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Проаналізовано наукове пізнання як вид духовної практики. Проведено історіософський
аналіз наукового пізнання від античності до сьогодення, у тому числі із врахуванням вітчизняного
контексту. Визначено роль та специфіку взаємодії раціональних та ірраціональних чинників у
науковому пізнанні. Здійснено аналіз основних методологічних підходів у дослідженні наукового
пізнання як виду духовної практики буття людини. З’ясовано взаємозалежність, універсальність
ірраціональних та раціональних чинників у пізнанні й освоєнні світу людиною.
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Поступальний розвиток сучасної науки виявляє особливий і органічний зв’язок
науки з іншими формами та способами освоєння світу, наукового і позанаукового
знання, це, власне, й визначає актуальність даного дослідження.

Складний і достатньо суперечливий процес наукового пізнання як єдності
раціональних та ірраціональних чинників на різних етапах еволюції науки
виявляється по-різному – від їхнього протистояння в епоху нового часу і до
наростаючої інтеграції в епоху посткласичного періоду наукового поступу.
Однак безперечний той факт, що названа єдність раціональних й ірраціональних
чинників, по суті, є атрибутивною характеристикою науки як специфічної форми
освоєння світу, становлення істинного знання.

Очевидно, що обговорювана проблематика, вкорінена у фундаментальну
проблему людського буття, стосується передусім з’ясування духовної сутності
людини – її душі. Уже в античності, а згодом у середньовічній християнській традиції
душа інтерпретується як ідея, що вивищує людину над буденністю та пов’язує
її з божественним, поєднує з вічністю і Богом, є з’єднувальною ланкою між
смертю та безсмертям. Духовне виявляє вищість, перевагу над раціональністю,
розумом, оскільки вони не здатні виконати функцію поєднання людського з
божественним. У філософії Сократа чітко простежується лінія на поєднання цих
двох людських начал – душевного (ірраціонального) та розумного (раціонального).
Софійний гуманізм Сократа, його раціональна етика або філософія душевного
розуму якраз і є предметною спробою поєднання раціональних та ірраціональних
начал людської екзистенції.

Загалом кожна нова історична епоха еволюції розуму не просто не відкидає
традиції духовно-раціонального способу побутування людини у світі, а
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специфічними засобами та через призму домінуючих цінностей свого часу його
трансформує. Визначальна риса цих пошуків – прагнення захистити людську
душу та духовність від дегуманізуючих соціальних процесів, коли на місце
Бога, вищих моральних цінностей висувалися цінності прагматичної вигоди,
задоволення меркантильних потреб людини та всесилля природних і соціально-
історичних закономірностей. З одного боку, людина за допомогою сили розуму,
наукової раціональності прагне захистити себе від стихії природи, з іншого –
душа людини не просто захищається від засилля раціоналізму, вона постає
своєрідним імперативним стримувальним чинником стосовно нього.

Саме у цьому полягає суть гуманістичної традиції взаємодії душі та розуму,
коли відбувається просвітлення: не лише просвітлення розумом людини, а й самого
розуму душею людини. Тоді розум набуває ознак мудрості, оскільки він
наповнюється морально-ціннісним смислом, який ґрунтується на позитивному досвіді
людського буття. Мудрість, за М. Гартманом, – це “проникнення почуття цінності
в життя, в будь-яке відчування речей, у будь- яку дію і реагування аж до
спонтанного “оцінювання”, що супроводжує кожне переживання; осягнення
всього справжнього етичного буття з погляду цього буття; зв’язок із цінністю, яка
завжди закладена в основі способу дії практичної свідомості”1.

Одночасно наголосимо: “одухотворення розуму”, набуття ним ознак
мудрості відкриває не просто нові гносеологічні горизонти, а робить реальною
перспективу оволодіння людиною вищих сенсожиттєвих цінностей, духовних
істин, які возвеличують людське буття. Вони надають йому гуманістичний
життєвостверджувальний смисл, допомагають “внутрішнім зором” охопити
весь життєвий простір людського існування в єдності суперечливих начал
реально предметного й метафізичного та часовій актуалізації минулого з відчуттям
перспективи майбутнього. На відміну від раціонального мислення, яке “скеровує
реальність на актуальне та потенційне, емпіричне й теоретичне, субстанційне й
акцидентне, душа дає змогу розглядати пізнання як духовне споглядання,
духовне “вбачання”, схоже до гетівського “прафеномену”, коли самі предмети
перебувають у стані істини. Це особливе вміння “бачити духом” і земне, і
“надсутнісне”2.

Специфіка та моральна вищість душі полягає не лише в тому, що вона,
визначаючи людські цінності й ідеали, не заперечуючи важливість раціо, заважає
абсолютизації його ролі в житті людини та визначенні сенсу її буття. Не у
протиставленні, а в поєднанні суть справи, оскільки оплодотворені духовністю
та практичним досвідом істини розуму стають правдою життя. Тому, незважаючи
на дещо зверхнє скептичне ставлення “наукового раціоналізму” до “стихії
ірраціонального”, саме в ідеї їхнього поєднання окреслюється перспектива
гносеологічних практик.

1 Цит. за: Л. Н. Столович, “Мудрость и знание,” Вопросы философии 11  (2003): 157.
2 Сергей Крымский, Философия как путь человечности и надежды (Киев: Курс, 2000), 201.
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Раціоналістично-об’єктивістська модель відношення до світу з опорою на
жорстку причинно-наслідкову детермінацію всіх явищ дійсності, редукції
складного до простого, можливості досягнення всеохоплювального об’єктивного
знання, яке, безумовно, досягатиме істин, виявила обмеженість. Установлення
й обґрунтування істин як знання про сутнісні виміри речей і процесів
зовнішнього світу, очевидно, пов’язане з особливостями індивідуального
споглядальницького охоплення (освоєння) світу, з інтуїтивно-душевною реальністю,
яка перетворює процес пізнання на високу духовну пристрасть. Саме завдяки
цьому реальність і дається, відкривається в своїй неповторності й унікальності,
оскільки класичний раціоналізм хоча і досягає істин, але спрощених, певною
мірою “омертвілих”, “чужих”. Саме такими вони стають у процесі пізнання
унаслідок різних методологічних “ізмів” і “скальпезації” всілякими методами та
прийомами. Нове прочитання нової раціональності вимагає реабілітації ідеї
суб’єктивізації, тобто одухотворення гносеологічної практики, звернення до
феномену позалогічної (інтуїтивно- душевної) очевидності як опори життєвого світу
людини, своєрідного інобуття розуму. Воно розкриває нову іпостась раціональності
як такої, що “пориває з об’єктивністю, яка призводить до втрати смислу”3.

Отже, пізнання розкривається як складний, багатогранний процес,
органічно пов’язаний із людською суб’єктивністю. Пошук і встановлення
розумом позалюдських абстрактних істин збіднює реальну картину світу,
“вихолощує” зі знання духовний смисл людського буття. Тому цілком логічним є
висновок, що в історії культури і цивілізації на першому плані духовності поставало
“не тільки логічно “очищене” мислення, але й гностичне, зілляне з людською долею
пізнання, не тільки логос, але й душа, не тільки об’єктивність як сфера стихійних
позалюдських сил, але і як софійність буття і “доцільна матерія” культури. Не завжди
пізнання вело до етосу перемагаючого розуму. Діяльність людини виявилась
настільки обширною, що приймала не лише одну об’єктивну істину, незалежну
ні від людини, ні від людства, але “внутрішню істину”, досяжну завдяки баченню
через “вікно душі” (Леонардо да Вінчі)”4.

У контексті такого аналізу, як видається, цікавий підхід щодо виявлення й
експлікації суперечливої природи наукового пізнання як єдності духовно-образних і
логікоінтелектуальних практик на прикладі творчих надбань видатних
особистостей науки та культури. Прикметно було би звернутись до творчості
Б. Паскаля й І. Франка. На перший погляд, це неспівмірні особистості – вони
репрезентують різні історичні епохи та різні етнокультурні світи, мають різні наукові
уподобання, їхні мисленнєві концепти характерні різним рівнем теоретичності,
абстрактності тощо. Цей ряд, очевидно, можна було би продовжити. Однак

3 Морис Мерло-Понти, В защиту философии (Москва, Изд.-во гуманитарной литературы,
1996), 61.

4 Володимир Ільїн, Апологія ірраціонального. Філософія для тебе (Київ: Вид-во Європ. ун-
ту, 2005), 46.
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аналіз виявляє певний сутнісно-характерний збіг їхніх теоретичних практик. Це
виявляється насамперед в асимптотичному поєднанні раціонального й
ірраціонального в їхніх філософських концепціях.

Філософський світогляд Б. Паскаля має ту особливість, що він формується у
процесі та під впливом природничо-наукових досліджень і лише з часом
доповнюється антропологічними обґрунтуваннями християнської релігії. І якщо
досі питання щодо цілісності, завершеності філософської системи Б. Паскаля
залишаються дискусійними, то безсумнівний факт незрівнянної практики його
філософської критики та рефлексії, розроблення питань методології та філософії
науки. Зауважимо, однак, що Б. Паскаль знаходився не просто поза межами
традиційної метафізики, а й принципово критикував її. Праці Б. Паскаля – яскравий
приклад подолання меж природничо-наукового пошуку і виходу на проблематику не
лише загальнонаукового, а насамперед загальнофілософського звучання та гостроти.
Французький Архімед на гребені наукової хвилі Нового часу зумів по-новому
розглянути проблеми істини й хибності, методу і методології, сутності та філософії
науки, природи держави і соціального ідеалу, моралі, вищого блага людини.

На особливу увагу заслуговує розроблення Б. Паскалем філософських
основ пізнавальної діяльності, обґрунтування ефективного методу пізнання.
У філософсько-методологічних тлумаченнях особливостей процесу пізнання
й обґрунтування істинно наукового методу пізнання Б. Паскаль загалом
дотримувався філософських ідей, зокрема Р. Декарта.

Очевидно, що вчення Паскаля у принципових засадах не зводиться до
декартівської філософії. Тому таким важливим є обговорення теми “Декарт та
Паскаль”. Це дасть змогу переосмислити наші уявлення про Декарта і Паскаля,
“визначити міру Паскалевого картезіанства”. Відмінність полягає вже у тому, що
поняття “серце” Декарт і Паскаль трактують принципово по-різному. Скажімо,
Декарт розглядав “серце” передусім як тілесний орган. Однак О. Хома зазначає:
“Паскалеве поняття “серця”, яке дуже часто протиставляють Декартовому
“раціоналізмові”, належить до термінологічної традиції, відкинутої Декартом, але не
протистоїть істотному змістові картезіанства”5.

Обґрунтовуючи всезагальність істин, отриманих за допомогою і розуму, і
почуттів, Б. Паскаль подолав методологічну одномірність емпіризму та
раціоналізму: “Принципи відчувають, теореми висновують; і те, і те з
певністю, дарма що різними шляхами; і якби раціо вимагало від серця доказів
для його першопринципів, перш ніж згодитися до них пристати, це було б
так само даремним і сміховинним, як сміховинність серця, що вимагало б від
раціо відчутності всіх теорем, які не доводить, перш ніж згодитися їх
прийняти”6.  Наголошуючи на всезагальності та необхідності істин, що

5 Олег Хома, “Картезіанські мотиви у творчості Паскаля: сучасне паскалезнавство і
стереотипи,” Філософська думка 5 (2008): 123

6 Блез Паскаль, “Думки,” Філософська думка 5 (2008): 117–118.
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відкриваються за допомогою аксіоматико-дедуктивного методу пізнання,
обґрунтовуючи гідність людини передусім у думці, Б. Паскаль здійснює
синтез двох гносеологічних традицій. Конструюючи філософську концепцію
насамперед як раціоналістську, Б. Паскаль у своїй логіці визнає необхідність
імплантації до структури гносеологічної концепції ірраціонального чинника – інтуїції,
волі, почуттів: “Ми пізнаємо істину лише через раціо. А ще й через серце. У цей
останній спосіб ми пізнаємо перші принципи, і даремно раціональне міркування,
не беручи в цьому участі, силкується їх подолати”7.

У Б. Паскаля інтуїція постає зі сфери інтелектуального пізнання. Він визначає її як
особливу чуттєву реальність – по суті, гносеологія зазнає сенсуалізації та, в
подальшому, – ірраціоналізації. Більше того – суб’єктом інтуїції як атрибутивної
властивості пізнавальної діяльності є “серце” людини. Тому інтуїції серця у філософії
Б. Паскаля належить не вторинно-випадкова роль – вона є атрибутивно-
необхідним елементом, забезпечуючи “охоплення” і визначення “перших
принципів буття”. Гносеологічний синтез у Б. Паскаля, власне, і полягає у
тому, що він розширює сферу “природного світла”, охоплюючи, окрім розуму,
“інтуїції серця” та зовнішніх почуттів – досвід і експеримент.

Таке розширене трактування центральних гносеологічних проблем дало
Б. Паскалю змогу вийти за межі вузького емпіризму та раціоналізму,
акцентувати не на “знищенні розуму”, а передусім – на визначенні меж його
застосування, автономності й самодостатності.

Вводячи поняття “серця” у теоретико-пізнавальну концепцію, Б. Паскаль
у подальшому надає йому фундаментальну роль у визначенні сутності
людини (“мислячої тростини”). Угносеології “серце” є інституцією інтуїтивного
пізнання, воно відчуває первинні принципи й аксіоми (у серця своє підґрунтя, якого
розум не знає) і цим визначає мораль та порядок; у релігії воно відчуває Бога.
Людяність людини визначають її осягненням Бога як синтезом, взаємодією свобідної
волі людини, джерело якої – серце, і божественної благодаті. “Ось чому ті, кому
Бог дарував релігію через почуття серця, блаженні й переконані вельми законно,
тим же, хто її не має, ми можемо її дати лише через раціональне міркування,
очікуючи, доки Бог дасть їм її через почуття серця, без чого віра є тільки
людською і безкорисною для спасіння”8.

Тобто, поняттю “серце” у філософській концепції Б. Паскаля належить не просто
важлива – визначальна системоутворювальна роль з її характеристиками цілісності
й завершеності. Це поняття в жодному випадку не довільно і не випадково вводить
та використовує Б. Паскаль. Воно, радше, є логічно обґрунтованим і
органічним елементом усієї його системи філософування.

У зв’язку з цим цікавою є співзвучність ідей, започаткованих Паскалем і
розвинутих в українській філософській традиції. В українській філософії, насамперед

7 Блез Паскаль, “Думки,” Філософська думка 5 (2008):  116–117.
8 Блез Паскаль, “Думки,” 118.
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у філософії Г. Сковороди, одним зі стрижневих понять є “серце”. Саме тому
філософію українства і називають “філософією серця”, оскільки в ньому – джерело
духовного життя, моральних прагнень, які роблять людську душу придатною до
вічності, до осягнення загальнолюдських цінностей та істин.

Окрім цього, підходи Б. Паскаля та Г. Сковороди якщо не тотожні, то
близькі за внутрішнім звучанням насамперед у тому, що їхні системи мають
чітко вираженні екзистенційно-антропологічну вимірність і спрямування на
розв’язання гуманістичної проблематики.  Шлях до вирішення
сенсовизначальних проблем людини філософи здійснюють через апеляцію до
внутрішнього духовного світу людського буття – “серця”.

Звернення до внутрішнього світу людини інституювало в європейській філософії
нехарактерну загалом для неї екзистенційно-антропологічну філософську
традицію як одну з провідних. Паскалеве відкриття того факту, що істини
моральності й духовності народжуються в царині серця, а не раціо, по суті,
реанімують античну традицію вищості моральних і культурних цінностей у
життєдіяльності людини та суспільства. Ці ж ідеї сутнісно визначальні для
Г. Сковороди, для всієї лінії української романтично-антропологічної філософії
та культури.

Наголосимо, що у Б. Паскаля справжнє знання про світ, позбавлене
раціоналістичних конструкцій і сутнісних трансформацій, відтворюється
“логікою серця”. Останньому притаманні “перші начала” буття, які володіють
можливостями відкривати реальність завдяки “очевидності”. Тому цілком
логічним є висновок, що в “такому аспекті проблематика Б. Паскаля
(“внутрішній “світ серця”, суб’єктивність істини, випадковість людського буття та
його суперечливість, “пригніченість” життя перед лицем смерті тощо) наближена і
до традиції ірраціонально-містичного світобачення української філософії (П. Могила,
Г. Сковорода), і до тенденції екзистенціалізму в сучасній західноєвропейській
філософській думці”9.

У філософії серця Б. Паскаля акцентується  на гносеологічних орієнтаціях,
зокрема двох моментах – пізнавальних можливостях “інтуїції серця” та
природних начал, до яких він зараховує внутрішні й зовнішні почуття. У цьому,
очевидно, простежується вплив картезіанства. У філософії Г. Сковороди
спрямованість філософування на “пізнання себе” окреслює передусім не стільки
гносеологічні орієнтації, скільки прагнення до пізнання внутрішнього духовного
стану, завдяки якому відкривається прихована сутність світу.

Філософія серця Г.  Сковороди,  на  відміну  від Б. Паскаля, пронизана
оптимізмом, вірою в щасливу долю людини, а, головне – вірою в можливості
морально- духовного самовдосконалення людини. Адже, на думку філософа,
людина здатна розбудити своє “серце”, яке є джерелом живого духу; людина,
завдячуючи своїй внутрішній невидимій сутності, що є вічною і живою,

9 Володимир Ільїн, Апологія ірраціонального, 96.
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зможе за допомогою Божої благодаті наповнити душу високими духовними
цінностями, а своїм діянням надати дійсно гуманне, людяне звучання та
спрямування. Попри всі відмінності гносеологічних підходів французького й
українського мислителів, спільним для них є безперечне визнання складності
пізнавального процесу.

У зв’язку з цим звернемось до творчості І. Франка, яка охоплює цілісно-
взаємопов’язану сукупність своєрідних духовноінтелектуальних практик,
об’єднаних передусім науково обґрунтованим проектом майбутнього української
нації й ідеєю культурної цілісності та культурної специфічності України. Мабуть, у
такому вимірі позиція О. Пахльовської про іконографічну суть І. Франка в українській
історії має об’єктивні підстави. Річ у тому, що І. Франко “зрозумів необхідність
обірвати пута, які в’язали галицьку Україну з “давнім життям”, і дати локальному,
хай своєрідному, але на той час украй провінціалізованому фрагментові культури
загальнонаціональну перспективу за умов політичної відірваності Галичини
від “великої України”, утверджуючи паралельно історичну оригінальність своєї
безпосередньої батьківщини”10. У малому Мироні І. Франко бачив (і любив) не
лише свого галичанина, а й українського європейця.

Постановка і прагнення розв’язання таких проблем вимагає від суб’єкта
дослідження оволодіння величезним масивом знань про об’єкт аналізу – українство
в широкому загальноєвропейському контексті. Це – по-перше. По-друге –
відтворення локальності етнічної культури Галичини у загальнонаціональному
українському контексті, системній цілісності української культури. По-третє,
вироблення стратегії дослідження з формулюванням ідеї й ідеалу українства
вимагає своєрідної (з урахуванням специфіки об’єкта дослідження) методології
аналізу та методів дослідження.

У літературі, присвяченій дослідженню творчості І. Франка, у тому числі
його філософських поглядів, прагнуть ідентифікувати їх з інституалізованими
ще у класичний період розвитку філософії різноплановими напрямами –
ідеалізмом, матеріалізмом, позитивізмом, раціоналізмом, ірраціоналізмом і
под. Цікава та продуктивна позиція дослідників, котрі, розглядаючи філософію
творчості І. Франка, мають на увазі особливості, авторські характеристики й
оригінальні підходи – все те, що, власне, і становить зміст та природу творчості
Івана Франка.

Отже, цілком обґрунтовано може постати питання про філософську
концепцію (або систему) І. Франка. Професор І. Денисюк називає її
“франкізм”. Річ не стільки у назві-терміні як у констатації оригінального
філософського феномену. Йдеться про те, що “Франкові погляди необхідно
трактувати як його власну, еволюційно складену філософську систему –

10 Оксана Пахльовська, “Творчість Івана Франка як модель культурно-національної
стратегії,” Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: матеріали міжнародної
наукової конференції (Львів: Світ, 1998), 20.
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“франкізм”, в якій є оригінальна візія людського прогресу, гуманізму,
обстоювання прав одиниці на свою суверенність і прав нації на самостійну,
незалежну власну державу”11.

У дослідників особливостей творчості І. Франка, своєрідності його
філософських пошуків вагоме місце посідає з’ясування раціонально-
ірраціоналістичних вимірів франкового філософування. Безумовно, прихильність
І. Франка до раціоналізму як напряму в гносеології, який вважає розум
вирішальним або навіть єдиним джерелом істинного знання, не вичерпує проблеми.
По-перше, треба мати на увазі, що раціоналізм І. Франка не збігається з головною
ідеєю філософського раціоналізму. Адже суть останнього полягає в тому, що
всезагальність і необхідність як атрибути достовірного знання можуть бути почерпнуті
зі самого розуму чи з понять, притаманних розуму, але в жодному випадку – з
досвіду та його узагальнень. По-друге, раціональність у творчості І. Франка
означає пріоритетність розуму як визначального чинника у розв’язанні не
лише науково-пізнавальних завдань, а й інших, зокрема художньо-естетичних
і морально-етичних. Причому раціональність есплікується не лише у
вузькогносеологічному сенсі як здатність до пізнання з допомогою розуму, а й
як спосіб доцільної організації діяльності як такої. Раціоналізм у широкому
контексті як організація інтелектуальної діяльності відповідно до правил,
критеріїв і стандартів розуму означає також адекватність засобів і прийомів
обраній цілі. Такий вимір раціональності можна охарактеризувати як відповідність
принципу методологічної адекватності, або доцільності чи цілераціональності (за
М. Вебером).

По-третє, франковий раціоналізм не має нічого спільного з так званою
універсальною раціональністю, яка передбачає відповідність вимогам логіки й
позаісторичних (абстрактних) схем і стилів мислення. І. Франко долає уявлення
про раціональність як спосіб буття автономного абстрактного суб’єкта та пізнання
істини, відірваності процесу освоєння та пізнання світу від реального
культурницького тла.

Якщо зважити, що раціональність – це передусім прагнення у досягненні
мети (ідей, ідеалу) і в організації діяльності її реалізації, орієнтація на
обґрунтованість доведення, логічну несуперечливість, то І. Франко був
прихильником дотримання раціональних методів у певних видах творчої
діяльності. Тим паче і в своїх художньо-мистецьких, зокрема поетичних
практиках, він, видається, був певною мірою раціоналістом. Йдеться про особливий
варіант художньої раціональності, коли вирішується не лише пізнавальна мета
(отримання знання про об’єкти зацікавленості), а насамперед експлікуються
сутнісні виміри людського у людині як духовне в ній, що “вимірюється” вже

11 Іван Денисюк,  “Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи,” Іван Франко –
письменник, мислитель, громадянин: матеріали міжнародної наукової конференції (Львів:
Світ, 1998), 16.
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не стільки категоріями істинності (абстрагованої від людської сутності), скільки
естетично- моральними регуляторами (краса та добро). Саме вони і
визначають межі художньої раціональності. Згадана тріада, як слушно
зауважує С. Кримський, “при всій, здавалося б, зовнішній несумісності їх
складових (краса і добро орієнтовані на людські цінності, а істина передбачає
відволікання від людської суб’єктивності), вони утворюють нормативну єдність, в
якій міри істинності регулюють та обмежують можливість свавілля в мистецтві,
відходу в позірний, вигаданий світ художньої фантазії. Інакше кажучи, через
функцію істинності вводиться сам “простір” художньої реальності. Однак його
заповнення передбачає вже естетичну і моральну діяльність. Бо ж Істина у мистецтві
розкривається не логічно, а виступає як правда, тобто як пізнавальний результат,
що став принципом життя людини”12. Творчість І. Франка – яскраве та
неповторне підтвердження цього принципу. Крім того, художня раціональність
причетна до формування особливого франкового стилю художньої творчості,
його художнього методу, які спираються на той чи інший спосіб (стереотип)
художнього відтворення дійсності.

Важливою ознакою раціональності у творчості Івана Франка є принцип
поєднання, узгодженості екзистенційно-духовної стихії з розумом, що
виражає ідею інтелектуальної розмірності буття (розумності буття). По суті,
реалізується мета асимптотичного зближення, раціонально-логічних та
ірраціонально-образних засобів і прийомів, суміщення понятійного
“схоплювання” світу з одночасно почуттєвим його переживанням. Це
справедливо зауважує Р. Голод, наголошуючи на ідеї гносеологічного
симбіозу між естетичним і науковим пізнанням як визначально-характеристичною
особливістю творчого методу І. Франка13.

Особливість творчого методу І. Франка – спрямування на спосіб раціональної
діяльності, своєрідну доцільнотехнологічну діяльність (якої б сфери вона не
стосувалася – практики, науки, моралі, мистецтва), яка орієнтована на
розкриття істини на основі досвідно-емпіричного пізнання.

Виявити і встановити за явищем сутність, за даністю суще, “всюди найти
явища істотні і відмежувати їх від менш важливих”14 – серцевина, стрижень
наукового аналізу. І оскільки “ані в природі, ані в житті нема нічого
випадкового, що все має свої причини, усе варте уваги, дослідження й
оцінки”15, то цілком логічно дійти висновків щодо сутнісних вимірів
методології пізнання І. Франка. Передусім зауважимо факт визнання Іваном
Франком об’єктивної детермінації природних процесів. Їхня причинно-

12 Сергій Кримський, Запити філософських смислів (Київ: ПАРАПАН, 2003), 97–98.
13 Роман Голод, Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ початку ХХ століття

(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005), 52.
14 Іван Франко, “Влада землі в сучасному романі,” Іван Франко, Зібрання творів: у 50 т.

(Київ: Наукова думка, 1980), т. 28, 181.
15 Там само, 181.
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наслідкова зумовленість дає об’єктивні підстави для гносеологічного
оптимізму (можливості відображення та фіксації у знанні). Даність світу для
людини – факти. Саме тому їхнє дослідження – завдання завдань, але не
самоціль. Через факти нам може відкритися істина. І. Франко особливу увагу
звертає на те, що реалісти “подають факти і образи з життя не отак собі,
для того, що се факти, але для того, що з них логічно і конечно виходить
такий а такий вивід, – і стараються ті факти без перекручування і натягання
так угрупувати, щоб вивід сам складався в голові читателя, виходив природно
і ясно і будив у нім самім певні чуття, певні сили до ділання в жаданім
напрямі”16.

Успіхи природничих наук – не лише в описі емпірично-зафіксованого,
поясненні й інтерпретації закономірностей природної  дійсності, а, власне, у
конструюванні теоретичних систем, основна цінність яких полягає у
встановленні детермінуючих зв’язків і науковому прогнозуванні. Можна не
тільки зрозуміти і пояснити, що відбувається в природному середовищі, а й
передбачити перебіг процесів у майбутньому. Саме такі світоглядні установки
сприяли в поширенні “здорового духу тверезого позитивізму” (Іван Франко) на
соціально- гуманітарну сферу людського буття та пізнання.

Митець, літератор гостро-адекватно має відчувати і вловлювати духовну та
соціальну динаміку сучасності. Саме тому сучасність митця (у цьому випадку –
романіста), на думку І. Франка, полягає в тому, що він має бути відповідальним
і об’єктивним, а отже, обізнаним із досягненням науки. “В наших часах
писательська творчість, – вважає І. Франко, – коли вона має бути справді ділом
поважним, а не школярською забавою, – се така ж поважна студія, як і праця
наукова, тільки безмірно ширша, многостороння і трудна”17.

Саме цей дух, а не абстрактне наслідування позитивізму має бути творчо
імплантованим у літературний процес, оскільки за фактами розкривається
характер,  за  одиничним (і в одиничному) бачиться загальне,
викристалізовується тенденція в літературній творчості. На глибоке переконання
І. Франка, використання наукового знання необхідне саме для того, щоб
“уміти доглянути саму суть факту, щоб уміти порядкувати і складати дрібниці
в цілість не так, як кому злюбиться, але по яснім і твердім науковім методі.
Така робота ціхує найкраще всю нову реальну літературну школу, втягуючи в
літературу і психологію, і медицину та патологію, і педагогію, і другі науки.
Тота наукова підкладка і аналіз становить іменно найбільшу вартість сеї нової
літератури проти усіх давніших…”18.

16 Іван Франко, “Література, її завдання і найважніші ціхи,” Іван Франко, Зібрання творів:
у 50 т. (Київ: Наукова думка, 1980), т. 26, 13.

17 Іван Франко, “Наше літературне життя в 1892 році (листи до редактора “Зорі”),” Франко,
Зібрання творів: у 50 т. (Київ: Наукова думка, 1981), т. 29, 8.

18 Іван Франко, “Література, її завдання і найважніші ціхи,” 12.



35

В. Мельник
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 25–38

І. Франко використання наукового методу в літера- турній практиці не мислив
як тотальний процес сцієнтизації літератури, а навпаки: по-перше, раціоналістичні
підходи та принципи в літературі, на його думку, варто розглядати як засоби, котрі
не підміняють і котрі не розмивають літературного процесу як мистецько-
духовної форми осягнення буття людини у світі; по-друге, осмислення
проблематики людського у світі в жодному випадку не вичерпується
можливостями лише однієї науки. Існують й інші форми осягнення проблематики
“людина “ світ”. Йдеться передусім про специфічну духовно-практичну сферу
людської діяльності, де світ осягається духовними мірками моралі, естетики,
відповідальності, душевності тощо. У поєднанні цих двох форм пізнання людини та
світу – мистецтва й науки – можливий справжній об’єктивний шлях до істини не
стільки як знання, скільки як осягнення правди життя, перекладу істини буття світу
в принципи життєдіяльності людини та суспільства.

Якщо можна майже беззастережно розглядати І. Франка як прихильника
позитивізму (але не позитивіста), то, напевно, це будуть питання визнання
соціальної потреби в прагматичному використанні досягнень науки, в орієнтації
духовно-практичної діяльності літературної творчості, зокрема на розв’язання
проблем духовного зростання народу. А головне у літературній творчості –
використовувати наукові досягнення й означати той ідеал суспільного та
національного розвитку, над реалізацією якого і має працювати інтелігенція,
відкриваючи “в самім корені добрі і злі боки існуючого порядку і витворювати з-
поміж інтелігенції людей, готових служити всею силою для піддержання добрих
і усунення злих боків життя, – значить, зближувати інтелігенцію з народом і
загрівати її до служби його добру. Без тої культурної і поступової цілі, без тої
научної підкладки і методу… література стане пустою забавою інтелігенції,
нікому ні до чого не потрібною, нічийому добру не служачую, а пригідною хіба для
розривки багачам по добрім обіді… Література, так як і наука сьогочасна,
повинна бути робітницею на полі людського поступу”19.

Важливо наголосити, що реконструкція світоглядно-філософських настанов
І. Франка виявляє їх еволюційність. Про це детально й аргументовано пише
О. Баган20.

Інше питання: захоплення Івана Франка позитивізмом чи сцієнтизмом у
наведеному розумінні як вияв творчих можливостей таланту є кон’юнктурно-
прагматичним чи історико-культурницько зумовленим феноменом і
відповідає прагненню автора розв’язувати національно значущі завдання?

Водночас доцільно загострити увагу і на питанні не лише про право автора, а
про його (якщо він об’єктивна й творча одиниця) необхідність, зумовленість
обставинами життя та творчості, конструювати нові методи й підходи в осягненні
реальності та пошуку шляхів досягнення ідеалу (поетичного, соціального,

19 Іван Франко, “Література, її завдання і найважніші ціхи,” 12, 13.
20 Олег Баган, “Між раціоналізмом і християнізмом (до проблем світоглядної еволюції Івана

Франка),” Франкознавчі студії 2 (2002): 5–22.
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національного, політичного і под.). Аналізуючи творчість І. Франка, варто
об’єктивно відтворити  взаємозумовленість  творчих  пошуків І. Франка та
його спрямованість на вирішення стратегічно вагомих, фундаментальних питань
національного життя. О. Пахльовська цю проблему (діалектику творчості та її
стратегічної інтенціональності у контексті постаті Івана Франка) цілком
справедливо окреслює як глобальну для української культури загалом.

Отже, важливо, зробивши певний відступ, звернутись до чинників цивілізаційного
поступу в епоху Нового часу, зокрема під час діяльності І. Франка. Серед них,
очевидно, важлива роль науки. Річ у тому, що наука, зародившись та
інституалізувавшись в Європі, одразу виявила, по суті, безмежні можливості
не лише посилення людських можливостей, а й універсальну здатність
перетворювати природу, суспільство і, як це не звучить парадоксально, – людину.
Такі претензії наукової раціональності отримали реальне підтвердження і зумовили
парадигмальний вимір розвитку європейської цивілізації у ХІХ – ХХ ст. Як людина
свого часу (передусім у тому сенсі, що І. Франко відчував і розумів тенденції
соціального розвитку та його визначальні чинники), він не міг не розуміти
вагомості науки як методу безкомпромісного пошуку істини, на основі чого
здійснюється перетворення світу відповідно до соціально визначених цілей. Окрім
того,  гострота соціальних проблем і необхідність їх розв’язання
загострювали увагу до феномену науки як соціально-рятівної сили,
породжували міф про безмежні її можливості. У такому контексті І. Франко
позиціонується як сцієнтист, що не вичерпує широти та багатогранності його стилю
мислення або вибору методів творчої діяльності.

Глибинна складність постійно змінного франкового методу цілком природно
зацікавлювала його учнів і послідовників. Показова у цьому контексті позиція
таких авторитетів, як Є. Маланюк та Д. Донцов. Важко не погодитись із
прагненням об’єктивної оцінки творчості І. Франка Є. Маланюком, який зазначав,
що від молодих літ “світ його почувань, внутрішні “стихії” його єства, бурі і негоди
його серця є – в його поезії – завжди контрольовані потужною, але й
формоутворюючою! – силою розуму. І це не випадок, що від молодих літ Франко-
поет неустанно оспівує саме “розум владний”... І, здається, трудно знайти у світовій
поезії такого натхненого, такого аж “одержимого” співця розуму-інтелекту, розуму –
ratio, либонь в чисто Декартівськім сенсі цього поняття”21.

Чи не видається, що поетичний, творчий геній Є. Маланюка оцінює,
реконструює творчість І. Франка (і це природно) передусім з поетично-
ірраціоналістичних засад? Насправді, І. Франко в духовному просторі
українства був виявом у ній національного інтелекту. Що характерно – можливо,
саме цей розум і давав змогу сягати І. Франкові в поезії філософських глибин у
збагненні світу, окрилював нестримним духовним бажанням зрозуміти буття у

21 Євген Маланюк, “В пазурах раціоналізму. До трагедії Івана Франка,” Студентський
вісник 5–6 (Прага, 1927): 86.
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його культурному сенсі, зумовив універсалізм його мислення, нахил до
системності й методичності в осягнені дійсності та пізнання. Цю позицію
Є. Маланюк обґрунтовує в статті під промовистою назвою “В пазурах
раціоналізму”, стверджуючи: “Ціле життя Франко тримав в собі на ланцюгах розуму
свій велетенський поетичний дар, мов окованого Прометея”22.

Нетрадиційність поглядів І. Франка привернула увагу і Д. Донцова, який,
проникливо осмислюючи творчість свого Вчителя, зазначає її внутрішню
суперечливість. На думку Д. Донцова, це був конфлікт І. Франка зі самим собою –
конфлікт, а, ймовірно, і внутрішня боротьба двох Миронів. Ця внутрішня трагедія,
зокрема, полягає у водорозділі віри з раціоналізмом, інтуїції та розуму, духу й матерії23.
Таку оцінку можна було б і сприйняти, але лише зі застереженнями: по-перше, треба
зауважити, що світогляд І. Франка змінювався, еволюціонував, розвивався. На
цьому акцентує і сам Д. Донцов. По-друге, повторюючись, знову наголосимо на тій
рисі франкізму, який, власне, і становить його внутрішню визначеність, – синтезі,
поєднанні раціональних та ірраціональних чинників у творчому, в тому числі й
художньому методі Франка. По- третє, не сумніваючись у прагненні Д. Донцова
стосовно об’єктивності аналізу творчості І. Франка, домінуюче в такому аналізі
прагнення оцінити “усього Франка” з позиції прагматичної соціально-політичної
й ідеологічної доцільності розв’язання української проблеми. Можливо, у цьому
вже полягає своєрідність самого Д. Донцова.

Торкаючись творчості та творчого доробку І. Франка, треба бути свідомим
того, яка це відповідальна і “тонка” матерія. Однак якщо це не кон’юнктурне
зацікавлення, то “спілкування та співпраця” з творами (творчістю) І. Франка завжди
корисне як атрибутивний чинник рефлексивних зусиль творчого сходження із
практики застосування методологічних прийомів найрізноманітнішої природи,
а часто – і в асимптотичному поєднанні раціонального й ірраціонального. В історії
науки та філософії науки такі підходи – справа унікально рідкісна, оскільки
вимагає поєднання “хитрого розуму” (Г. Геґель) та гуманітарної Академії науки
в одній особі.

Міркування про особливості гносеологічних практик зокрема та філософських
концепцій загалом (Б. Паскаля й І. Франка – передусім) укотре засвідчують
живий динамічно-незгасний характер їхнього філософування, який, очевидно,
має персоналістсько-ментальні виміри та відображає соціокультурне буття епохи.
Так, Б. Паскаль зазначив, що основа та сутність моральності людини полягає
в її здатності мислити гідно: “не у просторі повинен я шукати своєї гідності, а в
упорядкуванні власного мислення… Простором усесвіт осягає і поглинає мене
як точку; мисленням я осягаю його”24. Цілком недискусійне твердження про
моральність названих мислителів хоча би з тих причин, що вони мислили і давали

22 Євген Маланюк, “В пазурах раціоналізму. До трагедії Івана Франка,” Студентський вісник 6.
23 Дмитро Донцов, “Душевна драма Івана Франка і його сучасників,” Туга за героїчним. Постаті

та ідеї літературної України (Лондон, б/в, 1953), 67–90.
24 Блез Паскаль, “Думки,” 42.
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відповіді не просто на виклики часу, а, вириваючись у сферу “позамежовості”,
заглядали за горизонт даності, накреслюючи траєкторії духовного життя
людства. І, зрештою, зауважимо, що Б. Паскаля, Г. Сковороду та І. Франка
єднає прагнення віддати всі творчі, духовні сили на благо людини; вони не тільки
будували гуманістичні проекти, висували високі моральні принципи, а (що
найголовніше і справді найскладніше) зорганізували свою життєдіяльність
відповідно до задекларованих моральних імперативів, своїх філософських
доктрин.

Отже, проаналізувавши основні методологічні підходи та еволюцію поглядів
у з’ясуванні специфіки розвитку наукового пізнання на різних етапах розвитку
науки та людства загалом, стверджуємо безперечну складність пізнавального
процесу суть якого укорінена у органічній єдності раціональних (логіко-
інтелектуальних) та ірраціональних (духовно-ментальних) чинників.
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