Білик А.С. Феноменологічний світ/ Методологія та практика дослідження аномальних явищ : зб. наук. праць /
під заг. ред. А.С. Білика. – К. : Наук. світ., 2010. – С. 5-6

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ СВІТ. ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
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Сучасний світ – феноменологічний. Експериментальне спостереження явищ і
феноменів та встановлення локальних взаємозв’язків між ними передує їх
поясненню в системі існуючих наукових уявлень про світ. Наука розвивається
стрибкоподібно, переходячи від одних парадигмальних теорій до інших, більш
універсальних і всеосяжних. Аномалії, як факти, що не можуть бути пояснені в
рамках існуючої парадигми, стають рушієм до її зміни, підґрунтям для
ствердження нової системи знань. Всі відкриття нових типів явищ характеризують
етапи, що включають попереднє усвідомлення аномалій, поступове або миттєве їх
признання – як дослідне, так і понятійне, і послідуючу зміну парадигмальних
категорій і процедур, яка часто зустрічає опір [1].
Проте інерціальність наукової парадигми, що виступає як її захисний і
регуляторний механізм, у сучасному інформаційному світі [2] призводить до
часткової акцепції явищ та відсутності ефективної консолідації пояснень їх
проявів з точки зору різних областей знань.
Так, наприклад, допускаючи, що спостерігач може впливати на редукцію
хвильової функції [3] і навіть на імовірності подій у світі макрооб’єктів [4],
існуюча парадигма все ще не може визнати телекінез і яснобачення [5].
Спостерігаючи надсвітлові швидкості сигналів від пульсарів [6], вагається визнати
їх засобом передачі інформації [7, 8]. Допускаючи можливість розвитку у
позаземних цивілізацій, енергоспоживання яких співмірне енергіям зоряних
систем [9] технологічних об’єктів, як сфери Дайсона [10], обходить увагою такі
об’єкти як «червоний квадрат» HD44179 [11] і SS433 [12]. Шукаючи сліди
позаземного розуму у радіосигналах [13], парадигма не враховує можливу
наявність таких слідів на Землі [14, 15] як втім і на інших тілах Сонячної систем
[16]. Спростовуючи астрологію [17], існуюча парадигма не в змозі пояснити
впливу астрономічних явищ на непов’язані земні процеси [18; 19]. Незважаючи на
багатий фактичний матеріал [20, 21], та розроблені моделі [22, 23, 24] у сфері
феноменології залишаєються можливість існування паралельних світів.
Проте наука ще ніколи не була так близька до формування цілісної картини
світобудови. Останні дослідження все більше стирають межі між класичною і
квантовою фізиками [25]. Відкриття лише протягом останніх 20 років понад 400
екзопланет та води на Марсі змусило перейти від позицій унікальності Землі [26]
до оптимістичних прогнозів відкриття позаземного життя вже в цьому сторіччі
[28]. Аномалістика не тільки знаходиться на стику різних галузей науки в плані
використання їх методик, вона є сполучною ланкою між фактично
спостережуваними явищами реального світу і його теоретичними моделями.
В цьому ракурсі дослідження аномальних явищ з наукової точки зору є
особливо актуальним [27]. Адже насамперед, аномальні явища – ознака і
нагадування, що існуюче уявлення про будову і устрій Світу ще досить далеке від
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повноти.
І прихід нової наукової парадигми, яка здатна їх пояснити, слід очікувати вже
у найближчі часи.
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