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Асаблівасці ажыццяўлення той ці іншай твор-

чай актыўнасці непасрэдна звязаны і з канкрэтнай 

функцыянальнасцю, якой напаўняецца канкрэт-

ны твор ці прадукт. Заўсёды ж папярэднім пытан-

нем пры правядзенні любой інтэлектуальнай пра-

цы можа быць такое: «Для чаго, дзеля якіх мэт пі-

шацца той ці іншы тэкст?» Чалавек звычайна ста-

новіцца на самастойны даследчыцкі шлях у да-

статкова познім узросце і пачынае пісаць сам на 

тую ці іншую тэму толькі пасля прачытання і вы-

вучэння таго, што напісана да яго. Нават самы 

эўрыстычна настроены вучоны абапіраецца спа-

чатку на вопыт папярэдніка, на традыцыі яго на-

вуковага поля, а толькі потым на свае індывіду-

альныя густы і прыхільнасці ў выбары філасофскіх 

або канкрэтна-гістарычных парадыгм філасоф-

скай інтэрпрэтацыі тэмпаральнасці. Усе мы дзеці 

традыцыі, вучні сваіх настаўнікаў, а значыць, част-

кай клопату навуковай школы з’яўляецца захаван-

не традыцыі. І нават тады, калі ён сапраўды ства-

рае штосьці новае, даследчык бярэ ў якасці 

прыкладу нейкі ўзор. «Навука не мае іншага пад-

мурку, акрамя калектыўнай веры ў яе асновы, 

якая праводзіць і прадугледжвае само функцы-

янаванне навуковага поля. Аб’ектыўнае аркестра-

ванне практычных схем, выкліканых фармаль-

най адукацыяй і ўсім сацыяльным асяродкам, 

якое з’яўляецца асновай практычнага кансэнсу-

су ў дачыненні да мэт, прапануемых полем…» [1, 

с. 91].
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Кожнае інтэлектуальнае поле мае абмежаваную 

(як храналагічна, так і геаграфічна) уладу, каш-

тоўнасць філасофіі — у яе ўніверсальным харак-

тары. Гэтая заўвага, вядома, не такая істотная пры 

суаднясенні з персаналіямі сусветна прызнанага 

шэрагу, але дастаткова прадуктыўная пры прагна-

заванні прыросту новых філасофскіх ведаў. Напэў-

на, можна нават сказаць, што развіццё філасофіі 

як навукі шмат у чым мае непрадказальны харак-

тар. Такі тэзіс асабліва дастасоўны да сучаснага 

развіцця, калі гэтая галіна ведаў стала толькі 

адным з многіх складнікаў духоўнай сферы. Такая 

сітуацыя вядзе да даволі складанага ўзаемадзеяння 

паміж грамадскімі і гуманітарнымі навукамі. У гэ-

тых умовах, з аднаго боку, адбываецца размы-

ванне межаў паміж рознымі сацыяльнымі і гума-

нітарнымі ведамі, а з іншага — запыт на вырашэнне 

той ці іншай задачы можа паступаць адначасова да 

розных навук, якія, нягледзячы на непадобнасць 

метадаў і інструментарыяў, могуць усё ж пады-

ходзіць да адной праблемы з розных пунктаў гле-

джання. Такім чынам, канкурэнцыя інтэлектуаль-

ных палёў пачынае набываць міждысцыплінарны 

характар. Прычым ва ўмовах такога ўзаемадзеяння 

філасофскія веды заведама аказваюцца ў прой-

грышнай пазіцыі. І гэта становішча звязана най-

перш са спецыфікай патрабаванняў, што прад’яў-

ляе да атрымліваемых ведаў сучасная эпоха. Най-

больш важнымі з’яўляюцца нагляднасць і веры-

фікаванасць. Не з’яўляецца новай дыскусія пра 

тэхнагенную эпоху і адрозненні паміж калькуля-

тыўнымі і медытатыўнымі падыходамі да асэнса-

вання сацыяльнай рэальнасці.

Цывілізацыя, у аснову якой пакладзена тэхніка 

[2], або, кажучы іншымі словамі, працэс вытвор-

часці і размеркавання матэрыяльных даброт, вымя-

рацца або вытворчымі, або эканамічнымі крытэ-

рыямі. Гэта значыць, вырашаць пэўную сацыяльную 

задачу прапаноўваецца, выкарыстоўваючы сродкі 

і метады, выведзеныя ў форме метадычнай даклад-

насці або матэматычнай верагоднасці. Такім чынам, 

характар тэхнагеннага мыслення задае тэхнагеннае 

запатрабаванне [3]. Між тым матэматычная форма 

падачы ведаў у многім з’яўляецца проста формай 

і, улічваючы складанасць любога сацыяльнага 

аб’екта, не можа прэтэндаваць на ўсеагульнасць 

і завершанасць рашэння. Больш за тое, у сацыялогіі, 

напрыклад, можна бачыць такое адгалінаванне, як 

тэарэтычная сацыялогія [4; 5; 6], якая па глыбіні 

абагульненняў збліжаецца з філасофскімі канструк-

цыямі. Філасофія адрозніваецца ад так званых сацы-

яльных навук невідавочнасцю самой сістэмы доказаў. 

Гэта значыць, яна менавіта разважае пра рэаль-

насць, але не даказвае яе. У гэтым дачыненні яна ні-

бы не адпавядае самой парадыгме тэхнагеннай эпохі. 

У супярэчнасці між падлікам і тлумачэннем ха-

ваецца яшчэ адна цікавая рэч. Размежаванне па-

між тым, што можна падлічыць, і тым, пра што 

можна думаць, — гэта гістарычна канкрэтная 

з’ява. І суадносіны між гэтымі двума паняццямі 

адрозніваюцца ў розныя часы. Парадыгмальным 

тут пакуль застаецца толькі адно. Чалавек як іс-

насць і як рэч у сабе не паддаецца колькаснаму 

вымярэнню. Гэта праяўляецца хаця б у тым, што 

не існуе матэматычнай мадэлі чалавека. Штучна-

му канструяванню паддаецца толькі зусім невялі-

кая частка актыўнасці асобы, а механізмы, што 

вытлумачваюць паводзіны, у асноўным маюць да-

пушчальны характар. Гэта значыць, сацыяльныя 

навукі могуць шмат сказаць пра людзей, але менш — 

пра асобнага чалавека. І гэта яшчэ не ўсё. 

Сама мадэль чалавека, і як філасофская прабле-

ма, і як псіхалагічная, на працягу свайго развіцця 

зазнае ўсё новыя ўскладненні. Чалавек разумны, 

г. зн. здольны думаць і разумець, а адпаведна несці 

адказнасць за свае ўчынкі, у цяперашні час 

з’яўляецца шмат у чым састарэлай мадэллю. Да-

сягненні псіхааналізу даследаванняў у сферы не-

свядомага, г. зн. неўсведамляемага і ў пэўным сэн-

се бескантрольнага, ставяць пад пытанне магчы-

масць вымярэння параметраў асобы або існавання 

чалавека сацыялагічнага яшчэ ў большай ступені, 

чым гэта было, напрыклад, паўтара стагоддзі назад.

Сацыяльныя і гуманітарныя навукі могуць роз-

ніцца яшчэ па адным крытэрыі. Неабходна адроз-

ніваць веды пра чалавека і веды пра людзей. 

Прычым і ў першым, і ў другім выпадку атрыманыя 

вынікі бясспрэчна могуць мець універсальны ха-

рактар. Так, мы можам разглядаць чалавека з трох 

пазіцый. З аднаго боку, для сацыялогіі або, 

напрыклад, эканомікі чалавек — гэта проста адзін-

ка для падліку, пэўная колькасная адзінка, частка 

матэматычнай формулы. З другога боку, чалавек — 

гэта ўніверсалізаваная субстанцыя, якая не падля-

гае ні колькаснаму раскладанню, ні якаснаму 

спрашчэнню. Мы можам таксама згадаць трэцюю 

форму разважанняў пра чалавека. Назавём яе 

рэпрэзентатыўнай, калі пра чалавека і чалавецтва 

гавораць праз апісанне асобных іх прадстаўнікоў 

або цалкам (як у выпадку з літаратурай і іншымі 

відамі мастацтва), або часткова (што практыкуе 

гістарычная навука) выдуманымі.

Такім чынам, людзей можна лічыць, пра чалаве-

ка — думаць або распавядаць. Усе тры віды дыс-

курсу відавочна маюць сваё месца, сваіх слухачоў 

і прыхільнікаў, а таксама пэўныя эканамічныя або 

сацыяльныя рэсурсы для падтрымання стабіль-

насці свайго інтэлектуальнага поля. У гэтым дачы-

ненні ёсць сэнс яшчэ раз звярнуцца да памежных 

і кагерэнтных форм сацыяльных або гуманітарных 



6

История философии

ведаў. Напрыклад, сацыяльны запыт аформлены 

наступным чынам: «Якім шляхам можа ісці або 

паспяхова развівацца краіна X?». Звычайна ён звер-

нуты да ўсёй навуковай або інтэлектуальнай су-

польнасці і можа разглядацца, напрыклад, з пунк-

ту гледжання як філасофскай, так і эканамічнай, 

палітычнай або нават літаратуразнаўчай перспек-

тывы. Пры гэтым мы атрымаем не толькі розныя 

паводле зместу адказы, але і не падобныя па 

структуры дыскурсы, сукупнасць якіх можна на-

зваць кагерэнтнымі ведамі. Гэта значыць, што 

розныя тыпы ведаў, калі праводзіць аналогіі з фізі-

кай, узаемадзейнічаюць у адзінай фазе ваганняў, 

але самі гэтыя ваганні маюць зусім розную прыроду. 

У рэчышчы нашых разваг можна аналізаваць і гра-

мадскую рэакцыю на гэтую хвалю дыскурсаў. Важ-

нае ў гэтым дачыненні адрозненне ўсіх ненавуковых 

ад навуковых (або псеўданавуковых) дыскурсаў — 

гэта другарадная ўвага да таго, што называецца 

метадалагічнай дысцыплінай. Гэта значыць, што, 

напрыклад, часопісны артыкул, прысвечаны наша-

му пытанню пра шлях развіцця краіны Х, можа 

змяшчаць фрагменты розных форм дыскурсаў, пры-

чым верагоднасць таго, што яны трапяць у пуб-

лікацыю, рэгулюецца зусім іншымі заканамернас-

цямі, далёкімі ад навуковага жанру.

Варта разгледзець яшчэ адзін феномен, які 

можна назваць збыткоўным філасофстваваннем. 

Паколькі ўсе гэтыя кардынальныя пытанні вы-

рашаюцца тым ці іншым мысліцелем не толькі 

ў прамой дэтэрмінаванасці з грамадскімі запатра-

баваннямі, але і зыходзячы з агульнай логікі пер-

санальнага філасофскага працэсу пад уплывам 

асабістага светапогляду, а часам — зыходзячы 

з актуальнага перажывання складаных катаклізмаў 

не толькі грамадскага, але і асабістага парадку. Так 

склалася з часоў распаду сярэднявечнай мадэлі 

сацыяльнай іерархіі, якая найбольш строга з усіх 

еўрапейскіх светапоглядных сістэм падпарадкоў-

валася ідэі грамадскага служэння. Асабістая сва-

бода як важнае сацыяльнае дасягненне паступова 

прыводзіць людзей, асабліва інтэлектуальна закла-

почаных, да адзіноты, самазасяроджанасці. 

З гэтага пункту гледжання, ацэнка эфектыўнасці 

навуковага даследавання праз яго кагерэнтны 

эфект на ўзроўні мас-медыя няўстойлівая і двух-

сэнсоўная, але тым не менш менавіта грамадскае 

прызнанне можа быць вызначальным для эфек-

тыўнасці таго ці іншага інтэлектуальнага поля 

ў сучасных умовах. Аднак сама эфектыўнасць цал-

кам адпавядае ўніверсальнай схеме. Сапраўды, 

з тых спрадвечных часоў, калі філасофская праца 

стала прафесіяй, яна ператварылася ў асаблівае 

рамяство, занятак, які ад пачатку не быў скіраваны 

на стварэнне прыбавачнага прадукту. Гэта значыць, 

філасофскай дзейнасці заўсёды быў неабходны 

пасярэднік, які мог забраць частку вырабленага 

забеспячэння ў тых, хто яго здабыў, і перадаць 

іншым, хто заведама нічога харчовага або карыс-

нага ў іншым плане зрабіць не мог.

Трэба адзначыць, што падобная схема з’яўляе-

цца ўніверсальнай у адносінах як да часавай, так 

і да прасторавай адлегласці. Калі існуе тая альбо 

іншая форма легітымацыі дадзенага навуковага 

поля, то існуюць фінансавыя, палітычныя і іншыя 

крыніцы, якія сілкуюць дадзенае поле. Сувязь 

паспяховасці з легітымацыяй у рамках таго ці 

іншага навуковага поля дзейнічае ў любой галіне 

ведаў. Такім чынам, навуковае поле легітымізуецца 

вонкавай падставай аб структуры. З іншага боку, 

нам таксама падаецца, што гэтыя вонкавыя пад-

ставы поля (відавочныя ў сацыялагічным альбо 

сацыяэканамічным сэнсе) дэтэрмінуюць і эпістэ-

малагічна, бо з’яўляюцца няяўнымі, але важкімі 

для правядзення такіх неабходных у любой гума-

нітарнай і сацыяльнай творчасці пазнавальных 

працэдур, як вызначэнне праўдзівасці, карэктнасці 

і адэкватнасці праведзенага даследавання. Бо 

вердыкт адпаведнасці навуковым крытэрыям вы-

носіць менавіта тая карпарацыя, да якой належыць 

той альбо іншы навуковец.

Любое поле «валодае той асаблівасцю, што 

імкнецца выклікаць у тых, хто ў яго ўваходзіць, 

амнезію паходжання, якую ў шараговых сацыяль-

ных агентаў у штодзённым свеце спараджае звы-

чай» [7]. Гэта значыць, максімальна камфортнай для 

навукоўца, верагодна, павінна быць тая сітуацыя, 

калі яму альбо ёй пішацца і дзеецца безадсылачна, 

г. зн. без сталых разважанняў аб сэнсе, карыснасці 

і мэтазгоднасці таго, што ён робіць. Аднак дадзены 

камфорт мае пэўную цану. У гэтым выпадку, на-

прыклад, гісторык альбо літаратар наўмысна аддае 

сваёй карпарацыі ўсе функцыі легітымацыі сваіх 

работ, яго поспех a priori звязваецца з жыцця-

здольнасцю, аўтарытэтнасцю самой карпарацыі. 

Болей таго, у выпадку недакладных, а менавіта гу-

манітарных навук вага карпарацыі на «рынку сім-

валічнай прадукцыі» і ёсць апошняя інстанцыя пры-

знання дасягненняў навукоўца на гэтым вельмі 

загадкавым і заблытаным рынку. «Навука не мае ін-

шай падставы, акрамя калектыўнай веры ў яе асно-

вы, якая стварае і прадугледжвае само функцыя-

наванне навуковага поля» [1, с. 91].

Прывядзём характэрны прыклад, які, у прыват-

насці, адносіцца да апісання вельмі распаўсюджаных 

мадэляў канструявання «вялікіх карцін гісторыі». 

Французскі гісторык Бернар Лепці адзначае: 

«Меркаваннямі выгоды збольшага тлумачыцца 

тая акалічнасць, што на працягу больш чым дзвюх 

дзесяцігоддзяў рэгіянальная манаграфія ўяўляла 
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сабой пераважны жанр французскага гістарычнага 

даследавання. Горад, дэпартамент, правінцыя 

дастаўлялі прывязаны да мясцовасці сюжэт паме-

рам у мясцовыя архіўныя фонды, і рэгіянальную 

навуковую дасведчанасць здавалася прасцей кан-

вертаваць ва ўніверсітэцкі аўтарытэт таго ж мяс-

цовага маштабу. Зрэшты, манаграфія, вызначаная 

геаграфічна, знаходзіла сваё фундаментальнае 

апраўданне і ва ўсеагульным эпістэмалагічным ве-

раванні ў прагрэс глабальнага ведання, дасягальны 

сродкамі назапашвання лакальных звестак. Са-

браць яшчэ некалькі добрых рэгіянальных мана-

графій і згрупаваць іх дадзеныя для вырашэння 

пытання ў цэлым — такі вобраз дзеянняў прапаве-

давалі і Люсьен Феўр у 1922 г., і Эрнэст Лабрус пас-

ля Другой сусветнай вайны» [8, с. 58].

Хоць гэта і не з’яўляецца асноўнай тэмай 

артыкула Лепці «Грамадства як адзінае цэлае», 

прысвечанага хутчэй эпістэмалагічным падставам 

канструявання «вялікіх карцін», але ў прыведзеным 

фрагменце бліскуча адзначаны не толькі важны 

момант легітымізацыі вынікаў навуковай дзейнас-

ці, але і выдатны факт асноўнага шляху глабальна-

га сцвярджэння лакальнай карпарацыі наогул. Ён 

з лёгкасцю можа быць прывязаны і да нашых 

мясцовых рэалій інтэлектуальнага поля беларус-

кай нацыянальнай гісторыі і філасофіі. Рэгіяналь-

нае ў Лепці абапіраецца на тры важныя падставы: 

духоўны досвед альбо пачуццё лакальнага, рэгі-

янальныя крыніцы (архівы, бібліятэкі) і рэгіяналь-

ны аўтарытэт таго навукоўца, які часцей за ўсё 

шырока знаёмы ў вузкіх глабальных навуковых 

колах і сваёй гэтай вядомасцю (г. зн. наяўнасцю 

прызнанай гарнастаевай мантыі (параўн.: [9, 

с. 90]) здольны глабалізаваць усю лакальную наву-

ковую карпарацыю, якую ён прадстаўляе.

Такім чынам, гэтая прэзентацыя нацыянальнага 

на глабальным сімвалічным рынку, нягледзячы на 

«капіталістычнае» гучанне слова «рынак», мае вы-

разную тэндэнцыю да феадалізацыі. Прызнаны 

ў глабальным маштабе лідар карпарацыі выконвае 

функцыі, шмат у чым падобныя да місіі феадальнага 

патрона. Аднак і тут нам яшчэ рана ставіць кропку, бо 

гэты статус патрона не заўсёды мае чыста навуковае 

паходжанне. Нават у выпадку Лепці глабальная каш-

тоўнасць рэгіянальных дасягненняў у пабудове ла-

кальных гісторый канвертуецца пры дапамозе адмі-

ністрацыйнага аўтарытэту ўніверсітэта. Гэта значыць, 

эўрыстычная каштоўнасць даследавання верыфіку-

ецца не навуковымі, але палітычнымі сродкамі. 

У іншых падобных выпадках аўтарытэтнасць таго ці 

іншага прадстаўніка мясцовага краязнаўства дасяга-

ецца яшчэ больш сумнеўнымі, з пункту гледжання 

эпістэмалагічнага аналізу, спосабамі. Напрыклад, 

больш паспяховай лінгвістычнай падрыхтоўкай, пры-

належнасцю да пэўных палітычных колаў альбо про-

ста большай мабільнасцю, дапытлівасцю, прагай да 

навуковага турызму.

З іншага боку, апісаны намі прынцып патранату 

мае яшчэ і метадалагічныя наступствы. Бо наш 

прадстаўнік лакальнай карпарацыі рэпрэзентуе яе 

не наогул перад глабальнай гістарычнай альбо фі-

ласофскай супольнасцю, але ўнутры нейкай уні-

версальна прызнаванай партыкулярнай карпара-

цыі, што мае місію (а значыць, матэрыяльныя 

сродкі, навуковыя праграмы, веды рэгіёна і г. д.) 

вывучэння той ці іншай лакальнай супольнасці. 

Як вынік такой сітуацыі рэальная небяспека мета-

далагічнага дыктату, калі лакальнай навуковай су-

польнасці перадаецца загад, як правільна даследа-

ваць гэтую мясцовую рэчаіснасць, якому філасоф-

скаму альбо метадалагічнаму богу пакланяцца. 

Вельмі добра, калі вонкавыя метадалагічныя ін-

тэнцыі адпавядаюць напрамку згодлівасці мясцо-

вага матэрыялу. У больш частым супрацьлеглым 

выпадку дадзеныя рэгіянальныя даследаванні рызы-

куюць ператварыцца ў сваю імітацыю.

Такім чынам, паспяховае навуковае поле само па 

сабе не можа вызначацца, напрыклад, самаўпраў-

насцю альбо чыстай навуковай дапытлівасцю яго 

стваральнікаў. Відавочныя, і гэта асабліва тычыцца 

гуманітарных навук, вельмі празрыстыя межы паміж 

эпістэмалагічнымі і адміністрацыйнымі, ідэалагіч-

нымі і палітычнымі падставамі таго ці іншага поля. 

А гэта значыць, што заўсёды ў ствараемы тэкст тра-

пляе нешта незалежнае ад мэт і задач творчасці, аса-

бістых інтэнцый навукоўца, згодлівасці матэрыялу 

і іншых унутраных фактараў творчага працэсу.
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