівноцінними в справі 
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здійснення традиції. Вони цінні саме як носії різних масивів, як особи, що 

апробували їх можливості і властивості. 

Ми навели лише один, і до того ж побіжно, фрагмент змістовного 

дослідження М.К. Петрова. Міркування О.О. Потебні про різні мови як відмінні 

системи прийомів мислення, що відображаються на більш складних витворах 

людської думки, немовби набувають плоті конкретних історико-філософських 

подій. 

Зауважимо, що поки що подібні роботи, незважаючи на свою змістовність 

й цінність, є поодинокими. Але й вони переконливо свідчать про коректність 

наведеної інтерпретації зазначеного феномену й про актуальність дослідження 

мовних наслідків під таким кутом зору. 

 

4.4. Когнітивний потенціал письма 

Постановка питання про письмо як особливий вид інтелектуальних 

ресурсів виходить з того факту, що усна мова надає для реалізації пізнавальної і 

пізнавально-комунікативної активності розуму одні можливості, а письмо – 

істотно інші. Це обставина, що загалом не підлягає сумніву, але не є 

самоочевидною і тому залишається (за деяким винятком) поза увагою як 

дослідників у конкретних галузях науки, так і методологів. цього Існують свої 

причини цього, найважливіша з яких полягає в стійкій тенденції до уподібнення 

різних видів європейського фонетичного письма будові звукової мови. Дане 

явище приховує закладені в письмі можливості реалізації когнітивної 

активності людини, які не містяться у звуковій мові. Тому доцільно розглянути 

саме ті особливості письма, які не є віддзеркаленням рис усної мови. Це 

дозволить прояснити ресурсний потенціал письма. Проблематика має 

безпосередній практичний аспект. Аналіз можливостей письма можна 

зрозуміти як доцільність розроблення нетрадиційних форм запису з метою 

реалізації певних пізнавальних потенцій людини. Сьогодні, зокрема, це 

виявилося у вигляді створення гіпертекстів. Але про це – нижче. 
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Тлумачення письма (і певних його видів) як самостійного пізнавального 

ресурсу альтернативне тій його інтерпретації, коли усна мова сприймається як 

первинна, початкова, основоположна, а письмова – як похідна, що залежить від 

неї і виконує допоміжні технічні функції. З’ясування позицій фахівців з даного 

питання вважається істотним і фігурує в словарних статтях: «Під письмом 

розуміють маніфестацію природної мови за допомогою того, що означає, 

субстанція якого має зорову і графічну (або піктографічну) природу. Існують 

різні думки щодо похідного або автономного характеру письма щодо усного 

вираження: лінгвісти, що вважають письмо вторинним (наприклад, Р. Якобсон), 

спираються на дані історії письма; лінгвісти, що стверджують незалежність 

письма (Л. Єльмслев), схильні вести дослідження вбік встановлення деякої 

типології [82, с. 513]. Наша робота, природно, більше тяжіє до другої точки 

зору, але має при цьому деякі особливості. 

У наміри автора зовсім не входить заперечувати відомі мовні і 

комунікативні факти. Скажімо, ми не збираємося перевернути згадуване 

твердження на зворотне: «письмова мова – основоположна і первинна, а усна 

мова – похідна». Не мається на увазі також обігравання теоретично безплідних 

положень про рівноправ’я мов або іще щось на кшталт цього. Доцільно 

визначити певний відхід від традиційної тематизації відносин між такими 

феноменами, як мислення, усна мова і письмо. 

На поверхні речей традиційний підхід має місце в заголовках робіт, у 

назвах енциклопедичних і словарних статей, розділів підручників: «Думка і 

мова», «Взаємовідношення мови і мислення», «Усна і письмова мова», «Мова 

як практична свідомість» та ін. Фіксуються або два компоненти попарно: 

«думка – мова», «мова – свідомість» (мова при цьому не диференціюється: 

«усна мова – письмова мова»), або, іноді, 3 компоненти в певній послідовності: 

«мислення – мова – письмо». Останній варіант передбачає, що мислення 

втілюється в мові, реалізується за допомогою неї, а мова потім 

упредметнюється за допомогою системи письма. 
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Але названі варіанти тематизації не є єдино можливими, хоча вони 

цілком правомірні для певних випадків. Можна запропонувати інші, які є вкрай 

рідкісними або в практиці мовознавчих, культурологічних і філософських 

досліджень трапляються в «розмитому» вигляді. І якщо не складно знайти 

монографію з назвою «Мислення і мова», то вкрай важко знайти систематичне 

дослідження із заголовком «Мислення і письмо». Проте теоретично цілком 

можливо розглядати і такого роду ситуацію, коли письмо є безпосереднім 

ресурсом здійснення думки. Або основним ресурсом за несуттєвої ролі усної 

мови. Можна розглядати й альтернативні варіанти когнітивної реалізації, тобто 

можливості втілення думки, з одного боку, у мові, а, з іншого – у письмі, 

порівнюючи при цьому достоїнства і недоліки кожного з варіантів. 

Заради справедливості зазначимо, що традиційні підходи хоча й 

базуються на принципі сприймання письма як допоміжного засобу, але разом з 

тим фіксують його істотні відмінності від мови. По-перше, зазначається 

спостережуване відхилення від принципу «одна мова – одне письмо». Звичайно 

протягом якого-небудь певного відрізка часу мова користується одним певним 

видом письма. Як правило, винятки рідкісні, але все ж таки мають місце. 

Протягом же тривалого історичного періоду використання кількох видів письма 

однією мовою є не таким уже й рідкісним явищем. Для перської мови, 

наприклад, були характерні клинопис, пехлевійське і авестське письмо і, 

нарешті, арабський алфавіт. 

У перехідні часи можуть уживатися дві різні писемності одночасно. Під 

час реформ Ататюрка в Туреччині був введений варіант латинського алфавіту, і 

в той же самий час значна кількість книг була написана за допомогою 

арабського алфавіту. Старше покоління могло користуватися двома системами 

паралельно. 

Навіть якщо погодитися з тим, що, як правило, одна мова використовує 

одне письмо, то з боку письма не існує тяжіння саме до однієї мови. Писемність 



    

 

303 

 

з різних причин часто стає предметом запозичень. Грецький, латинський, 

російський і арабський алфавіти широко використовуються в багатьох мовах. 

По-друге, внаслідок значної відмінності в цілій низці ознак у 

мовознавстві утвердилось уявлення про відмінність усної і письмової мов. Так, 

якщо усна припускає широкий позамовний контекст і тому тяжіє до спрощень, 

пропусків, скорочень, довільності, то письмова вимагає повної висловленості, 

зв’язності, допускає включення, пояснення. Письмова мова з необхідністю 

спирається на правила письма і читання. 

Різними є і культурні сфери, для обслуговування яких використовується 

кожна з названих мов. Усна – для пропаганди, фольклору, чуток і т. п., 

письмова – у політиці, науці, освіті, художній літературі. 

У цілому слід зазначити необхідність відходу від сталих тематизацій і 

розглядати письмо як особливий тип ресурсів креативної інтелектуальної 

активності, ресурсів зі своєю специфікою, можливостями і межами. 

Сьогодні проблематично скласти більш менш повну характеристику 

письма під таким кутом зору – це безпосередньо залежить від проведення 

великої кількості конкретних лінгвістичних, семіотичних, історичних і 

психологічних робіт у цій галузі. Тому доводиться задовольнятися лише 

контурним і певною мірою однобічним описом. Але й наявний матеріал є 

достатнім для обґрунтування необхідності виділення письма в особливу 

категорію ресурсів інтелектуальної діяльності. 

Доцільно зробити кілька зауважень щодо стану вивчення писемності і 

письма. Конкретна дисципліна, яка предметом свого спеціального вивчення має 

писемність і письмо, має назву граматології. Термін і формулювання її 

принципів належать І. Гельбу (1952) [71]. Вони з деякими обмовками 

приймаються і розвиваються А.А. Волковим [63]. Напрям охоплює семіотичні, 

власне мовознавчі, порівняльні й історичні аспекти. За задумом І. Гельба, 

граматологію ще тільки належить збудувати на шляхах відходу від епіграфіки і 

палеології, які не розглядають предмет із загальної, теоретичної точки зору. 
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Створюючи основи граматології, необхідно замінити питання «що ? коли ? де 

?» питаннями «як ? і чому ?» [71, с. 32]. Цього напряму не стосується праця Ж. 

Дерріда зі схожою назвою «Про граматологію» (1967), де письмо трактується в 

широкому, узагальненому філософсько-культурологічному плані. Про неї слід 

вести мову окремо. 

У теорії і історії письма кристалізувався достатньо стійкий комплекс 

проблем, які обговорюються: порівняльні особливості різних типів писемності, 

їх типологія, лінії і тенденції еволюції письма, причини його виникнення і 

чинники, що обумовлюють його трансформацію, роль письма в культурі та ін. 

Іноді еволюцію писемності розглядають, пов’язуючи з когнітивним розвитком 

людського роду [140]. 

У руслі традиційного підходу прив’язка писемності до усної мови як 

основоположний постулат є досить виразною. Ще Г.-В.-Ф. Гегель, порівнюючи 

європейське алфавітне і китайське письмо щодо його наслідків для звукового 

ладу мови зазначає: «Відомо, що разом із звуковою мовою в китайців існує така 

письмова мова, яка не позначає, як наша, окремих звуків, не представляє оку 

слів, що вимовляються, а виражає самі уявлення за допомогою знаків …Якщо 

ми розглянемо вплив такого роду письмової мови на звукову мову, то ми перш 

за все встановимо, що остання, саме унаслідок цього розділення, у китайців є 

дуже недосконалою. Адже наша звукова мова отримує визначеність переважно 

завдяки тому, що в нашій писемності є знаки для окремих звуків, певній вимові 

яких ми вивчаємося завдяки читанню. Тому в китайців, у яких немає такого 

засобу для формування звукової мови, з видозмін звуків не розвивається певних 

тонів, що виражаються за допомогою букв і складів. Їх звукова мова 

складається з незначної кількості односкладових слів, які уживаються в 

декількох значеннях …Нашій письмовій мові дуже легко вивчитися, оскільки 

ми розкладаємо мову звуків приблизно на 25 звуків, і за допомогою цього 

аналізу визначається мова звуків, обмежується кількість можливих звуків, 
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усуваються неясні проміжні звуки; нам доводиться лише вивчити ці знаки і їх 

сполучення» [69, с. 128].  

По ходу справи Г.-В.-Ф. Гегель зазначає, що у світлі наведених міркувань 

захоплення Г.-В. Лейбніца з приводу китайської є безпідставними, а також, що 

китайська мова через свої особливості є значною перешкодою на шляху 

розвитку науки. 

Спостереження і зауваження Г.-В.Ф. Гегеля є дуже примітними, тому 

вони є вихідною точкою подальших наших міркувань. Було помічено дійсно 

істотний вплив алфавітної (буквеної) писемності на звуковий лад мови. 

Людству в його розвитку надзвичайно пощастило, що первинними 

формами запису мови були різного роду писемності, а не звукозапис 

(грамофон, магнітофон), оскільки в такому разі жодні операції з 

розчленовування, уніфікації й синтезу звукових утворень не були б здійснені. 

Не були б відомі такі фундаментальні психо-когнітивні операції, як читання і 

письмо
8
. 

Письмо стійко чинить опір мовним змінам, так званим «псуванням» [71, 

с. 213]. З цього боку писемна мова має незаперечну перевагу перед 

безписемною, а мова, що має справжню фонетичну писемність перед мовою з 

іншим типом письма. 

Аргументи Г.-В.-Ф. Гегеля здаються нам беззаперечними. І разом з тим в 

його позиції має місце певна ідеологія – «фоноцентризм» (Ж. Дерріда). Мається 

на увазі ставлення до письма як до допоміжного, другорядного, технічного 

засобу, покликаного обслуговувати звукову мову. У світлі такої ідеології, 

природно, еволюція від піктографії, від словесно-складових і складових систем 

                                                           
8
 З аналогічного приводу А. Тойнбі писав про більшу цінність «примітивних» винаходів 

порівняно із сучасними («каное більш вражаюче за лайнер, а кременева зброя – за паровий 

молот») – Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – С. 

226. 
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до алфавітних однозначно уявляється прогресом. І китайська словесно-складова 

ієрогліфічна система за ступенем досконалості значно поступається алфавітній. 

Здається, що теза підтверджується й усім ходом самої еволюції письмової 

практики. Разом з тим фоноцентрична тенденція – це один із можливих (і в 

певному значенні домінуючий) напрям трансформації письма. Можливі й інші 

вектори еволюції та аспекти. Не завжди слід прив’язувати письмо до функції 

обслуговування звукового ладу мови. У І. Гельба, з посиланням на Е. 

Норденшельда, наводиться приклад: 

«Рубен Перес Кантуле вчився рисунковому письму і в той же самий час 

записував легенди латинським шрифтом, що дозволяло зробити це більш повно 

і виразно, ніж індіанське письмо. Але при цьому… пісні і заклинання записував 

рисунковим письмом, хоча латинськими буквами зробити це було б легше» [71, 

с. 221]. Справа тут в магічному чиннику: дія заклинань посилюється тим, що 

вони виражені за допомогою рисункового письма. 

У даному випадку в процес втручаються сакральні чинники, але і при 

вирішенні різноманітних завдань наукового характеру центрація на звуковій 

мові не завжди необхідна, іноді вона є істотним бар’єром на шляху до мети. Чи 

був Г.-В. Лейбніц неправим, як це стверджував Г.-В.-Ф. Гегель? Перший, 

імовірно, погодився б з аргументами останнього, але, захоплюючись 

китайським письмом, він, швидше за все, мав на увазі щось абсолютно інше. 

Г.В. Лейбніц відомий як винахідник різноманітної символіки в логіці і 

математиці [47, с. 15]. А це дає можливість реалізуватись інтелектуальній 

активності людини за допомогою письма немовби безпосередньо, оминаючи 

звукову мову. У вуста персонажів одного з діалогів ним вкладаються такі 

зауваження: «Думки можуть мати місце і без слів…Але не без інших знаків. 

Спробуй, чи зможеш ти провести який-небудь арифметичний розрахунок без 

числових знаків» [164, с. 405]. 

А висловлюючи в одному з листів свої міркування щодо ідеї звести всі 

людські міркування до деякого виду числення, яке б служило для встановлення 
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істини, він зазначає: «Цей рід загального числення одночасно був би якоюсь 

універсальною писемністю, перевага якої перед письмом китайців полягала б в 

тому, що її розуміла б людина, що говорить на будь-якій мові …Ця писемність 

або мова (якщо знаки вимовлятимуться) зможе швидко поширитися по всьому 

світу…» [164, с. 491–492]. Вираз «мова, якщо знаки вимовлятимуться» є дуже 

показовим, оскільки звукове оформлення, усна мова, за задумом Г.-В. Лейбніца, 

виступає як щось необов’язкове, похідне, а суть справи полягає саме в письмі. 

Коментар двох уривків з використанням нашої термінології зводився б до 

твердження, що писемність (у широкому розумінні) – це необхідний і 

особливий креативний ресурс інтелектуальної діяльності. Її виникнення і 

трансформація внаслідок прив’язки і залежності від звукової мови є 

результатом збігу історичних обставин і не зумовлює її природи і когнітивних 

можливостей. Думка не тільки може «мати місце й без слів», але іноді й 

повинна вдягатися в подібну форму. Знаки математичних систем числення в 

принципі не повинні якимось чином відтворювати акустичні характеристики 

відповідних назв чисел. Уявімо собі замість звичайного викладу математичних 

положень в цифровому записі їх репрезентацію за допомогою слів. Усі 

операціональні й конструктивні можливості таких форм миттєво були б 

втрачені. І це не умоглядне припущення: у деяких культурах подібний запис 

здійснювався. 

У Стародавній Індії математика, як і інші дисципліни, підкорялася 

правилам і стилістичним формам санскриту, а також канонам віршування, 

оскільки більшість наукових текстів записувались у віршах. Ось завдання з 

твору індійського математика ХII в. Бхаськари «Лілаваті» («Арифметика»). 

Йдеться про приведення дробу до спільного знаменника. 

Часть пятая из роя пчел жужжащих 

Душистым лотосом была привлечена, 

А третья часть от оных самых пчелок 

Над деревом банановым вилась. 
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Другая группа этих самых пчелок, 

Количество которых составляло 

Утроенную разность первых двух, 

О, моя прелесть с глазками газели! 

Слеталась к дереву с названьем кадога, 

Кора которого – горьчайшая из горьких, 

Употреблялась как хинин всегда. 

И наконец, последняя пчела 

Металась нерешительно туда-сюда, 

Влекомая поочередно ароматом 

И нежного жасмина и пандана. 

Скажи же мне, мое очарованье, 

Как много пчел первоначально было в рое?  

 

Приймемо загальну кількість бджіл за х, тоді: 
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Приводимо рівняння до спільного знаменника 
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15x [306, с. 18].
 

У класичних математичних текстах, складених з віршів і афоризмів, 

відсутні графічні символи і цифри. У них використовується абсолютно 

незвичайна для сучасного європейця репрезентація – символи граматичного і 

риторичного характеру. «Завдяки фактично необмеженим синонімічним 

можливостям санскриту числа в нім представляються фразами і метафорами. 

Так, найяна (око) або бабу (рука) означають також число 2, агни (вогонь) – 3 (з 

натяком на 3 форми ведичного ритуального вогню), а адри (гора) – 7 

(посилання на 7 гір в індійській міфологічній географії). Слова «небо» і 
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«космос» означають нуль. Порядок цифр, що складають число, зворотний 

порядку сучасних числових систем: наприклад, число 23 записувалося б як агни 

– найяна» [306, с. 20]. 

За допомогою такого символізму цифри, які б сьогодні були представлені 

у вигляді таблиці, передавалися у вигляді віршованих строф. 

«Чи мала така поетична форма виразу, – задається питанням Ф. 

Циммерман, – вплив на математичне мислення? Чи існувала яка-небудь 

особливість у способі мислення або в соціальному статусі індійських 

математиків, яка примушувала їх висловлювати свої вчення в літературній 

формі?» [306, с. 20]. Це питання, яке в першій його частині дослідник залишає 

без відповіді. Пояснення ж щодо соціокультурного підґрунтя математичних 

текстів на санскриті зводяться до того, що в такій формі математика впліталася 

в ритуальну брахманську релігійну традицію. Очевидно, тут має місце випадок, 

коли міркування культурної інтеграції суперечать власне завданням 

дослідницького пошуку. З двох даних типів письма – метафорично-словесного і 

цифрового – перший може бути оцінений як неадекватний ресурс 

дослідницької діяльності. 

Зазначимо також, що трансформація письмо як когнітивного ресурсу 

визначається абсолютно іншими чинниками і має іншу спрямованість, ніж 

еволюція писемності як допоміжного засобу, що обслуговує звукову мову. 

Разом з фоноцентризмом іншою тенденцією письма, пов’язаною з його 

допоміжним характером щодо усної мови, є його лінеаризація. Своєрідним 

символом цього є телетайпна стрічка. «Проаналізуємо…письмове, точніше, 

друкарське повідомлення, набране із загальновживаних знаків…Таке 

повідомлення побудоване як послідовність слів, витягнутих у рядки, які, у свою 

чергу, розташовані вздовж траєкторії руху очей по сторінці друкарського 

тексту. Ми не будемо …розглядати такі зовнішні щодо цієї основної схеми 

чинники, як заголовки, підзаголовки, ілюстрації…і т. д., інакше кажучи, 

зведемо всю реальну різноманітність друкарських текстів до їх найбільш 
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невибагливої форми – стрічки телетайпа» [201, с. 133]. Особливу увагу цій 

особливості письма приділив Ж. Дерріда у своїй відомій роботі «Про 

граматологію» [97], у якій розвинув концепцію письма як фундаментального 

явища культури, що розуміється як самостійне і визначальне, а не як 

допоміжний технічний прийом. Кваліфікований аналіз поглядів Ж. Дерріда 

щодо цього питання міститься у М.М. Суботіна [273], на оцінки якого ми 

спираємося. 

Розглядаючи властивості письма, французький філософ вважає лінійність 

більш фундаментальною характеристикою, ніж категорії, які звичайно 

використовуються для його опису – піктографія, ідеографія, буквене письмо. 

Ж. Дерріда полемізує з тим твердженням, що лінійність письма є явищем 

природним і обумовлена лінійним порядком звукової мови (Ф. де Соссюр, Р. 

Якобсон). Зазначається, що «зовнішній», «довільний» характер письма дає 

йому можливість не слідувати жорстко за звуковим рядом, а розміщувати 

смислові елементи геометрично або в інший спосіб. А це, у свою чергу, 

дозволяє втілювати думку, так би мовити, безпосередньо, тобто без 

попереднього її звукового оформлення. 

Роблячи історичний екскурс і посилаючись на роботи дослідників 

первісних культур, зокрема на результати А. Леруа-Гурана, Ж. Дерріда вважає, 

що стародавні форми письма були саме нелінійними. Але пізніше вони були 

витиснені лінійними, які виявилися більш відповідними вимогам панування, 

техніки й ідеології. Проте сьогодні існують усі ознаки того, що лінійність 

втрачає свої позиції. Сучасне мислення стає все більш нелінійним і не може 

бути адекватно представлене за допомогою лінійної форми у вигляді книги. 

Іншими словами, форма мислення вступає в суперечність зі способом його 

письмового вираження. Ж. Дерріда упевнений, що майбутнє – за нелінійним 

письмом. В усякому разі монополія лінійного принципу буде підірвана. 

При цьому філософ піднімає важливе і складне питання про вичерпаність 

розуму в тих його формах, у яких він функціонував протягом останніх століть у 
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європейській культурі. У цих своїх роздумах Ж. Дерріда далеко не самотній. 

Відомий психолог Ю. Козелецкий зазначає: «Одна з найбільш характерних рис 

мислення – його лінійність. Вирішуючи нові проблеми, людина припускає 

(часто несвідомо), що політичні, економічні і військові тенденції, які мали 

місце в минулому і які тривають і нині, розвиватимуться й на наступних етапах. 

Таким чином, він проектує в майбутнє актуальні тенденції, екстраполює їх і 

підсилює. 

Таке спрощене, схематичне розуміння має певні переваги. У порівняно 

стабільних ситуаціях воно дозволяє передбачати майбутнє…Це розуміння 

підводить тільки тоді, коли реальність стає динамічною і складною, коли в ній 

з’являються нові перериваючі неперервність процеси. У таких умовах 

екстраполяція історичних тенденцій вводить в оману… 

Останніми роками все більше осіб, що ухвалюють серйозні рішення 

(радники, експерти), усвідомлюють, що лінійне мислення не дозволяє 

розробляти глобальні проблеми … необхідні більш складні правила 

дискурсивного й альтернативного мислення. Ускладнення речей потребує 

ускладнення психічних структур» [145, с. 272–273]. 

Подібні думки мають місце і в М. Маклюена, який у своїй праці 

«Галактика Гутенберга» зазначає, що до останнього часу культура людства 

формувалася переважно під впливом книгодрукарства. Друковані тексти з їх 

лінійним розташуванням знаків прищепили навички відповідного сприйняття 

подій. Це призвело до деформації людського сприйняття. Аудіовізуальні 

засоби, на його погляд, навпаки, відтворюють дійсність у властивих для неї 

вимірах і вимагають участі всіх органів чуття, що позбавляє людину «лінійної 

однобічності». 

Лінійність як розумова інтенція має різні аспекти. Якщо Ю. Козелецький 

резонно критикує лінійний спосіб екстраполяції в прогностиці і глобалістиці, то 

І. Пригожин розглядає питання про лінійні пояснювальні схеми в 

природознавстві. А зауваження М. Фуко стосуються культурологічних 
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досліджень. Умовою для написання археології знання, альтернативної 

традиційній історії ідей, висувається вимога «відмовитися від лінеарної моделі 

мови (і частково… письма), у якій всі події слідують одна за одною, не 

підпускаючи можливості збігу або накладання…» [295, с. 168]. 

Переводячи проблему в практичну площину, Ж. Дерріда задається 

питанням щодо можливості впровадження альтернативної лінійної форми 

організації текстів. 

У своїй власній творчості філософ активно експериментує. Його деякі 

тексти становлять вельми своєрідні утворення. Іноді вони є низкою уривків, що 

не мають зовнішніх зв’язків. А іноді на площині сторінки він розташовує два чи 

більше текстів паралельно. Це намагання вирватись у багатовимірний простір 

за межі площини паперової сторінки. 

У сукупності текстів можливо рухатися як у єдиному континуальному 

середовищі. Відбувається своєрідне мандрування в певному багатовимірному 

смисловому просторі. І зовсім не за тим маршрутом, що був визначений 

автором даного тексту. Від кожної смислової точки у всі боки тягнуться 

ланцюжки смислонесучих елементів. Уся ця семантична система має 

принципову відкритість та незавершеність. Феноменом, який матеріально 

втілює принцип текстуальної лінійності в культурі, є книга. Протягом віків вона 

займала монопольне положення.  

Книга репрезентує геометричний принцип організації простору на базі 

лінійності. Запис думок здійснюється за допомогою рядків на сторінці, які 

послідовно примикають одна до одної. Вона брошурується у вигляді єдиного 

цілого як щось замкнуте. Книга має вигляд єдиної ієрархічної структури. У 

цьому полягає глибинна сутність лінійності. Бо саме в умовах лінійного 

впорядкування досягається найбільш повна ієрархія: кожний елемент займає 

строго визначене для нього місце – «після даного» й «перед даним». 

Книга передбачає певний зв’язок між думкою та її текстовим втіленням. 

Ж. Дерріда зазначає цю обставину, зауважуючи, що означальне ніколи не 
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постає одночасно з означуваним. Останнє завжди має передувати письмовому 

втіленню. Книга – засіб передати вже сформований, існуючий зміст, такий, що 

виник уже до його репрезентації в тексті. Ідея книги є глибоко чужою сутності 

письма.  

Книга розрахована на те, щоб читач якомога раніше усвідомив логічну 

схему й послідовність змісту, що передбачається. У читача виховується 

установка на сприйняття смислу, що міститься в ній, як повного, послідовного і 

безперервно розгорнутого. Домінує «центральна ідея», «головна думка». Ж. 

Дерріда наполягає на ілюзорності цих уявлень. Розроблений ним метод 

деконструкції і має на меті зробити явним те, що приховує і пригнічує лінійна 

організація. Виявляється, що логіка, структура, ієрархія маскує відсутність 

смислових ланок і, навпаки, приховує наявність у тексті того змісту, що не 

вкладається в межах основного викладу. Чимало елементів відсікаються або 

приховуються з метою стрункості розгортання основної ідеї. Це не є 

недоліками тих або інших авторів, а лише необхідність, принцип, без якого 

текст не може бути досконалим.  

Ж. Дерріда в побудові власних текстів всіляко намагався подолати 

згадану ієрархічну лінійну організацію письма. Та його спроби були 

недостатньо ефективними. Він пройшов повз тих можливостей, які дає 

комп’ютерна техніка. У 1967 р. Д. Енгельбарт та Т. Нельсон у своїх працях 

описали техніку створення та читання нелінійного багатомірного тексту 

(гіпертексту) за допомогою комп’ютера. 

Слід зауважити, що сам комп’ютер не розглядається нами як 

інтелектуальний ресурс. Тип письма вважається таким, а комп’ютер – ні. 

Комп’ютер постає як технічний засіб, що дозволяє реалізувати в інший спосіб 

те, що можна здійснити і без нього, але неефективно. Сам по собі комп’ютер не 

слід розглядати як причину радикальної зміни в скарбниці інтелектуальних 

ресурсів. Головними є стратегії його використання. Будучи інструментом, він 
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тривалий час обслуговував звичайну лінійну форму письма. З’явилися нові ідеї, 

з’явилося й нове застосування комп’ютера.  

У плані зазначеного підходу комп’ютер постає як альтернатива книзі. З 

його допомогою з’являється можливість винести текст за межі геометрично 

організованого простору площини, за межі сторінки й сукупності 

зброшурованих сторінок. Текст переміщується в багатомірний сітьовий 

простір. При цьому можна перейти від будь-якого смислоносійного елемента не 

до одного, що строго слідує за ним безпосередньо (як у книзі), а до багатьох 

інших, що смисловим чином пов’язані з ним. Для кожного елемента (фрагмента 

тексту) вказується, до яких саме елементів від нього можна перейти. Елементи 

не відокремлені один від одного опосередковуючими ланками. Між ними немає 

відстаней. Усі елементи, що суміжні з даним і могли б у принципі читатися 

після нього, є рівноцінними. У процесі запису тексту людина вказує, з якими 

елементами даний фрагмент знаходиться у зв’язку, а комп’ютерна система в 

подальшому забезпечить миттєвий перехід між вказаними фрагментами. 

Перехід саме до того фрагменту, на який укаже читач. 

Читач, що має кожного разу у своєму розпорядженні кілька можливостей 

руху (тобто в процесі читання) від даного елемента, вибирає на свій розсуд 

одну з них. Він сам конструює траєкторію свого руху в багатовимірному 

просторі. Гіпертекст не має ні початку, ні кінця, ні ієрархічної структури 

(розгортання «головної ідеї»), ні певного маршруту руху. Він є принципово 

відкритим. Дозволяється додавати нові елементи до вже існуючих. Вони не 

«псують» структури, що вже існує, а тільки розширюють текстову тканину 

[273, с. 39]. 

Від книги гіпертекст відрізняється й тим, про що вже йшлося, що він не є 

втіленням вже сформованого змісту, єдиної концепції, а становить собою лише 

мережу зв’язків між записами, фрагментами тощо. 

З появою гіпертексту виникла реальна й технічно забезпечена можливість 

розміщувати смислові елементи не поспіль, а в ключових точках мережі, що 
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розширюється. Сьогодні користувачі комп’ютерів пишуть і читають нелінійно. 

Праці Ж. Дерріда й творців гіпертексту переконливо довели, що письмо 

(завдяки своїм особливостям) у плані реалізації креативної інтелектуальної 

активності має розглядатися як самостійний вид інтелектуальних ресурсів зі 

своєю специфікою та можливостями. Воно в жодному разі не може 

трактуватися просто як замінник й допоміжний засіб усного мовлення. 

Викладене вище потребує деяких принципових зауважень. Важливо 

визначити межі тієї сфери, застосування гіпертекстів у якій буде адекватним. У 

недалекому минулому бурхливе поширення комп’ютерної техніки, розвиток 

Інтернету та безоглядне захоплення ідеями постмодерну породили уявлення 

про швидке закінчення епохи книги та настання доби гіпертексту й панування 

електронних мереж. Більш зважені дослідники не поділяли таких настроїв. 

Такий відомий мислитель, як У. Еко (з яким ми цілком погоджуємося), 

сформулював суть справи у вигляді критичного запитання, чи замінить 

гіпертекстуальний диск книгу для читання і чи зможе він змінити саму її 

природу. Його відповідь полягала в тому, що електронний гіпертекст з успіхом 

замінить книгу-довідник, але не книгу, створену за принципом «розгортання 

історії», оскільки перші призначені для спорадичного читання, а другі – 

винятково для лінійного 325. 

Ідея гіпертекстового перекладання творів з’явилася ще до винаходу 

комп’ютерів. У 50-ті роки ХХ століття Макс Запрота опублікував роман, у 

якому можна було шляхом перемішування сторінок створювати різні сюжети. 

Аналогічні напрями існують в поезії та музиці. Гіпертекст передбачає кожного 

читача зробити автором. Проте це зовсім не означає, що він здатен замінити 

звичайні лінійні тексти. Гіпертекстовий принцип дозволяє конструювати нові й 

нові твори, тоді як лінійний, за У. Еко, виконує зовсім іншу культурну функцію 

– сприяє осягненню «суворого закону неминучості». 

Було б зайвим доводити, що розроблення техніки нелінійного письма не є 

якимось екзотичним винаходом, а відповідає реальним потребам пізнання в 
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найрізноманітніших галузях. З метою проілюструвати те, що являють собою 

такі спроби, наведемо приклад з історії історіографії. 

Справа стосується принципів репрезентації історичних подій у працях 

Фукідіда. Грецький історик, згідно з О.Ф. Лосєвим, пориває із усякими 

міфологічними поясненнями і прагне представити процеси, строго слідуючи 

хронологічному принципу, тобто на основі завжди однакової часової 

послідовності. Але намір твердо втілити цю установку приводить до 

специфічних результатів. Останні дають себе взнаки перш за все як особливості 

письменницького стиля Фукідіда порівняно з манерою Геродота. У О.Ф. Лосева 

наводиться з цього приводу думка Діонісія Галікарнасського: «Фукідід слідує 

хронології, а Геродот прагне охопити низку взаємозв’язаних подій. У результаті 

у Фукідіда має місце неясність і важко стежити за ходом подій. Оскільки 

кожного літа і зими в різних місцях відбувалися різні події, то він, кидаючи на 

півдорозі опис однієї справи, хапається за іншу, що відбувається одночасно з 

нею. Це, звичайно, збиває з пантелику, і стає важко стежити за ходом розповіді 

…Отже, Фукідід, обравши своєю темою тільки одну подію, розчленував ціле на 

багато частин, а Геродот, що зачепив багато самих різних тем, створив 

гармонійне ціле» [172, с. 109]. Читати Фукідіда важко; він весь час неначе 

кудись поспішає, неначе чогось не договорює, неначе припускає щось 

приховане [172, с. 115]. Потрібні значні зусилля для приведення подій, 

зображених у нього, до ясної хронологічної форми. О.Ф. Лосєв пов’язує це з 

філософсько-історичними установками грецького історика. На наш погляд, тут 

дуже ясно описана природа утруднень, коріння якої – у лінійній організації 

текстового подання матеріалу. Фукідід, як послідовний провідник 

хронологічного принципу, стикнувся з реальною проблемою лінеаризації 

паралельно співіснуючих і взаємозалежних одна від одної подій, а також із 

деформуючими ефектами, що виникають при цьому. Якби в його 

розпорядженні був інший тип організації текстів, труднощі були б подолані. 
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4.5. Системи числення 

Сьогодні дослідник, що обстоює необхідність широкого використання 

математичних методів в різних галузях науки, виглядатиме людиною, яка 

ломиться у відкриті двері, і швидше за все викличе усмішку. Нині в середовищі 

методологів і рефлектуючих фахівців у конкретних галузях говорять про інше – 

обговорюються природа і форми математизації, її межі і можливості, також 

труднощі і проблеми. Адже нерідко за допомогою математичних методів 

вдається вирішити лише другорядні проблеми. Трапляються випадки, коли 

вони й зовсім виявляються недоречними. Так, часом відбувається навіть у 

галузі природознавства. Відомий фізик М.А. Марков у своїй широко 

обговорюваній свого часу роботі зазначав, що заздалегідь запропонований 

математичний апарат для опису певної групи фізичних явищ має більше шансів 

бути підданим вибраковуванню, ніж більш-менш успішно описати ці об’єкти 

[189, с. 36–37].  

Чим же зумовлюється такий стан справ? 

Коли йдеться про математизацію науки, застосування формалізованого 

апарату, то, природно, до даної дисципліни (математики) підходять з 

прагматичної точки зору, обговорюють можливості її використання, а не 

розвитку. Вона, перш за все, фігурує як засіб, когнітивний ресурс у роботі 

дослідників. І як особливий різновид таких ресурсів вона цікавить користувачів 

у певному ракурсі, а саме – як система, що дозволяє вирішувати специфічні 

репрезентативні, операціональні і символізуючі завдання. Постановку питання 

під таким кутом зору ми й матимемо на увазі. Іншими словами, йдеться про те, 

наскільки дана математична концепція, узята як когнітивний ресурс, є 

релевантною характеру вирішуваного з її допомогою завдання. Зауважимо, що 

через необхідність ми, зрозуміло, повинні обмежити свої розвідки яким-небудь 

окремим випадком. Тому надалі приділятимемо увагу лише системам числення. 

Останні обрані ще й тому, що не є породженням власне математики як наукової 
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дисципліни, а являють собою загальнокультурний продукт, узятий 

математикою в скарбниці людського досвіду і частково трансформований. 

Повертаючись до зазначених проблем математизації, зауважимо, що 

вони, звичайно ж, мають різноманітний характер. Так, академік Л.С. Понтрягін 

писав про свого роду математичні спекуляції в галузі природознавства і 

технічних наук, коли, з одного боку, серйозна робота може бути ошельмована 

на тій підставі, що в ній немає математичних обґрунтувань, хоча всі розуміють 

її практичну корисність, а з другого – є дослідження, насичені складною 

математичною символікою, які, проте, не містять жодного конкретного 

чисельного прикладу [224, с. 103–104]. У останньому випадку йдеться про 

суб’єктивні причини «недоречності» математичного апарату. Вони становлять 

інтерес швидше для психології. 

Методологію цікавлять об’єктивні причини, які звичайно вбачаються в 

самій природі об’єктів, до яких застосовуються математичні методи [284, с. 

116]. 

На наш погляд, справа в тому, що кожен науковий підхід містить певні 

онтологічні передумови, які є припущеннями щодо того типу об’єктів, про який 

може йти мова в межах даного способу дослідження. Оскільки система об’єктів 

безпосередньо обумовлюється прийнятим категоріальним каркасом, то операції 

всередині цієї сукупності можуть бути незастосовними до реальних ситуацій. 

Іншими словами, явища, що вивчаються, можуть осягатися за допомогою 

категоріально чужих для них форм. 

Тезу про прийняття в межах певної теоретичної системи об’єктів не 

слідує, звичайно, розуміти як твердження про породження концептуальною 

схемою об’єктної розчленованості самої дійсності. Для того, щоб уявити, що 

при цьому відбувається, скористаємося прикладом Г.П. Щедровицького [322, с. 

165–166], який наводиться з іншого приводу. Припустимо, що в двох населених 

пунктах є дві групи баранів. У певний момент часу виникає потреба порахувати 
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їх. Рахують спочатку в одній групі, потім – у другій, і, нарешті, обидва числа 

складаються. 

Цей факт набагато складніший, ніж може здаватися на перший погляд. 

Які сутності беруть участь у згаданій операції складання? Очевидно, що до 

баранів як таких не можна застосовувати такі операції, як ділення, множення, 

добування кореня та ін. Складаються не тварини, а сутності абсолютно 

особливого роду – числа. Це і є об’єкти, що конституюються категоріальним 

каркасом арифметики. Іноді їх називають ідеальними, або абстрактними, 

об’єктами. Було б помилково вважати, що в нашому прикладі дії виконуються 

якщо не над баранами, то над поняттями баранів або поняттями чисел. Числа є 

саме об’єктами, а не поняттями. «Те, що поняття і ідеальний об’єкт не одне і те 

саме, – пише В.А. Смирнов, – випливає …з того факту, що операції, застосовні 

до ідеальних об’єктів, не застосовні до понять і навпаки. Так, додавши до 

одиниці число три, ми маємо нове число чотири. При цьому складаються 

ідеальні об’єкти …Складати поняття чисел, у тому ж розумінні, що й самі 

числа (як ідеальні об’єкти), не можна. Якщо і йдеться про складання 

(об’єднання) понять, то результат інший. {1} U {3} є поняття, що належить до 

одиниці або трійки, але не поняття четвірки» [265, с. 366–367]. 

У світлі сказаного стають зрозумілими твердження про зміст 

математизації (ми будемо, переважно, мати на увазі використання чисел) 

природознавства. 

Такі, наприклад, суто фізичні об’єкти, як маса, тривалість, відстань є не 

числами, вони є величинами. Математизація полягає в заміщенні величин і 

інших кількісних характеристик, що мають фізичну природу, кратностями і 

складовими одиниці. Ці кількості можуть бути піддані складанню, множенню й 

іншим операціям, які, не будучи математичними, у той же самий час є 

ізоморфними математичним операціям з натуральними, раціональними і 

дійсними числами. Кількості можуть також перебувати у функціональних 

відносинах, які, не будучи математичними, є ізоморфними таким відношенням 
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[353, с. 40–41]. Г. Гельмгольц був одним з перших, хто сформулював принципи 

вираження фізичних величин як кратностей і складових одиниці, складання, 

множення тощо фізичних кількостей за допомогою чисел [72]. 

Раніше стверджувалося, що труднощі на шляху математичних методів 

пов’язані з тим, що категоріальний каркас тієї або іншої математичної 

концепції допускає прийняття тільки певної системи об’єктів, про яку може йти 

мова в межах конкретного способу дослідження. Але в той же самий час 

очевидно, що не сам факт відмінності об’єктів різної природи є причиною 

труднощів. Так, у нашому прикладі числа і барани – об’єкти різного роду: 

останні, крім усього іншого, припускають простір і час як форми існування, а 

перші не передбачають таких параметрів свого буття. Але деякі характеристики 

баранів допускають вираження за допомогою чисел. «Абстрактні об’єкти, – 

пише М.В. Попович, – можуть бути введені довільним чином: необхідно лише, 

щоб операції над абстрактними об’єктами сприяли вирішенню завдань 

практичного характеру [227, с. 173]. Більш того, встановлення ізоморфізму між 

сукупностями об’єктів різної природи звичайно є значним кроком на шляху 

розвитку науки. Усередині самої математики, наприклад, такою подією було 

введення в XVII столітті координатного методу, що встановив ізоморфізм між 

просторовими і числовими множинами. 

Саме інша природа чисел порівняно з фізичними об’єктами має численні 

переваги. З одного боку, це – чинник «технічного» порядку: арифметичне 

складання, наприклад, відрізняється від фізичного (довжин, вагів і т. д.) своєю 

незалежністю від числа і розмірів складових кількостей. Крім того, 

комутативність складання в першому випадку не залежить від просторово-

часової організації доданків кількостей, що складаються [353, с. 45]. 

З іншого боку, кількісні характеристики об’єктів за допомогою чисел 

отримують самостійне існування, окреме від речей. Дослідник має можливість 

працювати з цими характеристиками абсолютно інакше, ніж він працював би із 

самими об’єктами. Виразивши кількість баранів в особливій формі, ми 
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отримуємо можливість чинити з ними саме як із кількістю, інакше ми чинили б 

з баранами з огляду на їхню природу [322, с. 167].  

Таким чином, якщо утверджувати ресурсну функцію систем числення 

щодо речей навколишнього світу взагалі, і природознавства зокрема, то слід 

мати на увазі, що в даному випадку йдеться перш за все про операційні та 

означувальні потенції таких систем. Системи числення надають в 

розпорядження суб’єкта такі можливості, яких він абсолютно позбавлений, 

коли має справу з речами самими по собі. Так, баранів не треба переміщувати з 

місця на місце, зганяти в отари, роз’єднувати на окремі групи, розрізати і 

робити з ними щось подібне. Операційні можливості символічних систем 

значно перевищують можливості систем фізичних. 

Якщо не в самому факті відмінності природи об’єктів, то в чому ж тоді 

полягає джерело труднощів? 

На наш погляд, причиною є своєрідний псевдоізоморфізм, пов’язаний з 

упевненістю в необмеженій можливості збігу відносин усередині числових 

систем з відносинами між кількісними характеристиками фізичних явищ. 

Аналогічне явище описувалося нами вище у зв’язку із розглядом застосування 

метафор. 

Значне поширення і звичка до дій з числами в повсякденній практиці і в 

галузі природознавства мимоволі наводить на думку про те, що практично не 

існує випадків, коли б зазначений ізоморфізм не мав би місця. Проте це 

помилкова думка. 

Іншим моментом, який обумовлює виникнення феномена 

псевдоізоморфізму і тісно пов’язаний з тільки що зазначеним, є своєрідна 

об’єктивація числових відносин. 

Наведемо два приклади, де на перший план виступає той або інший 

момент. 
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У зв’язку з першим дуже цікавою є стаття П.К. Рашевського [247], де 

обговорюється питання про межі застосовності натурального ряду в операції 

перелічування предметів. 

Займаючи монопольне положення, натуральний ряд постає як єдино 

можливий інструмент, звернення до якого неминуче у всіх випадках, коли 

дослідник має справу з перерахунком предметів. Він виступає як найбільш 

природний засіб для здійснення цієї мети. Та й чи можна уявити собі ситуацію, 

коли б з кількісними відносинами речей не можна було б оперувати так само, 

як з числами? Виявляється, що такі випадки трапляються. Вони наводяться в 

названій статті. 

Відносини всередині ряду задають установку на очікування відповідних 

подій. Але те, що є логічним в межах математичної теорії не завжди 

правомірне, наприклад, у фізиці. Так, передбачається, що будь-яка сукупність у 

принципі доступна перерахунку. При цьому процедура рахунку має 

однозначний результат, який виражається у вигляді точно визначеного цілого 

числа. Але чи може фізик отримати (зрозуміло, йдеться про принципову 

можливість) у такому вигляді відповідь, скажімо, на питання про те, скільки 

молекул газу поміщено в даній судині? Очевидно, що не зможе: молекули газу 

взаємодіють зі стінками судини, зазнають різних змін і т. п., тому завдання не 

має певного сенсу. Далі, додавання одиниці міняє число. Але що означає, 

скажімо, додавання однієї молекули в судину з газом? [247, с. 244]. 

Таким чином, явища, що вивчаються, осмислюються за допомогою 

категоріально чужих їм форм: операції, застосовні до об’єктів, що 

передбачаються категоріальним каркасом, виявляються не ізоморфними 

операціям над кількісними характеристиками фізичних об’єктів. У наведеному 

випадку ясно, чому фізичне завдання не має сенсу. Але справа далеко не 

завжди має такий прозорий вигляд. 

У статті болгарського дослідника А. Петрова [217] головна увага 

приділяється іншому згаданому раніше моменту – об’єктивації числових 
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відносин. Це явище автор вдало називає прихованою математикою. Під цим 

терміном розуміються такі математичні передумови, які учені неусвідомлено 

відносять до властивостей фізичної реальності самої по собі. Мається на увазі 

ототожнення величин із числами і числовими функціями просторово-часових 

координат. І тільки труднощі в процесі формування квантової механіки сприяли 

розумінню, що ці передумови визначаються не самою фізичною реальністю, а 

пов’язані з відповідним математичним апаратом. Йдеться про те, що з 

переходом від класичної механіки до квантової здійснюється перехід від 

функціонального опису величин до операторного. Змінюється природа об’єктів, 

до яких належать рівняння [217, с. 89]. 

Ілюзорний ізоморфізм дуже часто породжує в учених абсолютно 

помилкове уявлення про те, у якому напрямку слід шукати вихід з утруднень у 

ситуаціях, подібних наведеним вище. Іноді чималі зусилля витрачаються на 

пошуки в міркуваннях дослідника логічних помилок, яких насправді немає. 

Яскравий приклад такого підходу ми знаходимо в іншій сфері – у галузі 

логіки, коли виникнення відомих парадоксів намагаються пояснити 

допущеними помилками. Зауважимо, що «знаходження» останніх кожного разу 

супроводжується помилками в міркуваннях самого критика [283]. Іноді 

нерозуміння феномену об’єктивації примушує говорити про недоліки власне 

фізичного аспекту досліджень (техніка експериментування й т. п.), тоді як 

труднощі обумовлюються характером прийнятих математичних припущень. 

Міркування, висловлені нами про природу труднощів, підказують інший 

вихід – пошук такого категоріального каркаса, який був би адекватним 

фрагменту дійсності, що вивчався. 

Оцінку описаних деформуючих ефектів, пов’язаних із застосуванням 

математики, у жодному разі не слід сприймати як заклик до обмеження 

впровадження формальних методів. Системи числення, як можна було 

пересвідчитися, надають дослідникам унікальні можливості використання 
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колосальних пов’язаних з ними операційних, символічних і конструктивних 

ресурсів. 

 

4.6. Інтернет, комп’ютекст і проблема інтелектуальних можливостей 

людини 

В наш час поширеною є думка, що сучасні телекомунікаційні системи і 

технології, зокрема Інтернет, колосально збільшують потенції людського 

розуму, перетворюючись в його невід’ємне знаряддя і могутній ресурс. У 

зв’язку з цим виникає потреба звернутися до новітніх напрямів аналізу даної 

проблематики, зосередивши, увагу, зокрема, на різноманітних глибинних 

трансформаціях, яких зазнає мислення та його форми і режими його 

функціонування під впливом існуючого комунікативного середовища. Різним 

аспектам цієї теми присвятили свої праці Н.В. Громико, Д.І. Дубровський, 

Д.В.Іванов, О.А. Калмиков, В.А. Кутирьов, Н.А. Носов, М.В. Романовський, 

М.М. Суботін та інші фахівці. 

Роблячи це питання об’єктом дослідження, ми маємо на меті 

узагальнення даних, що містяться в первинних емпіричних описах, і 

вироблення певного несуперечливого погляду на зазначене явище.  

Сучасні електронні технології і телекомунікаційні системи безперечно 

принесли із собою небачені можливості накопичення, переробки, трансляції і 

використання інформації. Проте поряд з цим виник цілий комплекс обставин, 

що викликають серйозне занепокоєння як фахівців, так і широких кіл 

громадськості. Якщо мати на увазі педагогічний, культурологічний та 

філософський аспекти справи, то йдеться перш за все про ті глибинні 

трансформації (часто деформуючого характеру) в способах сприйняття світу, 

формах мислення і процедурах комунікації, які виникають у сучасної людини 

під впливом згаданих факторів. При цьому центром тяжіння, навколо якого 

обертається вся сукупність різноманітних обставин, часто стає текст. Мотиви 

його генерації, принципи композиції, особливості функціонування в медіа-
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середовищі і, нарешті, вплив на споживача – це ті проблеми, які сьогодні з 

усією гостротою постали перед фахівцями. 

Хоча увага спеціалістів до відповідного кола проблем виникла з самого 

початку процесу широкого використання електронних текстів, проте однією з 

безпосередніх причин сучасної гострої суспільної полеміки з цього приводу 

стала стаття відомого американського публіциста Ніколаса Карра в  журналі 

«The Atlantic» з інтригуючою назвою «Google робить нас дурнішими ?» [129]. 

Лейтмотивом цієї статті є твердження автора, що під впливом пошукових 

систем відбувається глибинна трансформація здібностей читання і мислення 

людини. Н. Карр на основі самоспостережень помітив, що йому стало важко 

читати книги і великі за обсягом статті. Після двох-трьох сторінок його увага 

починала розсіюватися, з’являлася якась метушливість, бажання зайнятися 

чимось новим. Пояснення вбачалося у тому, що досліднику доводилося багато 

часу працювати у Інтернеті, де інформація подається особливим чином 

(йшлося, зокрема, про сторінки Google). Прості речення, короткі абзаци, фрази, 

що впадають в око і запам’ятовуються. Це не потребує концентрації уваги, 

зусиль мислення. Але у той же час самим згубним чином впливає на культуру 

читання у тій її формі, яка протягом століть формувалася під впливом книги. 

Йдеться про так зване «глибоке читання» - процес, що супроводжується 

змістовною інтерпретацією тексту і породжує розмаїття асоціацій. Робота з 

інформацією стає метушливою, вкрай поверховою.  

Ситуація склалася дійсно парадоксальна. Адже Google – це не просто 

одна з найбільш поширених в світі інформаційних пошукових систем. За 

задумом його творців Сергія Бріна і Ларі Пейджа, це – широкомасштабний 

проект щодо створення штучного інтелекту. Місія проекту полягала в 

реорганізації відповідним чином світової інформації, що зробило б її 

загальнодоступною і корисною. В основу покладався принцип «система розуміє 

те, що вам потрібно, і надає це». За свідченням журналу «Harvard Business 

Review» [129], компанія, збираючи терабайти поведінкової інформації, 
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поводить тисячі експериментів. Наслідком цього є розробка алгоритмів, які 

контролюють, як люди знаходять інформацію і видобувають з неї сенс. Це – з 

одного боку. А з іншого – така робота розслабляє мозок людини.  

Дослідження того, що відбувається з читанням і письмом (а внаслідок 

цього – з мисленням), знаходяться поки що на початкових етапах розвитку. 

Наявні описи різноманітних феноменів та їх досить суперечливі інтерпретації. 

У зв’язку з чим існує нагальна потреба в критичних і узагальнюючих 

дослідженнях, які дозволили б несуперечливим чином звести в єдине ціле 

первинний емпіричний матеріал. 

Після публікації згаданої статті з’явилася велика кількість відгуків. 

Численні читачі висловлювали свою згоду з автором, вказуючи на схожий 

особистісний досвід. Проте сприйняття висновків публікації не було 

однозначним. Оглядач впливово видання «The Guardian» Джон Нотон [363] 

звернув увагу на те, що суспільство стикнулося з проблемою спрощення 

мислення ще в момент винаходу писемності. Навчившись записувати, люди 

перестали запам’ятовувати. Отже, сучасні технології не є в цьому відношенні 

чимось незвичайним і принципово новим. 

Інший кореспондент згаданого видання Чарльз Артур [346] вже 

категорично не погоджується з думкою Ніколаса Карра, підкреслюючи, що 

Інтернет не впливає на культуру читання: сприйняття людиною тексту 

деформує головним чином екран монітору. Читання електронних документів 

відбувається на 25-30% повільніше. Якість зображення відносно невелика і 

дорівнює приблизно 100 dpi (типографський друк – 2400 dpi). Втомлюються 

очі. Користувача комп’ютера крім того відволікає велика кількість 

гіперпосилань в тексті. До цього можна додати результати досліджень 

співробітника Кембриджського університету Альфа Мейсі [196], який 

проаналізував тисячі екзаменаційних робіт школярів за період з 1980 до 2004 

року. Метою дослідження було встановити рівень грамотності підлітків. 

Фахівець дійшов висновку, що поширені уявлення про зниження згаданого 
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рівня у сучасної молоді не відповідають дійсності. Результати свідчили, що 

сьогодні підлітки пишуть більш грамотно, ніж раніше. Зазначається, що тепер 

молоді люди широко використовують «комп’ютерний сленг» («2» замість» 

«two», «u» замість «you» тощо). У той же час вживаються досить складні 

синтаксичні структури, більш правильною стала пунктуація, збагатився 

активний словниковий запас. Отже, щоденне тренування навичок письма на 

чатах, блогах і за допомогою «есемесок» йде скоріше на користь користувачам 

електронної техніки. 

Не важко зрозуміти, що в міркуваннях згаданих авторів йдеться про різні 

речі. Те, про що говорить Чарльз Артур можна позначити терміном 

«комп’ютекст». Він дійсно має низку суттєвих особливостей (які, до речі, 

можуть бути і не пов’язані з Інтернетом) порівняно з паперовим аналогом. 

Читання традиційної книги і тексту, що розміщений в комп’ютерній системі, 

має значні відмінності. До того, про що пише Чарльз Артур і про що вже 

згадувалося вище, можна додати наступне. Людське око пристосовано бачити 

предмети у відбитому світлі, а сприйняття символів зі світного екрану монітора 

є неприродним. Фахівці вважають, що важливішим фактором роботи з 

електронною апаратурою є колір: значно легше сприймаються кольорові букви 

на кольоровому тлі, ніж чорні букви на білому. Крім цього, у випадку читання з 

екрану погляд є спрямованим вперед і вгору, що обумовлює розслаблення 

акомодаційного м’язу, який потрібно напружувати  під час зазначеного 

процесу. Мерехтливий екран монітору веде до зниження чутливості зору. Все 

це у сукупності має своїм наслідком швидку втому очей і зниження 

працездатності. 

Зазначені особливості можна віднести до категорії фізіологічних або 

фізіологічно-ергономічних. Поряд з ними існують і такі, що належать скоріше 

до категорії психологічно-когнітивних. 
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Постійний скролінг і «кликання» (clicking) щоразу збивають фокус уваги 

користувача комп’ютера. До цього додається і та обставина, що текст рухається 

по площині екрану, чого не відбувається у разі читання звичайної книги. 

У своїх дослідженнях норвезький фахівець Анне Манген доводить, що 

електронне читання генерує нову форму ментальної орієнтації. Читач втрачає 

неперервність і зв’язність фізичної появи складових частин матеріалу для 

читання [367]. 

Слід зазначити, що спеціалісти мають рацію, коли застерігають проти 

однобічного захоплення новітніми електронними технологіями. Останні ж без 

проведення попередніх емпіричних досліджень впроваджуються навіть у 

дитячих садочках. 

Вище йшлося лише про використання комп’ютерного середовища для 

створення і читання текстів. Якщо ж врахувати існування Інтернету з його 

гіпертекстовими принципами побудови, то коло проблем значно розширюється. 

Блукання безкінечними стежками всесвітньої мережі (що часто стає 

самоціллю) у поєднанні із згаданим вище феноменом глибокого і поверхового 

читання обумовлює загострення такої проблеми, як цитація. Зазначимо, що 

феномен «цитатного мислення», «цитатного підходу» в літературній творчості 

спочатку звернув на себе увагу вчених не у зв’язку з роботою в Інтернеті. 

Йшлося про особливості літературної творчості письменників-постмодерністів. 

Показовім у цьому зв’язку став твір французького письменника Жака Ріве 

«Панянки з А» (1979 р.). Це – своєрідний роман-цитата. Письменник 

використав для його написання 750 цитат, запозичених у 408 різних авторів. На 

наш погляд, цей роман слід вважати літературним експериментом, що 

здійснювався цілком свідомо. Постмодерністські теоретики вважають, що 

подібний феномен дає нам можливість розкрити таємницю творчості взагалі. 

Індивідуальних творів не існує в принципі. Автор є зануреним в культуру 

аж до повного розчинення в ній. Індивід в аспекті свого походження лише 

елемент культурної тканини, а його твір – своєрідний вузлик, що з’являється 
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всередині останньої. Продукти творчості завжди є колективними [116, с. 228-

229]. 

Підкреслимо, що такі думки висловлювалися ще в 70-х роках минулого 

століття. І якщо стосовно літератури зазначені тлумачення творчого процесу 

можна було б вважати перегинами, натяжками та безпідставними 

узагальненнями, то стосовно стану справ в сучасній електронній мережі 

подобні оцінки виглядають майже протокольними описами. 

«Знаходячись під пресингом різноманітних дискурсів, що обрушуються 

на них через Інтернет, учні, як правило, зовсім не усвідомлюють, що і як на них 

«осіло», чому вони раптом починають говорити так, а не інакше. Вони охоче 

залучаються до мовної гри з будь-якого питання, але при цьому виявляються не 

здатними розрізнити, коли вони думають самі…а коли лише відтворюють 

скачану напередодні інформацію» [86, с. 178]. 

Коли втрачається здатність до «глибокого» читання і аналітичної роботи 

розуму, а інтенсивність спілкування різко зростає, то втрата суб’єктності є 

закономірним наслідком. 

Ще однією проблемною рисою когнітивних процесів, що розгортаються в 

середовище Інтернету, є гіпертекстуальність. Звичайно, саме поняття 

гіпертексту як особливої інформаційної структури ніякого сумніву не викликає. 

В інформатиці цим терміном позначається різновид текстового документу, 

окремі частини якого можуть фізично знаходитися на різних комп’ютерах і 

пов’язуватися між собою за допомогою гіперпосилань. Принцип гіпертексту 

покладений в основу системи сторінок всесвітньої мережі Інтернет. Справа ж 

стосується інших речей. Вирази на кшталт «гіпертекст мислення», що нині 

наповнили філософсько-методологічну літературу, передбачають розгляд тих 

особливих режимів мислительної роботи, які обумовлюються взаємодією з 

комп’ютером, а особливо – з телекомунікаційними мережами. Такі режими 

дійсно вельми специфічні і продукують чимало проблем, осмислення яких 

виявляється досить складною справою для фахівців. Звідси – значна плутанина 
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у питаннях щодо того, чи є гіпертекстовість провідною рисою сучасного 

мислення, чи будемо ми свідками кінця ери книги (звичайного тексту), якому 

змісту адекватна форма гіпертексту тощо. До того ж праці з цієї тематики 

нерідко супроводжуються вельми довільним тлумаченням понять і своєрідною 

методологічною недбалістю, відсутністю логіки і послідовності. Досить часто 

мислення і сприйняття, що властиві сучасній культури, кваліфікуються як 

кліпові, а кліповість (фрагментарність і монтажність ) вважається проявом 

глибинного явища – гіпертекстуальності. Сам термін «кліпове мислення» почав 

використовуватися в літературі приблизно з кінці 90-х років минулого століття. 

Поширеним визначенням кліпового мислення можна вважати наступне: 

«клиповое мислення» – це процес віддзеркалення безлічі різноманітних 

властивостей об'єктів, без урахування зв'язків між ними, що характеризується 

фрагментарністю інформаційного потоку, алогічністю, повною різнорідністю 

інформації, що надходить, високою швидкістю перемикання між частинами, 

фрагментами інформації, відсутністю цілісної картини сприйняття 

навколишнього світу» [261]. Думки авторів стосовно контексту його 

формування, як правило, збігаються. Таким вважається середовище, що було 

створено спочатку завдяки діяльності ЗМІ, а пізніше – Інтернету. 

Дещо осібно у своїх роздумах щодо кліповості тримається такий вельми 

своєрідний російський філософ, як Ф.І. Гіренок. Він пов’язує цю рису мислення 

(скоріше – світосприйняття) не з домінування ЗМІ та Інтернету в сучасному 

світі, а із характерними і фундаментальними особливостями російської 

культури, зауважуючи, що сьогодні в філософії відбувається заміна лінійного, 

бінарного мислення нелінійним. «Європейська культура базується на системі 

доказів. Російська культура, оскільки коріння її візантійське, – на системі 

показу. І ми в собі виховали, можливо, після Дамаскіна, розуміння картинок. 

Ми формували в собі не понятійне мислення, а, як я його називаю, клипове» 

[75]. Яскравим зразком нелінійного мислення вважається творчість російського 

філософа В.В.Розанова. Особливості власного письма Ф.І. Гіренок також 
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вважає прикладами реалізації принципу нелінійності, зазначаючи, що його 

твори являють собою вербальні кліпи (наприклад, «Антропологічні 

дослідження»). Їх можна починати з початку, з середини і з кінця. Це 

багатотисячне вдивляння  воднораз в предмет [75]. 

К.Г. Фрумкін виокремив декілька ключових чинників, що породжують 

свідомість нового типу – «кліпового мислення». 

По-перше – прискорення темпів життя і безпосередньо пов'язане з ним 

зростання обсягу інформаційного потоку, що породжує проблематику відбору і 

скорочення інформації, виділення головного і фільтрації зайвого. Книжкова 

культура не припускає скорочень, короткий виклад книги не тотожній повному 

тексту, а є іншим текстом. 

По-друге – витікаюча з прискорення темпів життя потреба в більшій 

актуальності інформації і швидкості її надходження. 

По-третє – збільшення різноманітності інформації, що поступає. Західна 

культура послідовно прагнула знаходити все більше чинників, що впливають на 

кожне явище, що цікавить її.  

По-четверте – збільшення кількості справ, якими одна людина займається 

одночасно. П'ятдесят років тому «заняття» припускало повне поглинання 

людського життя, а заняття декількома справами свідчило про поверховість. 

Сьогодні в просунутих колах західного суспільства прийнято займатися 

одночасно декількома проектами: письменник пише декілька романів, 

бізнесмен управляє декількома бізнесами і т п. 

По-п'яте – зростання демократії і діалогічності на різних рівнях 

соціальної системи, перехід риторики в діалектику і проповіді в дискусію. 

Лінійний текст – це монолог автора. Репліки співбесідника розбивають текст на 

фрагменти. [294] 

Ознайомившись з роботами, присвяченими зазначеній темі, можна 

зазначити, що розгляд проблем кліпового мислення став вельми популярним 

серед педагогів, психологів, публіцистів. Але при цьому відповідний дискурс 
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розгортається, на жаль, не в науковому, а переважно в публіцистичному плані. 

В процесі жвавих дискусій спостерігається велика питома вага дослідницького 

браку – явні протиріччя в міркуваннях учасників, необґрунтоване зближення й 

ототожнення понять, намагання подати положення, що є дискусійними, як 

самоочевидні тощо. 

Одним з поширених аргументів, який наводиться як причина формування 

кліпового мислення, є твердження про розвиток у молодого покоління 

здатності займатися одночасно багатьма справами. При цьому часто 

посилаються на зауваження американського психолога Ларі Розена («Me, My 

Space, and I: Parenting the Net Generation»). Автор відзначає, що сильна сторона 

«покоління I» (Internet Generation), вихованого в епоху буму комп'ютерних і 

комунікаційних технологій, – їх більша здібність займатися багатьма справами. 

Діти інтернет-покоління одночасно можуть слухати музику, спілкуватися в 

чаті, бродити в мережі, редагувати фотки, роблячи при цьому уроки. Але, 

зрозуміло, платою за такий режим роботи стають неуважність, гіперактивність, 

дефіцит уваги і перевага візуальних символів над логікою і поглибленням в 

текст. 

Проте теза щодо здатності займатися одночасно багатьма питаннями в 

буквальному розумінні виглядає дуже сумнівною. Йдеться про інше – про 

здатність і звичку швидко й легко переключатися з одного предмета на інший. 

Публіцисти часто й непомітно змінюють предмет обговорення. К.Г. Фрумкін, 

наприклад, починаючи з одночасності, без пояснень одразу переходить до 

розгляду навичок переключатися на нову задачу. Він зауважує, що 

зосередження уваги на одному предметі – навик, який індійські йоги 

розвивають в тривалу медитацію, – дуже важливе; але і уміння швидко 

перемикатися на нове завдання, швидко входити в незнайому ситуацію – теж 

вельми важливе. Парадокс в тому, що ці навики, однаково необхідні людині, 

багато в чому антагонистичні – реактивність розвивається за рахунок 
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зосередженості, і навпаки. Ніхто не знає, якою повинна бути ідеальна 

пропорція між ними. 

Заклики педагогів щодо необхідності боротьби з кліповим мисленням 

свідчать, що характерне для молоді співвідношення концентрації і уміння 

перемикатися не відповідає уявленням дорослих про цю пропорцію – але ще 

треба довести, що їх ідеал дійсно гідний збереження. Очевидно, що «кліпове 

мислення» – тобто посилений розвиток навику швидкого перемикання за 

рахунок тривалого зосередження – більш відповідає тому інформаційному 

середовищу, в якому мешкає підліток. 

Додається, що розвиток цивілізації явно припускає необоротне зрушення 

даної пропорції на користь уміння перемикатися. Останнє твердження є лише 

суб’єктивним припущенням автора: ніякого докладного дослідження трендів 

розвитку сучасної цивілізації в даному плані ним не проводиться. 

У таких працях можна зустріти міркування на кшталт того, що «сучасні 

кліпи і фрейми – майбутня абетка цивілізації, яка навчиться будувати свої 

судження, використовуючи мову, що складається з надзвичайно ємних і 

одночасно порожніх симулякрів-кліпів. Проте для такого семантичного 

перевороту знадобиться як мінімум формування теоретичного кліпового 

мислення (?! – М.В.), а це поки що не проглядається навіть в проекті» [121, с. 

123]. Тобто, говориться про щось таке, про що у самого автора наведеного 

зауваження немає навіть уявлення. Взагалі поєднання понять кліповості і 

теоретичного (в звичайному розумінні) мислення для багатьох є чимось 

безглуздим. Зауважимо, що фахівці досить докладно розглянули ті згубні 

наслідки для класичної раціональності, до яких призводить постійне занурення 

людини в Інтернет-середовище.  

Н.В. Громико сформулювала проблему суперечливого взаємовідношення 

між теоретичним знанням і особливим режимом роботи в сфері всесвітньої 

електронної мережі у вигляді двох взаємовиключаючих тверджень: 
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 теоретичне мислення в епоху Інтернет є неможливим, а 

освіта, що має своїм завданням його формування, є безперспективною і 

не потрібна суспільству; 

 теоретичне мислення є можливим і перспективним, якщо 

зробити Інтернет не засобом інформатизації та «постмодернізації» 

суспільства, а засобом його, так би мовити, епістемологізації. 

На думку дослідниці, реалізація обох варіантів цілком можлива. Усе 

залежить від того, як розвиватиметься Інтернет. Якщо його бурхливе 

поширення відбуватиметься стихійним чином, а політика осіб, які приймають 

рішення, буде обмежуватися лише абстрактними гаслами прискорення темпів 

інформатизації та комп’ютеризації, то всесвітня телекомунікаційна мережа 

перетвориться на силу, що ворожа теоретичному мисленню. У такому 

середовищі перманентно культивуватимуться ті цінності, які пропагуються 

постмодерністською філософією – аксіологічний плюралізм, руйнація 

традиційних норм і звичайних орієнтирів життя. У зв’язку з цим 

впроваджується особливий стиль мислительної діяльності, якому притаманні: 

інтертекстуальність і цитатність, стильовий синкретизм, кліповість 

(фрагментарність і монтажність), культ невизначеності, помилок, прогалин у 

думках, пародійність тощо [86, с. 176]. 

Провідним процесом, що розгортається в царині Інтернет, є мовна гра. 

Користувачі мережі запрограмовані на невпинний рух в просторі дискурсів, де 

головне – нескінченний (і часто безцільний) обмін повідомленнями, хаотично 

побудованими судженнями, що втрачають будь-який зв’язок з реальною 

ситуацією і знеособлюються. Це своєрідне ковзання по поверхні, а не рух 

вглиб. Фахівцями особливо підкреслюються згубні наслідки такого роду 

духовної діяльності: «Спільність, що формується за допомогою Інтернету, 

постає як знеособлена і звільнена від теоретичного мислення сукупність 

споживачів і носіїв інформації. Людина, навіть володіючи теоретичним 

мисленням, якщо вона регулярно «пропускається» крізь такий тип взаємодії, 
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цілком ризикує втратити ті здібності, які дозволяють їй залучатися до процесів 

породження і розвитку знання» 86, с. 177. Згадаємо в цьому зв’язку наведені 

вище самоспостереження Н. Карра. 

Інтенсивність комунікативної взаємодії в сучасних мережевих системах 

породжують описане в літературі явище «журналізму». Зауважимо, що цим 

виразом позначаються не стільки особливості професійної діяльності 

представників відомої галузі, скільки риса сучасної епохи, певна деформація 

культуротворчої діяльності. Зазначений феномен виникає у тому випадку, коли 

особливості журналістської свідомості, мислення і способу дії поширюються 

далеко за межі компетенції ЗМІ. 

Д.І. Дубровський наступним чином характеризує суть зазначеного явища: 

«Журналізм» в його різноманітних жанрах претендує на зображення і 

тлумачення будь-яких явищ дійсності, будь-яких подій, будь-яких сфер 

політики, економіки, науки, мистецтва, буденного життя тощо. Такий 

універсалізм, стислі рамки жарів, велика залежність від певних політичних та 

економічних інтересів…гостра конкуренція і до того ж постійний цейтнот 

обумовлює фрагментарність, ситуативність, часто одновимірність і 

поверховість відображення дійсності» [101, с. 48].  

Справа тут полягає у тому, що як події життя, так і продукти 

інтелектуального виробництва мають бути певним чином асимільовані 

масовою свідомістю, отримати належне соціальне визнання, «санкцію». А за 

умов сучасного медійного середовища таке можливе лише за участі 

посередника-транслятора, без якого жодна річ не в змозі набути свого 

соціального буття. Це у повній мірі стосується і створених мистецтвом і наукою 

цінностей. Сам творець відсувається ніби на задній план – його доля 

опиняється в руках посередників. Він просто соціально не існує, якщо 

результати його праці не представлені в засобах масової інформації. А цінність 

продукту прямо обумовлюється обсягами його тиражування. 
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У залежності дещо іншого роду опиняється і сам посередник-транслятор, 

який є жорстко прив’язаним до уваги, настроїв, смаків, уподобань і рівня 

масової аудиторії. Він має демонструвати чудеса винахідливості і спритності, 

поєднуючи, з одного боку, видимість об’єктивності у висвітленні подій, а з 

іншого – свавілля в інтерпретації реальності. Одвічна гонитва за новизною, 

сенсаційністю, ексклюзивністю («дізнатися, повідомити, зацікавити») – його 

жереб.  

Змальований тут особливий режим роботи і спілкування посередник-

транслятор владно нав’язує тому, з ким він має справу – творцю духовних 

цінностей. І останній вимушений прийняти ці умови. Усі, хто погоджується з 

медійною інтерпретацією принципу Р.Декарта (замість «я мислю, отже я 

існую» – «про мене говорять, отже я існую»), приречені грати за правилами 

популярності. А ці правили обумовлюються принципом «максимальний вплив і 

миттєве застарівання». І творець майже завжди опиняється в програші. За умов, 

коли суспільна увага стає найбільш цінною річчю, засобам масової інформації 

не вистачає часу, щоб плекати славу, проте їм добре вдається культивувати 

відомість. 

Тривалий і тяжкий пошук істини не придатний для того, щоб відбуватися 

на очах публіки, увагу якої він навряд чи приверне. «З того часу , як 

популярність зайняла місце слави, викладачі коледжів вимушені змагатися із 

спортсменами, зірками естради, переможцями лотерей, терористами … і в 

таких перегонах у них мало шансів на успіх» [26, с. 168]. 

Щойно зазначений фактор часу в інтелектуальних процесах набуває 

безпрецедентної актуальності. Узагальнюючи питання, фахівці почали 

говорити про «швидкий» і «повільний» час в інформаційну добу [103]. 

П’єр Бурдьє в своїй роботі «Про телебачення» [48] описує особливості 

поспішної журналістики, ставлячи дуже серйозну проблему про 

взаємовідношення між мисленням і швидкістю. Він звертає увагу, що ЗМІ 

зазвичай віддають перевагу особливому типу учасників, «швидкомислячим». 
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Чи можна мислити на швидкості? І чи не прирікає себе телебачення, надаючи 

слово особам, які нібито здатні мислити в прискореному темпі, мати справу 

лише з «fast-thinker'ами»? 

Дослідник замислюється, чому є люди, здатні відповідати цим абсолютно 

особливим умовам, чому у них виходить мислити в умовах, за яких ніхто вже 

не мислить. Його відповідь полягає у тому, що вони мислять «готовими 

ідеями». «Готові ідеї» – це уявлення, засвоєні всіма, банальні, загальні, такі, що 

не викликають заперечень; це також ідеї, засвоєні всіма, тому проблема 

сприйняття не ставиться. Коли мова йде про усний виступ, книгу або 

телевізійне повідомлення, головне завдання комунікації – відповідати умовам 

сприйняття. Для чого необхідно знати, чи володіє той, що слухає кодом для 

розшифровки того, про що в даний момент мовиться. А коли ви видаєте «готові 

ідеї», проблема відпадає сама собою. Комунікація виникає миттєво, тому що в 

якомусь сенсі її не існує. Обмін банальностями, загальними місцями є 

комунікація, єдиним змістом якої є сам факт спілкування. Перевагою 

«загальних місць», є те, що всі здатні їх сприймати і сприймати миттєво: з 

причини своєї банальності. На відміну від загальних місць, думка за 

визначенням є підривною: вона починає з руйнування готових ідей, а потім 

повинна привести докази, довгі ланцюжки міркувань. Це займає деяку кількість 

часу, потрібно висунути цілу низку посилок, зв'язаних словами «отже», 

«значить», «зважаючи на що». Але таке розгортання мислення нерозривно 

пов'язане з часом. 

Можна з впевненістю твердити, що часові структури мислення не можуть 

бути безмежно пластичними. А шлях їхньої адаптації до умов навколишнього 

інформаційно-інтелектуального середовища постає як одна з найбільш 

нагальних проблем. 

Фахівці зазначають, що за останні декілька десятиліть відбувся 

докорінний злам механізмів, які відповідають за формування культурних 

ієрархій. Якщо ще не так давно (за історичними, звісно, мірками) в Європі 
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виключне право наділяти авторитетом осіб, котрі зарекомендували себе у 

пошуку і розповсюдженні нового знання, належало університетам, то тепер на 

нього з успіхом претендують й інші соціальні інститути. Сьогодні репутація все 

частіше здобувається (і втрачається) за межею університетів. Неухильно 

знижується і роль професійного товариства науковців у цьому процесі. Пальма 

першості міцно утримується структурами, що спеціалізуються на управлінні 

суспільною увагою. 

У зв’язку із зазначеною вище роллю посередника-трансятора доречно 

зробити деякі зауваження. Взагалі-то його участь у процесах не є обов’язковою. 

Тут слід звернути увагу на явище «масової журналістики». За допомогою, 

скажімо, Інтернету будь-хто може випробувати свої сили і здібності на цьому 

поприщі. Справа, звісно, полягає не просто у вмінні і потребі щось писати, а в 

тому, щоб створювати тексти в журналістському жанрі. Це передбачає перш за 

все здібність глобального охоплення самих різних сфер людського життя, 

швидкого, хоча б і поверхового входження в тему, «співучасті» в описуваних 

подіях тощо. І все це жодним чином не змінює суті справи: характеристики 

журналістської свідомості і мислення (квапливість, ситуативність, прагнення 

публічності і новацій, значна питома вага «версіальності», «думок») 

залишаються незмінними. 

Перенесений на суто науковий ґрунт такий спосіб викладу (і мислення) з 

необхідністю призводить до серйозних деформуючих наслідків. Помітно 

знижується концептуальність праць, з’являється «науковий скоропис», 

штучний гіперкритицизм, «версіальність», прагнення до ігрових стилістичних 

знахідок, публічності, жахаюча компілятивність. І головний наголос при всьому 

цьому буде звичайно поставлений на привабливій «упаковці». Отже, під сумнів 

ставляться принципові моменти наукової роботи і професійної комунікації: стає 

вкрай проблематично щось довести або спростувати, встановити новизну та 

оригінальність, навіть просто визначити ставлення до змісту таких праць [101]. 
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Експансія журналістики в наш час дійсно є безпрецедентною. Вона стала 

провідною силою в плані впливу на масову свідомість, на економічні, 

політичні, соціальні процеси. Фахівці справедливо вбачають у цьому ознаку 

вступу суспільства в постіндустріальну фазу розвитку, де лише журналістика 

здатна охопити гігантську сферу інформаційних процесів, непідвладну 

науковому способу мислення. Проте заперечення викликає поширена теза – 

твердження, що численні негативні риси журналізму пов’язані саме з першою, 

незрілою фазою розвитку інформаційної цивілізації. Критично налаштовані 

дослідники переконливо довели, що альфою і омегою такої цивілізації є не 

процес інтелектуалізації, а феномен безпрецедентної комунікативізації 

суспільства. 

Так, Д.В. Іванов слушно зауважив, що те інформаційне суспільство, про 

яке писали О. Тоффлер, Д. Белл, Й. Масуда, П. Дракер та інші ніде не 

відбулося. Нагадаємо, йшлося про те, що визначальним фактором суспільного 

життя стане теоретичне знання. Економічні і соціальні функції капіталу 

перейдуть до інформації. Університети перетворяться в провідну структуру 

соціальної організації як центри виробництва, накопичення і переробки знань. 

Інфраструктурою інформаційного суспільства стане нова «інтелектуальна», а не 

механічна техніка. Ці сподівання не виправдалися. Символом комп’ютерної 

трансформації суспільства стали не штучний інтелект і гігантськи електронні 

банки даних, а Інтернет – система за своєю природою суто комунікативна. 

Причина помилкових прогнозів вбачається Д.В.Івановим у тому, що відомі 

теоретики інформаційного суспільства змішували такі феномени як інформація 

і знання. Треба чітко усвідомити принципову різницю між: повідомленням 

(продукт інтелектуальної діяльності, що передається), інтерпретацією 

(осмислення, «знання», яке отримують) і комунікацією (операція передачі, 

трансляція) [114]. У сучасному медіа-середовищі саме ця остання операція є 

домінуючою ланкою. Не важко пересвідчитися, що за словом «інформація» 

криється перш за все комунікація, а не знання. І навряд чи викличе особливі 
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заперечення те твердження, що людиною інформатизованого і 

інтернетизованого суспільства є не той, хто знає більше, а той, хто залучений 

до більшої кількості інтенсивних і різноманітних контактів. Отже, сучасне 

інформаційне суспільство, якщо воно формується спонтанним чином, 

повсюдно і повсякчасно породжує саме комунікативізм, а не інтелектуальність. 

Це, так би мовити, його суть, його єство. І вбачати в згаданих вище негативних 

рисах випадкові особливості незрілої фази розвитку системи було б помилково. 

Таким чином, можна твердити, що має місце потужна тенденція «журналізації» 

культури, яка є наслідком безпрецедентного росту її комунікативної складової. 

Щодо продуктів інтелектуальної діяльності, то вони все виразніше намагаються 

прийняти ефективну, «успішну» комунікативну форму. І у тому ж сенсі, як ми 

говоримо: «знання є товар», можна твердити: «знання є повідомлення». Остання 

обставина призводить до таких же серйозних наслідків, як і у випадку 

комерціалізації інтелектуальних продуктів, коли студента вже не має цікавити 

(згадаємо Ж.-Ф. Ліотара)  істинність, а лише можливість продати знання. 

Можна, скажімо, сформулювати принцип «не турбуйся про те, щоб бути 

правим, головне – бути цікавим». Як бачимо, методологічні критерії 

інтелектуальних продуктів входять в гостру суперечку з критеріями суто 

комунікативними.  

Окреме коло проблем репрезентують уявлення (які також спричинені 

впливом комунікаційних систем), що стосуються тверджень про так званий 

«суспільний (надіндивідуальний розум), колективний інтелект». Ці уявлення 

мають досить довгу історію. Ще на початку минулого століття Г. Уеллс 

висунув ідею створення Світового мозку, яка передбачала акумуляцію і 

зберігання в одному місці всієї інформації з використанням новітніх для того 

часу технологій. Тоді пропозицію відкинули як нездійснену. Пізніше в річищі 

біологічних досліджень корпоративної поведінки великих мас представників 

певного виду (бджолиних роїв, косяків риб, колоній мурах) з’ясовувалися 

механізми узгодження дій. Йшлося про те, що навіть за наявності головної 
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особі ніяка система передачі команд не спроможна діяти достатньо ефективно. 

Угоджені дії зграї чи косяка являють собою сукупність індивідуальних рішень, 

що динамічно змінюються. І цей феномен децентралізованої самоорганізації, 

що проявляється в масах живих істот, видається напрочуд розумним. При 

цьому згадана властивість пов’язується не з поведінкою окремої особі, а з 

сукупністю в цілому. Це дало підстави деяким фахівцям говорити про феномен 

«ройового розуму». 

К. Келлі у своїй праці (Out of Control: The new Biology of Machines, Social 

Systems and the Economic World, 1995) описує експеримент, який провів з 

представниками одного з форумів з комп’ютерної графіки Л. Карпентер. 

Присутні в залі були оснащені двоколірними пластинками. На великому екрані 

відтворювалося зображення всього залу. Відеокамера посилала інформацію про 

колір пластинок в мережу комп’ютерів. На мапі залу комп’ютер демонстрував 

місцезнаходження кожної з карток та її колір. Це міг бачити кожен з присутніх. 

За допомогою перемикача глядачі мали можливість миттєво змінювати колір 

пластинок. Присутні, слідуючи вказівками Л. Карпентера, залучалися до 

відеогри, що розгорталася на засадах самоорганізації. В результаті сукупних дій 

на екрані був створений кружляючий літак. К. Келлі навів цей експеримент в 

якості прикладу свідомої стадної поведінки. Особливість ситуації полягає у 

тому, що саме група керує тим, що відбувається на екрані. Всі можуть бачити 

екран, але кожен з присутніх здатен впливати лише на частинку того, що 

відбувається, за допомогою пластин.  

Під впливом спостережень за такими феноменами виникли теорії, суть 

яких полягає в тлумаченні колоній комах, роїв бджіл та інших мас живих істот 

як своєрідних надорганізмів, а людських спільностей – як колективних 

організмів. Такі утворення здатні самопристосовуватися і вирішувати завдання, 

які не під силу окремим одинакам. А з цим у свою чергу пов’язуються 

переконання у наявності надіндивідуального розуму, що є властивим для них. 
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Потужнім поштовхом для філософсько-психологічних міркувань в 

даному напрямі став бурхливий розвиток сучасних інтерактивних 

телекомунікаційних мереж, зокрема Інтернету. Г. Рейнгольд докладно і 

змістовно описує формування на згаданій технологічній основі мобільних 

(часто ситуативних) людських спільнот, так званого «розумного натовпу» 

(smartmob, flashmob). На сторінках своєї праці 246 він також обговорює 

поняття суспільного розуму. Йдеться про те, що правильно побудовані 

інтерактивні суспільні мережі знають більше за власні складові елементи і 

виявляють ознаки колективного розуму. Судячи з наведених у роботі 

міркувань, сам Г. Рейнгольд не претендує на статус визнаного авторитета в 

даному питанні й обмежується викладом думок Б. Губермана і представників 

Лос-Аламоської лабораторії 246, с. 247-256. Перший цілком серйозно 

погоджується з тезою, що Інтернет дозволяє нам створити колективний розум, і 

вважає плідною думку стосовно тлумачення емерджентного розуму як 

суспільної обчислювальної машини. Додається, що розум не обмежується 

людським мозком, він також проявляється в колективах на кшталт колоній 

комах, в соціальній та економічній поведінці. В такій поведінці з’являються 

нові закономірності, кількісний характер яких можна перевірити дослідним 

шляхом. 

В сучасній постановці проблеми є певна новизна. Хоча фахівці з 

обчислювальної техніки і раніше говорили про можливість створення 

надрозуму, проте мало хто уявляв собі можливість, що таким розумом стануть 

сукупності людей, оснащених комп’ютерами. Субстратом такого розуму майже 

завжди уявлялися суперкомп’ютери.  

Проте питання про формування надіндивідуального розуму у сучасній 

формі його постановки і розробки є проблематичним, а вираз здебільшого 

використовується як метафора.  
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Висновки до четвертого розділу 

Підводячи підсумок розгляду питання про характер складових елементів 

того, що в дисертації отримало назву «ресурсний масив», можна зробити такі 

висновки: 

1. Недоцільно зводити різноманітні культурні феномени до уніфікованих 

одиниць певного типу, як це робить, скажімо, А. Моль, розвиваючи ідею про 

«гранулярну» будову культури і фіксуючи в її складі відповідні «атоми», тобто 

частинки знань і ідей («семантеми» і «морфеми»). Більш змістовною слід 

вважати типологію, що передбачає виокремлення суттєво відмінних категорій 

елементів в залежності від їх характеру. Елементи різних категорій надають в 

розпорядження пізнаючого суб’єкта свої специфічні креативні засоби і 

можливості – репрезентативні, операціональні, конструктивні, виражальні, 

аргументативні тощо. 

2. Оскільки типологізація може бути проведена з різним ступенем 

повноти і детальності, то дослідницьке завдання дисертаційної роботи було 

обмежено виокремленням лише основних категорій елементів, до яких були 

віднесені: 1) архетипи, теми, матриці, потенціюючі образи; 2) типи етнічних 

мов; 3) письмо і його різновиди; 4) системи числення. 

3. Підставою віднесення до першої із зазначених вище категорій досить 

різнорідних елементів є те, що всі вони всі вони пов'язані з певними 

розумовими образами, які достатньо надійно можуть бути локалізовані в 

смисловому і семантичному плані. В той же час виділені нами як когнітивні 

ресурси тип етнічної мови або писемність образами назвати не можна. Їх 

коректно трактувати як такі, що репрезентують, операціональні, кодуючи і 

символічні системи, але не образи. Образи пов’язані перш за все з відповідним 

арсеналом засобів структуризації і візуалізації явищ. Крім цього слід зважувати 

на їх аргументативні і пояснюючі властивості. Якщо, скажімо, архетипи і 

архетипічні символи мають широке розповсюдження в рамках даної культури, 

будучи канонами уяви, то обґрунтування істинності наукових тверджень може 
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полягати в демонстрації того, що будова явища співпадає з схемою 

архетипічного сприйняття. Факт збігу і є свідоцтвом достовірності явища. 

Особливо це важливо, якщо інші джерела аргументативних ресурсів обмежені. 

А так було у випадку з Й. Кеплером. 

4. В плані аналізу проблеми адекватності мови тій пізнавальній меті, для 

досягнення якої вона використовується, одним з найбільш ефективних підходів 

слід вважати дослідницьку програму видатного вітчизняного лінгвіста і 

філософа О.О. Потебні. Учений, на нашу думку, продемонстрував більш 

глибоке розуміння суті справи, ніж деякі сучасні фахівці-критики гіпотези 

лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа. Основні моменти підходу О.О.Потебні 

можна звести до таких положень: 

а) мова не є засобом позначення готових думок, але засобом їх створення 

(можливо, точніше – конструювання, синтезу). Думка синтезується за 

допомогою засобів мови як за допомогою даної ресурсної бази; 

б) значення характеру ресурсної бази велике: думці далеко «не байдуже», 

якою мовою її виразити; 

в) володіти двома, скажімо, мовами для того, хто говорить, означає мати в 

своєму розпорядженні два різні ресурсні масиви. Мовець є компетентним щодо 

сфери застосовності (адекватності) кожного з цих масивів. «Передчуття 

напряму, який прийме в наступну мить думка» (О.О. Потебня) спонукає 

людину звертатися до відповідної мови. З іншого боку, сам масив немов би 

містить в собі вказівку стосовно того, що з його допомогою можна і доцільно 

продукувати. Випадкова або довільна зміна фонду іноді навіть веде до зміни 

тем і предметів мислення і обговорення. 

У зазначеному річищі вже в наші часи здійснено оригінальне й ретельно 

проведене дослідження М.К. Петрова, де розглянуто один з поворотних 

моментів у розвитку європейської філософії – творчість Ф.Бекона і Т.Гоббса. 

Особливості концепції (головним чином Т.Гоббса) співставляються з 

використанням ним новоанглійської мови й протиставляються вченню 
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Аристотеля, який користувався старогрецькою. Дослідник виявляє, яким чином 

мовні структури й елементи відбиваються на особливостях першої й другої 

концепцій. 

5. В тривалому процесі вивчення письма склалися стійки стереотипи, 

домінуючим серед яких слід вважати так званий фоноцентризм. Мається на 

увазі ставлення до письма як до допоміжного, другорядного, технічного засобу, 

покликаного обслуговувати звукову мову. В світлі такої ідеології, природно, 

еволюція від піктографії, від словесно-складових і складових систем до 

алфавітних однозначно уявляється прогресом. Можна зробити хибний 

висновок, що ця теза підтверджується всім ходом еволюції письмової практики. 

Разом з тим фоноцентрична тенденція – один з можливих (і в певному значенні 

домінуючий) напрям трансформації письма. Можливі і інші вектори еволюції і 

аспекти. Не завжди слід прив'язувати письмо до функції обслуговування 

звукового ладу мови. 

Теоретично цілком можливо і доцільно розглядати такі ситуації, коли 

письмо виступає безпосереднім ресурсом здійснення думки. Або основним 

ресурсом при несуттєвій ролі усної мови. Можна розглядати і альтернативні 

варіанти когнітивної реалізації, тобто можливості втілення думки, з одного 

боку, в мові, а з іншого – в письмі, порівнюючи при цьому достоїнства і 

недоліки кожного з варіантів. 

Письмо доцільно розглядати як самостійний вид інтелектуальних 

ресурсів із своєю специфікою і можливостями. Однією з найяскравіших 

демонстрацій зазначених можливостей слід вважити виникнення альтернативи 

лінійній формі організації текстів у вигляді гіпертексту. За допомогою 

останнього з’являється можливість винести текст за межі геометрично 

організованого простору площини, за межі сторінки й сукупності 

зброшурованих сторінок. Текст переміщується у багатомірний сітьовий простір 

6. Якщо йдеться про системи числення у роботі дослідників, то як 

особливий різновид когнітивних ресурсів вони цікавить користувачів в певному 
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ракурсі, а саме як системи, що дозволяють вирішувати специфічні 

репрезентативні, операціональні і символізуючі завдання. 

Зазначені системи надають в розпорядження суб’єкта такі можливості, 

яких він абсолютно позбавлений, коли має справу з речами самими по собі. 

Операційні можливості символічних систем значно перевищують можливості 

систем фізичних. Саме інша природа чисел порівняно з фізичними об’єктами  

несе із собою ряд величезних переваг. З одного боку, це – чинник «технічного» 

порядку: арифметичне складання, наприклад, відрізняється від фізичного 

складання (довжин, вагів тощо) його незалежністю від числа і розмірів 

складових кількостей. Крім того, комутативність складання в першому випадку 

не залежить від просторово-часової організації доданків кількостей, що 

складаються. 

З іншого боку, кількісні характеристики об'єктів за допомогою чисел 

отримують самостійне існування, окреме від речей. Дослідник дістає 

можливість діяти з цими характеристиками абсолютно інакше, ніж він діяв би з 

самими об'єктами. Виразив кількість об’єктів певної природи в особливій 

формі, ми дістаємо можливість діяти з ними саме як з кількістю, інакше ми 

діяли б з ними так, як це годилося з огляду на їхню природу. 

Математизація полягає в представленні величин і інших кількісних 

характеристик, що мають фізичну природу, як кратностей і частин одиниці. 

Згадані кількості можуть бути піддані складанню, множенню і іншим 

операціям, які, не будучи математичними, в той же час ізоморфні 

математичним операціям з натуральними, раціональними і дійсними числами. 

Кількості можуть також перебувати у функціональних відносинах, які, не 

будучи математичними, ізоморфні таким відношенням. Г. Гельмгольц був 

одним з перших, хто сформулював принципи представлення фізичних величин 

як кратностей і частин одиниці, складання, множення і так далі фізичних 

кількостей за допомогою чисел. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках узагальнюються основні результати проведеного 

дисертаційного дослідження. 

Принциповою настановою, яка обумовила застосований в дисертації 

варіант філософсько-методологічного аналізу, є те, що низка проблем, 

пов’язаних з феноменом культурних ресурсів, не може бути адекватно і 

достатньо повно вирішена в рамках численних наукових напрямів – економіки 

знань, теорії науково-технічного потенціалу, психології креативності, 

наукознавства і наукометрії, соціології знання і соціології науки. 

На основі осмислення проблеми когнітивних ресурсів в контексті 

філософського дискурсу встановлено, що найбільш змістовні результати тут 

містять концепції, пов’язані з розробкою діяльнісної природи пізнання 

(радикальний конструктивізм, соціальний конструктивізм), аналізом механізмів 

перенесення ідей, уявлень, значень з однієї сфери людського досвіду до іншої 

(теорія метафори). Якщо зазначене перенесення здійснюється з пізнавальною 

метою, то можна вести мову про ресурсне використання певних масивів 

інтелектуальних продуктів для осягнення непізнаних сфер дійсності. Це 

дозволяє виокремити спадковий вимір знання (співвідношення накопиченого і 

отримуваного знання), дослідити феномен неперервності людського досвіду. Як 

альтернатива такому підходу виступають розробки неопозитивістів, які 

зосереджуються на предметному вимірі знання. 

Разом з цим слід зазначити, що, по-перше, відповідні питання часто 

фіксувалися й описувалися за допомогою іншого і суттєво відмінного 

термінологічного та понятійного інструментарію. По-друге, зазначена 

проблематика іноді взагалі не усвідомлювалася представниками різноманітних 

дослідницьких галузей як окремий і значущий предмет дослідження. По-третє, 

з нашої точки зору, в історії філософсько-методологічної думки відсутня 
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сформована й усталена традиція аналізу теми «культурні ресурси 

продуктивності мислення»: деякі лінії наслідування із складнощами 

проглядаються лише пунктирно, а іноді розмисли мають суто локальний, 

ізольований певною предметною сферою характер. 

Феномени, що репрезентуються концептами «знання-продукт» і «знання-

ресурс», є суттєво різними. Їхня відмінність визначається позицією, яку вони 

займають в рамках даного конкретного дослідження (пізнавального акту). 

Наслідком цього є потреба в застосуванні різних характеристик для їхнього 

опису. Якщо знання-продукт доречно оцінювати під кутом зору таких понять як 

істинність, об’єктивність, системність, повнота, доказовість, глибина, 

можливість фальсифікації і верифікації, то знання-ресурс вимагає інших 

характеристик – адекватність, позаемпіричне походження, доступність, 

застосовність, соціальна релевантність, здатність продукувати достатньо багату 

і нетривіальну систему імплікацій. 

Масиви культурних ресурсів в рамках даного фіксованого дослідження 

мають позаемпіричне і позадисциплінарне походження. Тобто, з одного боку, 

вони в принципі не можуть бути здобуті шляхом спостереження і 

експериментування з об’єктом пізнання, а з іншого – вони, як правило, є 

такими, які почерпнуті ззовні (іноді з дуже віддалених царин інтелектуального 

досвіду) і привнесені в дану дослідницьку галузь. 

Вищезазначена обставина обумовлює те, що культурний ресурсний базис 

в плані його походження і формування не залежить від емпіричного або 

аналітичного змісту досліджень. Це має суттєві наслідки. За наявності одного й 

того самого предмету вивчення, вирішуючи тотожні пізнавальні завдання, але 

використовуючи різні ресурси, отримують різні результати.  

В сучасних знанієвих суспільствах докорінним чином змінюється статус і 

контури руху знань. Останні в такому контексті набувають відповідних 

визначень: знання як товар, продуктивна сила, сировина, індивідуальна 

здатність до дії, власність, ресурс. При цьому інтерпретація знання як ресурсу 
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соціально-економічного розвитку стає його домінуючим трактуванням 

порівняно з іншими характеристиками. Домінантою в процесі виробництва 

знань стає не орієнтація на їхню самоцінність та екзистенційно-особистісне 

значення (тобто відбувається втрата інтелектуальними продуктами статусу 

«знання-благо»), а розрахунок на їхнє використання, утилізацію. В 

постмодернізмі для позначення змін мотивації у здобутті знання 

використовується поняття перформативність (заздалегідь затребуваність). 

Мається на увазі, що інформацію збирають, аналізують і створюють знов лише 

тоді, коли це корисно.  

Якщо взяти до уваги різні аспекти буття знання, то воно виявиться 

багатовимірним феноменом. При цьому емпірично можна констатувати той 

факт, що коли зростає значення однієї групи параметрів (скажімо, параметрів 

ресурсних), часто має місце зниження значення параметрів іншої групи 

(скажімо, параметрів репрезентативних). Іншими словами, у тому випадку, 

якщо за основу беруться інтереси технологічного контексту, то питання 

істинності, якості знань відходять на задній план. Від науки більше не 

вимагається ні пояснення, ні розуміння речей, а достатньо того, що вона 

дозволяє їх ефективно змінювати.  

У підсумкових результатах спеціалізованої пізнавальної діяльності 

елементи культури присутні у «зв’язаному» вигляді, що надзвичайно утруднює 

завдання їх ідентифікації й опису. Крім цього, справа часто містифікується як у 

звітах самих дослідників про характер власних дій, так і в працях істориків 

науки. Свою роль тут відіграє спонтанний (в значній мірі) характер перебігу 

когнітивних процесів, коли велика кількість моментів не фіксується свідомістю 

самого дослідника (неявне використання). Має також місце і певна 

методологічна настанова учених, яка полягає у тому, щоб приховати витоки 

інтелектуальних запозичень. Учені у такому разі прагнуть відокремити 

відповідні інтерпретації від їх культурних джерел, знайти такі формулювання, 

щоб ці ідеї сприймалися винятково як описи спостережуваних емпіричних 
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регулярностей. Іншими словами, йдеться про те, щоб приховати основні 

припущення, витоки яких містяться далеко за межами даної предметної області. 

І така мета значною мірою успішно досягається. 

В методологічному плані ресурсний підхід до продуктивного мислення 

слід розглядати як ефективну схему історико-наукових реконструкцій. В такій 

якості він виступає як серйозна альтернатива поширеній серед фахівців в галузі 

історії і методології науки лінеарній (каузальній або генетичній) моделі. 

Побудовані за лінеарно-часовою схемою описи (точніше, за 

внутрішньодисциплінарною інтерналістською схемою пояснення) залишають 

осторонь один дуже важливий момент синхронного плану – стан у фіксований 

момент простору інтелектуально-культурного досвіду в цілому. У процесі 

синхронного впливу одних сфер інтелектуального досвіду на інші відбувається, 

так би мовити, запилення даної предметної сфери уявленнями часто з 

неочікуваних джерел, іноді із сфер, що вважаються дуже далекими. В такому 

випадку не можна вести мову про визрівання нових ідей в рамках старих 

концепцій. Уявлення, які використовуються для рішення певних проблем 

(ресурси), виникають незалежно від самих проблем та іноді передують їм у 

часі. Ресурсний підхід передбачає, що часто новий етап в історії певної 

наукової дисципліни є пов’язаним зі зміною ресурсного масиву, який 

використовується дослідниками. А така зміна в свою чергу обумовлена 

зрушеннями в просторі інтелектуального культурного досвіду людства в 

цілому. 

Питання про джерела і напрямки ресурсних потоків ні в якому разі не 

можна вважати тривіальним. Причина полягає у тому, що джерела запозичень 

далеко не завжди є очевидними. Крім цього в процесі переносу ресурсів 

виникають специфічні пізнавальні ефекти, які не знайшли своєї адекватної 

методологічної інтерпретації. 

Основоположною тезою у цьому зв’язку є твердження, що ідеї, уявлення, 

образи, схеми можуть переноситися звідки завгодно і куди завгодно: адресати, 
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адресанти, інтенсивності потоків, ступені уподібнення можуть бути самими 

різними. Багатоманітні варіанти смислових перенесень давно зафіксовані у 

філософії і методології, описані і вивчені разом із соціоморфізмом, 

антропоморфізмом, органіцизмом тощо. У той же час традиційна однозначно 

негативна оцінка цих явищ є неправомірною. Вони широко використовуються в 

техніках стимуляції творчого мислення, зокрема в синектиці. Уподібнення 

невідомого відомому, перенесення цілих пластів сенсів і образів з одних 

галузей в інші, ідейне взаємне запилення різних сфер духовного досвіду 

людства – усе це складає саму серцевину інтелектуального освоєння світу, а не 

деяку методологічно маргінальну тенденцію. Дійсно, при цьому з’являються 

проблеми (іноді важко вирішувані), виникають різноманітні пізнавальні 

деформації. Але завдання методології в тому і полягає, щоб відшукати способи 

роботи з ними. 

В процесі ресурсозабезпечення важливою характеристикою 

інтелектуальних продуктів є їхня доступність Огляд публікацій, присвячених 

цій проблемі, свідчить про наявність в цьому питанні досить поширених і 

стійких помилкових уявлень. Розвиток комп’ютерної техніки і 

телекомунікаційних мереж часто призводить до хибних висновків щодо 

«небаченої доступності» знання, в тому числі і наукового, в сучасну епоху, про 

формування «масового» знання і «масової» науки. Створення Інтернету нічого 

принципово не змінило в когнітивній доступності: колосально розширився 

інформаційний доступ, але інтелектуальний доступ (ступінь засвоєння знань та 

можливість їхньої подальшої участі в процесах продуктивного мислення) 

залишається практично на тому ж самому рівні. 

Слід підкреслити, що закономірності культурного ресурсозабезпечення 

характеризуються своєрідністю, яку можна досить наочно описати, 

використовуючи поняття «когнітивна шкаралупа».  

Важливим моментом зазначеної проблеми є необхідність диференціації 

знань в плані їхньої доступності для споживачів. Йдеться, перш за все, про 
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теорії, методи, так звані легко переносимі знання (knowledge transfer), 

фундаментальні концепції (learning concepts).  

Різні типи культурних елементів, що входять до складу певних 

культурних масивів, надають в розпорядження пізнаючого суб’єкта свої 

специфічні креативні можливості – репрезентативні, операціональні, 

конструктивні, виражальні, аргументативні тощо. Умовою висвітлення цього 

питання є пошук достатньо змістовної типології. Дослідницьке завдання 

дисертаційної роботи було обмежено виокремленням лише основних категорій 

елементів, до яких були віднесені: 1) архетипи, теми, матриці, потенціюючі 

образи; 2) типи етнічних мов; 3) письмо та його різновиди; 4) системи 

числення. 

До першої із зазначених вище категорій були віднесені елементи, які 

пов’язані з певними розумовими образами, що достатньо надійно можуть бути 

локалізовані в смисловому і семантичному плані. Образи пов’язані перш за все 

з відповідним арсеналом засобів структуризації і візуалізації явищ. Крім цього 

слід зважувати на їхні аргументативні і пояснюючі властивості.  

Стосовно проблеми релевантності типу етнічних мов тим пізнавальним 

завданням, які вирішуються шляхом їх використання, слід зазначити наступне. 

Мова не є засобом позначення готових думок, але засобом їх створення 

(можливо, точніше – конструювання, синтезу). Думка синтезується за 

допомогою мови як за допомогою певної ресурсної бази. Характер ресурсної 

бази має велике значення: думці далеко не байдуже, якою мовою її виразити. 

Пропозиції про заміну безлічі натуральних мов однією простою 

загальнолюдською не можуть вважатися виправданими. Необхідно 

дотримуватися принципу достатньої різноманітності. Якщо різні мови суть 

глибоко різні арсенали прийомів мислення, то заміна багатьох одною 

уніфікованою призведе до зниження рівня думки. 

Писемність (у широкому розумінні) – являє собою необхідний й 

особливий креативний ресурс інтелектуальної діяльності. Думка не тільки може 
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«мати місце і без слів», але іноді й повинна «вдягатися» в подібну форму. Знаки 

математичних систем числення в принципі не повинні якимось чином 

відтворювати акустичні характеристики відповідних назв чисел. Якщо, 

скажімо, замість звичайного для нас викладу математичних положень в 

символічно-цифровому записі здійснити їх репрезентацію за допомогою слів, 

то усі операціональні й конструктивні можливості таких форм миттєво будуть 

втрачені. Останнє не є умоглядним припущенням: у деяких культурах подібний 

запис здійснювався. 

Евристичні можливості систем числення полягають у тому, що кількісні 

характеристики об'єктів за допомогою чисел отримують самостійне існування, 

окреме від самих речей. Дослідник дістає можливість діяти з цими 

характеристиками абсолютно інакше, ніж він діяв би з самими об'єктами. 

Операційні можливості символічних систем значно перевищують можливості 

систем фізичних. Саме інша природа чисел порівняно з фізичними об’єктами 

несе із собою ряд величезних переваг.  

Проведений аналіз культурних ресурсів продуктивності мислення, 

запропоновані концептуальні репрезентації феномену, використані методи 

опису і досвід їхньої апробації дозволяють намітити основні напрями розвитку 

уявлень про когнітивно-культурну оснащеність мислення. 

Подальший розвиток уявлень про ресурсну складову продуктивності 

мислення сприяє формулюванню низки дослідницьких програм як 

філософсько-методологічного, так і міждисциплінарного плану. Серед 

зазначених програм  варто, у першу чергу, звергнути увагу на такі. 

Програма дослідження ресурсного статусу знань в знанієвих 

суспільствах. Мається на увазі, що той тип інтелектуальних продуктів, який 

виробляється під впливом критеріїв перформативності, за своїми когнітивними 

характеристиками суттєво відрізняється від того знання, з яким звикла мати 

справу фундаментальна наука. Це яскраво проявляється, зокрема, в практиці 

так званої технонауки. Домінування в знанієвих суспільствах згаданого 
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інтелектуального продукту призводить крім того до суттєвої зміни базових 

параметрів архітектоніки і функціонування самої науки. 

Програма дослідження розумового розвитку дитини. Така програма в 

певному сенсі була б співзвучна з дослідницьким замислом, що покладений в 

основу генетичної епістемології Ж. Піаже, але мала б базуватися на 

принципово інших засадах. Вихідною дослідницькою настановою мала б стати 

ідея про обумовленість можливостей дитини засвоювати нові знання та 

інтелектуальний досвід попередніх поколінь (мови, категоріальні системи 

тощо) не її особистісними здібностями, а тим масивом культурних ресурсів, 

який є в її розпорядженні. У дорослого і дитини такі масиви, природно, є 

різними. 

Програма дослідження інтелектуальних технік стимуляції творчого 

мислення. Дослідницькі роботи в рамках цієї програми мають бути присвячені 

розгляду методів (інструментальних і особистісних) стимуляції творчого 

мислення, а також аналізу різноманітних технологій розв’язання 

винахідницьких задач – брейнштормінгу, синектиці, методу подолання 

інерційного ефекту мислення, алгоритму розв’язання винахідницьких задач 

(АРВЗ) тощо. Використання розроблених в дисертації аналітичних прийомів 

дає можливість вийти за межі психологічних традицій, що склались у сфері 

дослідження продуктивного мислення, шляхом впровадження 

культурологічних та епістемологічних підходів у даній сфері. Проблема 

креативності в такому випадку постане як проблема ресурсної забезпеченості 

пошуку. 

Програма дослідження когнітивних проблем міжкультурної комунікації. 

Принципово важливою обставиною у даному випадку є те, що в цій царині 

відбувається зіткнення носіїв різних масивів ментальних елементів культури 

(типів мов і мовних картин світу, систем числення, архетипічних уявлень, 

різновидів письма, засобів символізації, вербалізації та візуалізації, схем 

просторової та часової орієнтації тощо). Найбільш цінні результати можуть 
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бути отримані в процесі комунікації представників далеких одна від одної 

культур, що фіксується, як правило, в умовах польових етнографічних 

досліджень. У зв’язку з настановами даної дисертаційної роботи завданням 

таких досліджень має бути опис та інвентаризація зазначених ментальних 

елементів культур, а також подальше їх вивчення на предмет сприяння 

продуктивним можливостям мислення. 
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