
Можна зрабіць вывад: для раманаў Мілана Кундэры найбольш харак- 
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касці” аповяду і адназначнасці.
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A. Г. ТАРАСЕВІЧ

ЭПІСТЭМІКА РЭЛІГІЙНАГА ДЫСКУРСА
Як паказвае аналіз, кожны тыл дыскурса вылучаецца не толькі спе- 

цыфікай лексічных, словаўтваральных, марфалагічных, сінтаксічных і па- 
добных характарыстык, але і непаўторнай сукупнасцю эпістэмічных пара- 
метраў, да якіх адносяцца: эпістэмны суперпрэдыкат (суперпрэдыкаты) 
дыскурса; прынцыпы ісціннаснай ацэнкі і асаблівасці працэдур верыфікацыі; 
спецыфіка маўленча-паводзінскіх актаў суб'екта дыскурса і маўленча- 
паводзінскіх рэакцый суб'екта контрдыскурса і інш. Даная праца прысвечана 
аналізу эпістэмічнай спецыфікі рэлігійнага дыскурса.

Рэлігійны дыскурс базіруецца на эпістэмічным суперпрэдыкаце веры: 
«...вера есть неустранимая и непревосходимая ее (рэлігіі -  AT.) основа» 
(Булгакаў, 32).

3 семантычнага пункту гледжання вера ў рэлігійным дыскурсе абмежава- 
на сферай пэўных інтэнсіянальных аб'ектаў -  тэта перш за ўсё вера ў Бога, 
якая вызначае астатнія «прыватныя веры». Пры гэтым са светапогляднага 
пункту гледжання названая разнавіднасць веры ўяўляе сабой нешта значна 
большае, чым эпістэмічны суперпрэдыкат пэўнага тылу дыскурсіі або рэпрэ- 
зентатыўны эпістэмічны стан яе суб'екта, -  тэта духоўная катэгорыя, якая 
глабальна вызначае светапогляд і паводзіны чалавека.

Пераважная роля веры, а таксама ўзаемасувязь веры i рацыянальнага 
ведання (інакш кажучы, іерархія эпістэмічных суперпрэдыкатаў) нярэдка 
з'яўляюцца ў рэлігійным дыскурсе прадметам спецыяльнага абмеркавання і 
аналізу, сутнасць якога зводзіцца да наступнага.

Вера дамініруе над веданнем, бо яна «есть функция не какой-либо от
дельной стороны духа, но всей человеческой личности в ее цельности, в 
нераздельной целокупности всех сил духа» (Булгакаў, 30), i таму «дух, заго
ревшийся верою, принесет ее огонь и свет во все области своего творчест
ва» (там жа, 32), -  веданне ж звязана выключна з мысленнем, розумам ча
лавека. Вера i веданне маюць розныя прадметы: «...то, во что можно ве
рить, нельзя знать, оно выходит за пределы знания, а в то, что можно знать, 
нельзя и не должно верить» (там жа, 28), i таму вера i веданне знаходзяцца, 
умоўна кажучы, у адносінах дадатковай дыстрыбуцыі: у межах ведання 
«гносеологически нет места вере» (там жа, 32). Пры гэтым вера «не враж
дует со знанием» (там жа, 29), але натуральна займае ў эпістэмічнай іерар- 
хіі, відавочна, прыярытэтнае месца: «Сила веры, ее, так сказать, гениаль
ность, измеряется именно той степенью объективности, какую в ней полу
чает религиозно открываемая истина: такая вера призывается двигать го
рами, от нее требуется свою объективность религиозной истины ставить 
выше объективности эмпирического знания <...»> (там жа, 51).
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У сувязі з гэтым падкрэсленая рацыянальнасць мыслення i адпаведна 
выкладання не заўсёды разглядаецца як добрая якасць: адной з найваж- 
нейшых і найбольш устойлівых эпістэмічных прэтэнзій да апанентаў у такой 
разнавіднасці рэлігійнага дыскурса, як тэалагічны дыскурс, з'яўляюцца па- 
прокі ў залішнім «дэдукаванні», залішнім рацыяналізме, залішнім даверы не 
толькі да фактаў, але і да саміх працэдур фармальна-лагічнага вываду, па- 
раўн.: <...> в бемовском Боге от первого его движения к откровению до 
отдаленного уголка мироздания, от ангела до последнего клопа все по
нятно, все объясняется, все рационализируется. Здесь нет места ни 
антиномии <...>, ни Тайне: беспримесный рационализм -  вот обратная 
сторона того всеведения, или «гнозиса», которым мнил себя обладаю
щим, по одним основаниям, Гегель, а по другим -  Беме <...> (Булгакаў, 
145); В чрезмерном «дедуцировании» творения и, следовательно, в ра
ционализме повинен и Вл. Соловьев <...> (там жа, 158); <...> Франк подме
нял живое повседневное православие поклонением установленным фак
там (Лоскі, 243)z i лад.

Вельмі паказальнымі з'яўляюцца і прынцыпы ісціннаснай ацэнкі выказ- 
вання/тэксту, прынятыя ў даным тыле дыскурса (тут нам зноў здаецца най
больш натуральным звярнуцца да тэалагічнага дыскурса).

Як і ў сферы навуковага дыскурса, ісціннасная ацэнка здзяйсняецца ў 
тэалагічным дыскурсе ў рамках параметраў верна/няверна, правільна/ня- 
правільна, а адхіленні ад ісціны інтэрпрэтуюцца як памылка, ілюзія, сама- 
падман, параўн.: Мысль Шеллинга, впрочем, свойственная и не ему одно
му, будто эпоха язычества есть исключительная область Сына, а вет
хозаветная -  Отца, невеона и произвольна (Булгакаў, 285); <...> религиоз
ная достоверность существенно иная, чем философская, поскольку вера 
отлична от дискурсивного мышления, а мифологема от философемы. 
Поэтому даже непоавипьно ставить вопрос о том, которая из них выше 
или ниже -  они не сравнимы или же сравнимы лишь как разные виды дос
товерности (там жа, 77); Источник ошибок Бердяева кроется в недооцен
ке специфики природы апофатической теологии <...> (Лоскі, 293); Здесь я 
подвергну критическому рассмотрению те из теорий Франка, которые 
считаю ошибочными <...> (там жа, 357); Отсюда следует, между прочим, в 
какой иллюзии находятся некоторые протестантские секты <...>, вну
шающие последователям своим уверенность в их совершившейся уже 
спасенности (там жа, 35); И можно, конечно, обманывать себя надеждой, 
что, миновав путь «феноменологии сознания», философ вступает уже 
<...> в царство подлинных идей, <...> но для этого гегелевского соблазна 
надо поистине иметь и некоторую софийную слепоту (там жа, 203).

Але пры гэтым ацэнка ў рамках рэлігійнага дыскурса можа дапаўняцца 
вельмі спецыфічным параметрам, які вызначае ступень адэкватнасці веры 
аўтара, ці уласцівы выказванню/тэксту «рэлігійны каэфіцыент» (выраз Бул- 
гакава), гл. ужыванне ў наступных прыкладах лексем полувера, полуневе
рие: Для теософического гностицизма <...> принципиально познаваемо 
все, Бог и мир, так же как и для гегельянства. Места для веры и откро
вения здесь не остается (Булгакаў, 37); И над всеми его <Шлейермахера> 
«Речами о религии» веет скептически-пантеистическим исповеданием 
Фауста: полуверой, полуневерием — под предлогом непознаваемости (там 
жа, 40); Учение Канта о «разумной вере» страдает половинчатостью, 
это полувера-полуразум (там жа, 45).

Названы крытэрый -  крытэрый «дастатковасці» ўзроўню веры -  можа 
выяўляць сваю рэлевантнасць не толькі ў тэалагічнай дыскурсіўнай практы- 
цы, але і ў глыбока асабістай рэлігійнай рэфлексіі суб'екта, параўнальна 
вельмі цікавыя ў гэтым кантэксце назіранні і разважанні А.М. Пяцігорскага: 
«Каля года таму лінгвіст Т. пасля гадзіннай размовы пра будыйскую ме-
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тафізіку мне сказаў: «Я праваслаўны, але я праваслаўны -  у неіснуючай аб
страктней пазіцыі. Канкрэтна ж кажучы, калі мяне запытае пра гэта дырэктар 
майго інстытута, то я адкажу яму, што я праваслаўны, але калі мяне пра гэ
та запытае свяшчэннік, то яму мне прыйдзецца адказаць, што я хрышчаны, 
бо ў свяшчэнніка я павінен дапускаць такі ўзровень рэлігійна-містычнага 
зразумення (незалежна ад таго, ёсць ён ці яго няма, пра што я не магу ве- 
даць), на якім я няверуючы»3.

Не менш важна i тое, што рэлігійны дыскурс уяўляе сабой сферу таталь- 
най інтэртэкстуальнасці, што самым радыкальным чынам адбіваецца на 
такіх эпістэмалагічных паняццях, як верыфікацыя і ісціннасць. Так, у тэа- 
лагічным дыскурсе «верыфікуючая працэдура звернута ў мінулае і аформ- 
лена як спасылка на адзін з тэкстаў наяўнага масіву рэзультатаў, які на пра
вах пастулату дысцыплінарнай дзейнасці і сімвала веры прызнаецца 
носьбітам ісціны ў апошняй інстанцыі, здольным як першапрычына рада пе- 
радаваць уласцівасць ісціннасці ўсім іншым рэзультатам масіву, у тым ліку і 
наступным» . Ісціннасць у рэлігійным дыскурсе асэнсоўваецца не як адпа- 
веднасць рэчаіснасці, а як адпаведнасць галоўнаму носьбіту ісціннасці -  
Тэксту. Гэта акалічнасць сур'ёзна ўплывае на прынцыпы і характар аргумен
тации і нават мадыфікуе само паняцце факта (што найбольш яскрава 
выяўляецца пры супастаўленні рэлігійнага дыскурса з навуковым).

Калі пры станоўчай ацэнцы навуковай працы натуральна адзначыць, што 
ўсе яе вывады падмацаваны фактамі, то ў сферы рэлігійнага дыскурса пра- 
ца атрымлівае высокую ацэнку іншага характару, параўн.: Лосский под
тверждает все основные положения своей книги ссылками на писания 
отцов церкви (Лоскі, 503); Отец Георгий, подкрепляя все свои важные бо
гословские положения ссылками на восточных отцов церкви, заявляет, 
что < ..> (там жа, 500). Магчыма нават i такая ацэнка: Особой оригинально
сти или философской ясности суждения автора «Изложения православ
ной веры» не имеют, сравнительно с учениями св. Дионисия Ареопагита 
и Максима Исповедника, однако высокий вероучительный авторитет 
этого произведения заставляет с особенным вниманием относиться к 
его идеям <...> (там жа, 111). Болей таго, у сферы навуковага дыскурса 
ўжыванне ў аоп/метл/ючай чаг.тпы тэксту цытат, якія ўводзяцца паўфактыў- 
нымі ці путатыўнымі прэдыкатамі, можа выклікаць сімптаматычнае (і, адзна- 
чым, цалкам справядлівае) раздражненне калег-спецыялістаў: у навуковай 
дыскурсіі такі прыём разглядаецца як усвядомленая ці неўсвядомленая 
падмена рэальнай путатыўнасці ўяўнай фактыўнасцю: «У лінгвістычных са- 
^ыненнях фраза «як сказаў N (сцвярджаў, упамянуў, меркаваў, зазначыў)» 
нярэдка прыраўноўваецца да «як паказаў N». Калі N1 г. зн. суб'ект выказван- 
ня. на даны перыяд з'яўляецца «культавай фігурай», то яго выказванні мя- 
няюць модус і прыраўноўваюцца да сакральных тэкстаў. Аднак цытата не 
можа прэтэндаваць на аргумент у спрэчцы. Яна толькі знойдзены кімсьці да 
мяне спосаб фармулёўкі, -  магчыма, заведама больш удалы, чым той, на 
які сам я здольны. Але ад гэтага цытата не пераўтвараецца ў аргумент»5. У 
рэлігійным жа дыскурсе цытата, якая ўводзіцца паўфактыўным прэдыкатам 
говорить, разглядаецца не толькі як дастатковы, але i як неабходны, аба- 
вязковы і ў найвышэйшай ступені «дабраякасны» аргумент (зразумела, пры 
ўмове адпаведнагэ аўтарытэту цытуемага аўтара), параўн.: Сначала мо
литва находит выражение в словах, но на высших ступенях, когда воля 
полностью отдана Богу, духовная молитва происходит без слов, как го- 
вооит Исаак Сирийский: это -  созерцание, полный покой и мир, причаще
ние к энергии Святого Духа (Лоскі, 509); Ce Симеон Новый Богослов го- 
вооит. что «свет славы Господа предшествует Его образу» (там жа); Ce 
Григорий Палам а говорит, что «Бог назван светом не в Его естестве, а 
в Его энергии» (там жа, 510).
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Прыкметна мадыфікуецца ў рамках рэлігійнага дыскурса і паняцце фак
та. Як адзначае Н.Д. Аруцюнава, «факт -  нашчадак і прадстаўнік не любой 
прапазіцыі, а толькі той, што была верыфікавана і атрымала ацэнку «ісцін- 
на» < ...> «Факт» патрабуе, каб прапазіцыя магла быць верыфікавана про- 
стай і прамой зверкай з рэчаіснасцю. Ён не можа абысціся без так ці інакш 
выражанай канкрэтнай рэферэнцыі. Усякага роду адцягнутыя пабудовы 
(тэорыі, канцэпцыі, агульныя меркаванні) не падводзяцца пад катэгорыю 
фактаў, нават калі яны могуць быць правераны і апрабаваны» . У гэтым сэн- 
се ў рамках навуковага дыскурса змест сцвярджэння Бог стварыў чалавека 
не адпавядае патрабаванням, прад'яўляемым да факта, а само гэтае сцвяр- 
джэнне не можа ўводзіцца ментальным класіфікатарам факт: *Той факт, 
што Бог стварыў чалавека,... Але ў рамках рэлігійнай дыскурсіі такое ўжы- 
ванне цапкам натуральнае, параўн.: Тот факт, что мы сотворены всеве
дущим Богом, является, так сказать, онтологическим доказательством 
будущего спасения (Лоскі, 287-288), i не таму, што да факта прад’яўляюц- 
ца недастаткова жорсткія эпістэмічныя патрабаванні, а таму, што ў рамках 
рэлігійнай дыскурсіі прыведзенае сцвярджэнне сапраўды апісвае даказаны, 
строга верыфікаваны факт (паўтараем, прытым што верыфікацыя здзейсне- 
на з дапамогай спецыфічнай працэдуры, якая адсылае не да рэчаіснасці, а 
да сакральнага Тэксту: И сотворил Бог человека по образу Своему, по об
разу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Быц. 1, 27)).

Такім чынам, высвятляецца, што ідэнтыфікацыя шэрага прапазіцый у 
рамках апазіцыі верыфікуемасць vs. неверыфікуемасць без папярэдняга 
вызначэння дыскурсіўнай «сістэмы каардынат», увогуле кажучы, можа ака- 
зацца пазбаўленай сэнсу: калі для навуковага дыскурса сцвярджэнне Бог 
ёсць належыць да кпаса неверыфікуемых прапазіцый, г. зн. прапазіцый, іс- 
ціннаснае значэнне якіх вызначыць немагчыма, то ў «сістэме ісціннасных 
каардынат» рэлігійнага дыскурса тэта прапазіцыя апісвае бясспрэчны факт, 
верыфікаваць які з дапамогай звычайных лагічных працэдур не толькі бяс- 
сэнсава, але і безгустоўна: Шеллинг хочет «объяснить» и «дедуциро
вать» то, что и голос религиозного чувства, и философский критицизм 
одинаково повелевают принять, как факт божественной жизни, уста
навливаемый в религиозном опыте и откровении. Конечно, этот факт 
можно философски истолковывать <...> это может и даже должен де
лать философ, но он не может <...> притязать на раскрытие тайны 
<...>. Это -  рационалистическая безвкусица (Булгакаў, 174-175). Апошняя 
акалічнасць, на наш погляд, вельмі выразна ілюструе рэлевантнасць такога 
прынцыпу маўленчай і разумовай дзейнасці чалавека як неабходнасць стро- 
гага вызначэння рамак дыскурсіўнай сферы, у якой тэта дзейнасць ажыц- 
цяўляецца.

1 Пры аналізе рэлігійнага дыскурса мы выкарыстоўваем галоўным чынам кнігу айца
С е р г і я  Б у л г а к а в а  «Свет невечерний» (М., 1994). Такі выбар тлумачыцца наступнымі 
прычынамі: па-першае, тэта самая значная праца выдатнага мысліцеля i багаслова, у якой ас- 
вятляецца вельмі шырокае кола рэлігійных пытанняў, па-другое, наяўнасць у ей палемічных 
раздзелаў дазваляе нам звярнуцца да аналізу спецыфікі ісціннаснай ацэнкі, кваліфікацыі 
маўленча-лаводзінскіх актаў апанента і г. д.; нарэшце, у працы падрабязна асвятляецца ўласна 
элістэмічная праблематыка (у прыватнасці, праблема суадносін пам|ж верай і веданнем). An- 
рача таго, мы звярталіся да кніг М. В.  Л о с к а г а  «История русской философии» (М., 1991). 
Сласылкі на даныя працы прыводзяцца з зазначэннем у дужках прозвішча аўтара і старонкі на
званых выданняў. _ .

2 3 гэтага, зразумела, не вынікае, што да рэлігійных тэкстаў не прад'яўляецца патрабаванне 
лагічнасці і даказальнасці, параўн.: <...> такие утверждения отца Сергия логически несо
вместимы с духом учения о Боге, изложенном в отрицательной теологии, хотя бы оно и 
было дополнено элементами положительной теологии (Лоскі, 291), але вынікае, што выка- 
нанне гэтых патрабаванняў разглядаецца ў рэлігійным дыскурсе як неабходнае, але недастат-
ковае.

3 П я т и г о р с к и й  А . М .  Избранные труды. M.. 1996. С. 113.
4 П е т р о в  М. К .  Язык, знак, культура. M., 1991. С. 235.
5 Ф р у м к и н а  Р . М . / /  Язык и наука конца XX в. M., 1995. С. 95. 
бА р у т ю н о в а  Н. Д.  Типы языковых значений: Оценка, Событие. Факт. M., 
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