Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 1-2. С. 362–366.

УДК 001.1:101:124.5:13

ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ І РЕЛІГІЇ ЯК ШЛЯХ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ
ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Найдьонов О.Г.

Ідентифікація людини як творіння Божого покладе
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край

сучасним

Техногенна цивілізація, до якої належить більша частина людства і також
Україна, переживає глибоку системну кризу зумовлену, в першу чергу на наш
погляд, відходом людей від релігії, священних текстів, Біблії. Саме ці священні
тексти містять застереження людству щодо небезпек хибного «небожого»,
технократичного вектору розвитку суспільства. Технічний прогрес у наш час явно
випереджає соціальний і культурний. В даний час, техніка і технократи панують над
людським співтовариством, диктуючи свої закони і свою волю. Прикладом може
служити те, що нині багато людей впадають в залежність від інтернету, від
комп’ютера, в психдиспансері з’являються нові хворі з порушенням психіки,
зомбовані компьютеромани.
Техногенна цивілізація базується на поширеному в американській і радянській
громадській думці – технократизмі – принципу пояснення суспільного розвитку,
згідно з яким влада в суспільстві має належати технократам – носіям технічного
прогресу, вищих верств технічних фахівців (в радянській традиції це комуністи, які
мали бути вихідцями із заводів, фабрик і з вищою технічною освітою). В основі
традиційного технократичного погляду на світ лежить методологія технологічного
детермінізму, абсолютизуються розвиток техніки і технології і представляє техніку
як основу соціального прогресу. Якщо техніка – рушійна сила розвитку всього
суспільства, то цілком закономірним видається, що люди, пов’язані з технікою, що
володіють науково-технічними знаннями і компетенцією, що визначають науковотехнічний прогрес і розвиток виробництва, можуть і повинні взяти політичну владу
в свої руки. Технократизм з’явився на хвилі успішного науково-технічного розвитку
вже в 19 ст., але повною мірою проявив себе у філософії, соціології, культури в
цілому в 20 ст., коли стала бурхливо розвиватися промисловість, і технократична
ідеологія опанувала великі соціальні групи, пов’язаними з індустріалізацією
суспільств. Найбільш яскраво технократизм втілився в різних утопічних
технократичних
ідеях
і
теоріях
індустріального,
технотронного,
постіндустріального суспільства. У 1960-1970 технократизм був покладений в
основу індустріалістскіх теорій, які постулювали реальне втілення його принципів в
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практиці західного суспільства. Американський економіст і соціолог Дж. Гелбрейт
спробував теоретично і практично довести, що сучасне йому американське
суспільство і є реалізований технократичний ідеал: чільну роль у цьому суспільстві
відіграє технічна раціональність, якій все більше підпорядковується економіка,
керована зусиллями техноструктури [2]. Техноструктура, що об’єднує технічних
фахівців і керівників різного рівня, – це головний мозок великих підприємств: вона
приймає рішення на основі наукової експертизи, втілює і реалізує інтереси всіх
працівників підприємства, по суті справи, вершить усі справи в суспільстві. Коли
наприкінці 1970 на зміну безкризового етапу розвитку знову прийшла пора криз,
технократична ідилія була зруйнована, і на зміну технократизму прийшов
неотехнократизм.
Чорнобильська трагедія, інші техногенні катастрофи спричини появу
неотехнократизму – новітнього варіанту західного технократизму, що з’явився як
відповідь на загрозу екологічної кризи і зрослий технологічний ризик. Початок
неотехнократичного етапу припадає на 1980-ті, коли замість теорій
постіндустріалізму стали створюватися концепції інформаційного та комп’ютерного
товариства (Масуда, Нейсбіт). Відмінною особливістю цих теорій є спроба поєднати
методологію технологічного детермінізму з іншими детермінантами, в результаті
чого створюється новий образ суспільства.
Аналіз досліджень в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, свідчить, що проблема виникнення, сутності, закономірностей
цивілізаційного розвитку завжди знаходилася в центрі уваги філософів. Існують
різні оригінальні теорії цивілізації, які представлені в творчості Ж.-Ж.Руссо,
І.Канта, М.Данилевського , О.Шпенглера та ін. У відповідності з теорією сучасного
філософа історії А.Тойнбі, цивілізація – це конкретне суспільство, соціокультурне
утворення, що локалізовано в просторі і часі, наприклад, цивілізація стародавнього
Єгипту.
О.Шпенглер в праці «Присмерк Європи» обґрунтував думку, що розвиток
цивілізації – це ознака, «симптом» руйнування, занепаду культури. За його
поглядами чим більше розвинені наука, техніка, технологія, тобто – цивілізація, тим
більше страждає від їх впливу культура [9].
О.Шпенглер підкреслював, що людина бере на себе роль творця, спираючись на
техніку. Водночас прогресує процес втрати духовності, що пов’язано з руйнуванням
християнських цінностей. Отже, людство, спираючись на технократію, стає силою,
що руйнує культуру, духовність, людське в людині.
В традиції екзистенціальної філософії, в творчості М.Хайдеггера. М.Бердяєва,
Х.Ортеги - і - Гасета проблема техніки розглядається як проблема метафізична, як
проблема людського існування.
М.Бердяєв вважав, що негативна роль техніки проявляється тоді, коли засоби
(техніка) замінюють цілі життя. Техніка робіть з людини знаряддя виробництва
речей, «речі стають вище за людину». М.Бердяєв, аналізуючи проблему техніки як
проблему людського існування, писав: «Техніка хоче оволодіти духом і
раціоналізувати його, перетворити в автомат, в раба. Це і є титанічна боротьба
людини і технізованої нею природи» [1, с.41].
Відомий представник сучасної західної філософії науки П.Фейєрабенд доводить
тезу про негативний – значною мірою – вплив на культуру такого фактора
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цивілізації як наука. Він вважає, що не дивлячись на безумовну цінність науки, її
можливості в покращенні життя людини, наука водночас витісняє позитивні
досягнення більш ранніх епох. Тобто, наука зменшує таким чином «ступені
свободи» діяльності людини, обмежуючи вільний вибір моделей соціальної
поведінки, морально-світоглядних орієнтирів і ідеалів. Прагнення науки вважати
право на істину власною прерогативою П.Фейєрабенд називає «фетишизмом
науки». [8, с.259]. Точка зору П.Фейєрабенда це, по суті, протест проти домінування
техніциської орієнтованості мислення і діяльності сучасної людини.
Проблема поведінки людини, її успішної самореалізації, роль науки і релігії
завжди були в центрі уваги релігійних діячів. Так російський Патриарх Кирилл під
час відвідин у липні 2010 Дніпропетровського національного університету ім. Олеся
Гончара неодноразово звертався до співвідношення наукового та релігійного
мислення.
Українська дослідниця М.Ю Савельєва успішно і переконливо доводить
важливість Святого письма для життєдіяльності людини і суспільства [7]. Канигін
Ю.М. та Кушерець В.І. твердять, що майбутнє науки лежить через тісну співпрацю і
взаємодію з Першокнигами людства [4; 5].
Серед невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття можна виділити наступні: а) чи містить в собі релігія, зокрема
релігійні тексти, евристичний потенціал для зниження ризиків техногенної
цивілізації чи лише «збірка видумок і казок», як нас вчили раніше; б) наскільки
продуктивною є думка про те, що взаємодія науки і релігії це шлях зниження
ризиків техногенної цивілізації.
Ціллю статті є саме обґрунтування того, що використання наукою Біблії, Вед,
інші священних текстів, взаємодія науки і релігії це продуктивний шлях зниження
ризиків техногенної цивілізації, запорука життя людства на планеті Земля.
Що говорить Біблія з приводу завдання людини на Землі, яке їй дав Бог?
Обробляти і зберігати планету (едемський сад в якому Бог поселив людину). Це
найперша заповідь, яка дана людині Богом! Відповідно до Священного Писання
вона дана йому ще до створення «помічника» («дружини його») і першої заповіді
«від всякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від
нього». Заповідь «обробляти і зберігати сад» має тим більше значення, що цими
словами Творець поклав початок людській культурі (у тому числі і науці, як
складової культури). Справа в тому, що латинське слово «культура» якраз і означає
«обробіток», а також «виховання, освіта, розвиток». Відбувається слово «культура»
від слова «cultus», яке означає шанування, поклоніння, культ, що прямо вказує на
релігійне коріння культури.
Культура як збереження навколишнього світу і турбота про нього, є божою
заповіддю для людини. Таким чином, заповідь «обробляти і зберігати едемський
сад» можна вважати точкою відліку людської культури.
Релігія не встановлює систему догматів для науки і не перевіряє відповідність
результатів наукових досліджень цим догматам. Релігія ставить перед собою більш
високе і більш відповідальне завдання – моральну оцінку явищ культури. Якщо
творчість сприяє моральному та духовному перетворенню особистості, наприклад
Православна Церква благословляє її. Якщо ж культура протиставляє себе Богові,
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стає антирелігійної або антилюдською, перетворюється на антикультуру, то Церква
протистоїть їй.
Радянське суспільство яке вже 20 років дублюється в Україні стояло на
платформі історичного матеріалізму. Марксистсько-ленінська доктрина приймалася
за істину в останній інстанції завжди і у всьому. Нею керувалися, зрозуміло в
своєму особистому розумінні, при вирішенні будь-яких завдань, при відповіді на
будь-яке питання. І в цьому ж суспільстві були заборонені такі науки, як генетика і
кібернетика, що принесло нашій країні великої шкоди, насамперед економічний.
Історичний матеріалізм – це економічна платформа. Буцімто все вирішує
економіка, рівень розвитку виробничих сил, що визначає економічний базис
цивілізації. А інше – «надбудова», включаючи і релігійні, духовні цінності, залежна
від матеріального виробництва. Спираючись на таке розуміння, ми створили
квазіцивілізацію – безбожне, аморальне суспільство, і стали формувати його
суб’єктів – «совків», які відкинули напрацьовані багатьма поколіннями цінності
В науковій картині світу не тільки радянських вчених, а і деяких західних місця
для Бога не знайшлося. Сучасна система знань зорієнтована на «підкорення
природи» і забезпечення технічної потужності завели нас в глухі кути –
демографічний, екологічний, військовий і т.п. «Всесильна» наука стала виступати
«спасителькою» роду людського від голоду і холоду підмінивши собою Господа
Бога. Тепер вже сама західна наука вступила в полосу кризи на фоні успіхів східної
(китайської, індійської, японської) науки.
Теологи, на відміну від деяких учених і філософів не ставлять за мету
перевірити за допомогою наукової моделі істинність Священного Писання. Вони
хочуть показати, що неупереджене наукове моделювання, вільне від ідеологічних
догм, в процесі розвитку наукової думки все ближче і ближче підходить до тієї
картини, яка приведена в Писанні. Більш того, деякі місця Писання в їх тлумаченні
святими отцями можуть допомогти вченим визначити найбільш перспективні
напрямки досліджень. При складанні формальної, наукової картини світу Біблія є
вихідною, відправною точкою дослідження і одночасно якимось еталоном, що
дозволяє перевірити, наскільки близька до істини побудована модель, тобто зробити
її верифікацію. Але зробити це можна тільки по кінцевому результату, аналізуючи
остаточну картину. Провести будь-які проміжні перевірки, щоб переконатися в
правильності обраного напрямку пошуку, використовуючи текст Священного
Писання, не представляється можливим. Відомо з цього приводу висловлювання
Михайло Васильовича Ломоносова: «Помилково чинить хімік, який хоче по
Псалтирю вивчати хімію» [6, с.137]. Так, Біблія – це не підручник фізики, або хімії,
або астрономії, чи біології. Але без неї не було б ні фізики, ні хімії ні астрономії, ні
біології і багато чого ще.
Дослідник, абстрагуючись від навколишнього світу, може впасти в спокусу
відсторонитися і від своїх моральних зобов’язань. Якщо це відбувається, то
зазвичай він мотивує це тим, що досліджувані явища природи не можуть бути
моральними або аморальними. Логічний розвиток такої життєвої позиції може
призвести до воістину страшних наслідків. Біди, які можуть обрушитися на всіх нас
будуть такі, що легенда про «ящику Пандори» нам здасться милою різдвяної
історією. В результаті вищевикладеного може скластися враження, що наука – це
зло. Насправді це звичайно не так. Наука це лише інструмент, яким користується
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людина, і залежно від того, як вона ним користується, він може принести цим
інструментом або зло, або добро.
Наука може бути також одним із засобів пізнання Бога (Рим. 1. 19-20). Ми
бачимо у ній також природний інструмент упорядкування земного життя, яким
потрібно користуватися дуже обережно.
Висновки. Релігія, зокрема релігійні тексти, містять евристичний і моральний
потенціал для зниження ризиків техногенної цивілізації. Взаємодія наукового і
релігійного мислення це вірний шлях зниження ризиків техногенної цивілізації.
Біблійний орієнтир переводить еволюцію людства у рятівне русло. Науку необхідно
переорієнтувати на людину. Повести ідентифікацію людини як творіння Божого і
відповідно до цього потреби людини і науки.
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