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Ануфрlенко
, ],] aктивlзм змlнюеть-
- _ _:-дентальним суб'Oк-
_ " цо спираеться на
. _., , дiяльнiсть думки
.,--. Людина о актив.
:_ -.,iом cBiTy, i це дае за-
:-: aамотрансценденту-
---:l1ни до Бога, для

a--: людини. У мехах
, -: .lюдину як *Mipy Bcix

-:отагор) за останне
= : _ звитку фiлос. думки
l. a],-;1Cb трИ напряМКИ
,_ : : метафiзичний А. -
а --стае як абсолютне

-_ :rye в icTop. просто-

= J, К'еркеГор, Ф. Нiц-
.., :-енцiалiсти); космо-
,,.: _розглядаOлюдину
,-: Зсесвiту крiзь приз-
----_ природи (Т Гекслi,

=: -е Шарден); aKcio-
,,,: -вбачаевлюдинi
, -.,з цiнностi (Л. Фойер-
-=,]нt4шевський, М, Ше-

: ...э, фiлос. думки про-
--_:ини, Ti cyTHocTi та

. ,,--я о однiею з цент-,, _-]e за часiв УкраТни-
t - 

"*у 
сприймали не ли-

-: _-|!ну Космосу, що вла-
::,,-ництву, а Й як вiнець
:" В укр, фiлософii 16-
j :зlсються Ti caMi iдеi

, a.,lи поширенi i в Зх.
- -]дину розглядали не

: -:,зицii грiхопадiння та
._: а як наЙвищу цiн-
-.-эця самоi себе через
-- :-D до Бога, як доско-,::э .{ня, С. орiховський,
, =,,- К, Транквiлiон-Ста-

-:. ,lй утверджували iдею
- ,. ,ро- та макрокосмо-
: :.,,1\у Л. Зизанiя. cBiT
: ,- , нижчий пiдпорядк,

-lайвищий piвeнb -
-: ',1, Смотрицький та iH,

i-,, що неодмiн. умовою
--. Бога i еднання з ним е
- :-эння, оскiльки Бог, як i

: _ небесне, мiститься в
--:динi. Пiзнавши Бога,

а -осягти блаженства не
-а небi, а й на землi,

:..' РОЗ}М ЛЮДИНИ ПеРе-
i l r€розривному зв'язку
::]атуральним Розумом
:,, Справхнiй антропол.
i:- в укр. фiлософii почи-
о-. вiд творчостi Г Сково-

....llй наголошуе на тому,
t_:,lHa - ГОЛ, КЛЮЧ ДО РОЗ-
i--ч проблем буття, а най-
--,1li шлях до Бога проля-
-aaэз центр нашого влас-
: . На його думку, у MiKpo-

а.ээкосмосi - один поча-

ток i один кiнець, спiльний ко-
piHb, що тлумачиться як Боха
cyTHicTb. Отхе, людина, пере-
буваючи Mix uнебом" та "зем-
лею,, намагаеться об'еднати iX
собою. Завдяки самопiзнанню
вiдбуваеться перетворення лю-
дини i cBiTy, усунення свiтового
зла.

Лiт,: Фихте И, Г, Избранные произ-
ведения ,t Пер. с нем, Москва. ]9]6,
\, 1i Кант И. Сочинения: В бr / Пер. с
нем, l\,4осква, 1963 66; Кузанский Н.
Сочинения: В 2 т. / Пер, с нем. l\,4оск-

ва, 1 979; Шлегель Ф, Развитие фило-
соФии: В 12 кн, ll Эстетика, филосо-
фия. Критика, Т, 2 / Пер, с нем. lVlocK-
ва,']98З; Антропологическая пробле-
матика в западной ФилосоФии: Сб, ст.
Москва, ]991; Бердяев Н, Д, О назна-
чении человека, Москва, 1993j Сичи-
виця О. М. Фiлософськi пiдходи до
проблеми людини: Конспект ле\цlи lз
спецкурсу. Л,, ]99З; lсторiя фiлосоФii
Украiни, К,, '1994; Чорний l, П,, Козь-
мук Я, Р, Проблема людини в фiло-
соФi[: Конспект лекцiй. Чц., 1996;
Головко Б, Д, ФiлосоФська антропо-
логiя: Навч, посiб, К,, 1997; лопо-
вич М, В. Рацiональнiсть I вимiрй
людського буття, К,,1997,, Мар-
ков Б, В, Философская антропология.
Очерки истории и теории: Учеб, по-
соб, С,-Петербурt, 1997; Проблема
людини в украiнськlй ФiлосоФii XVl-
XVlll ст, Л., ]998l Арендт Г. Станови-
ще людини 7/ Пер, з англ, К,, 1999,

В. Ю. Соколов

AHTKiDeeB
Валерiй lванович (]В. 09.
1946, MiHcbK) - радiоФiзик. Д-р
тех, н. (2000). Закiн, XapKiB. ун-т

(1969). У 1979-9З ст. н, с. Хар-
KiB. вищого вiйськ. командно-
iнж. уч-ща ракет. вiйськi вiд
1994 - гол, н. с. XapKiB. вiйськ.
ун-ry. Осн. напрямки наук. дiяль-
HocTi: розроблення Teopi'i радiо-
метрич. систем спец. призна-
чення, алгоритмiв оброблення
радiометрич. зображень.

Пр,; Оптимальная структура и пре-
дельная чувствительность радиомет-
ра с нестабильным коэФФициентом
усиления // Изв, вузов, РадиоФизика.
] 988, Т, З] , Ns 2; Синтез оптимального
радиометра с частотной Фильтра-
цией входного сигнала // Там само.
] 991 , Т. З4, N9 3: Теоретическая оцен-
ка эффективности алгоритмов лока-
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Электромагнитные волны, Электрон-
ные системы, 1997, т, 2. N9 6: Est]mate
of the Theoretical Limit of the Actua|
Sensitivity of the Actual Sensitivity of а
Radiometer // TelecommUnicationS and
Radio Enc]lneerinq. 1998, Vol,5], Ns ]:
optimizatioл of Total Роwеr Rаdiоmеtеr
Based оп the Systems Analysis Appro-
ach,// Там само. 1998, Vol, 5], Ns 4,

В. П. Деденок

AHTKixlH
Костянтин Леонiдович (05.
0В. ]965, Киiв) - хивописець,
графiк, Закiн. flерж. худож. се-
ред. шк. ('1 9ВЗ, майстерня О, Ага-
Фонова), Вiд 1 994 учасник мiж-
нар. виставок i KoHKypciB. Брав
участь у MixHap. конкурсах
книжк. знака: uXiHKa в екслiб-
рисi, (199З-94) та -Релiгiй ба-
гато - Бог один, (1994; обидва
- Киiв). Працюе в ханрах хиво-
пису, вiльноi графiки, екслiбри-
са. Комбiнуючи кiлька TeXHiK,
художник створюо складнi в тех-
нол. планi композицiТ. НаЙчас-
тiше використовуе технiки офо-
рта, cyxoi гiлки, акватинти, ме-
цо-тинто, пише на м'якому лацi.
Звертаеться до мiфол.. релiг
сюхетiв, до жiн. образlв рiзних
часiв. lcTop. персоналlЙ. лiт. ге-

роТв. Композицii А. тяжiють до
алегоричностi; використовуо
iнколи кiлька кольорiв, але палi-
тра здебiльшого обмехена, стри-
мана. Гол. принципи творчостi -
напiвтони, контраст спiвiснуван-
ня контур. лiнii та плями. (Див,
iл. на аркушi .ГраФiка").

Ю. В. Романенкова

Анiров
Олександр Герасимович
(Онуров; 0В(21 ). 04. 1914, с-ще
Костянтинiвка, нинi MicTo !о-
нец. обл. - 0З. 10, 1995, Киiв) -
актор. Нар. арr УРСР (]976).
Навч. у 19ЗO-З2 у Киiв. худох.
iH-Ti. Працював у драм. теат-
рах: Вседонбас. рос. (Костян-
тинiвка, 19З2), Сталiн. укр. (ни-
Hi Донец. укр, муз.-драм. театр
iM. Артема, ]9ЗЗ-35), BiHH. рос.
пересув. (19З5-З6), L]eHTp. Рад.

ApMii (Москва, 19З8-41), фронr 605
Пд.-Зх. фронry ( 1 94] -45), Одес.
Рад. ApMii (]945-5З), 195З-95
- у Киiв. рос, драм. Teaтpi
iM. Лесi Украiнки. Знiмався в

KiHo, А. були притаманнi глибо-
кий психологiзм i чутливiсть у
cTBopeHHi ролеЙ сучасникiв.

Роrl: Серебряков (..П,ядя Ваня,
А. ЧехОва), Петро ("Влада темряви"
Л, Толстого), Черкун (.Варвари"
IV], Горького), ,Щороднов ("Пlзня лю-
бов, о. островського), Ведерников
("Роки блукань, о, Арбузова), BaciH
(.Росiйськi люди, К, симонова), Тео-
доро (.Собака на ciHi" Лопе де Веги),
ВУЛанд (.Хихаки" О, писемського);
у KiHo - ,Д,зержинський (.Правда",
]957), Петлюра ("Кров людська - не
водиця ]960t, обидвi на Киiв. к,но-
студii худох. фiльмiв iM, О, ,Д,овженка,

Лlr.r Ануров (Онуров) Олександр
Герасимович: [Некролог] // Ki)K, ] 995,
] 8 жовr

Л. В. Нужна

Анiфрlев
Лев Олександрович (27, 10,
]925, с. Правi Ламки Тамбов.
обл.. РФ) - ФiлосоФ. Д-р фiлос. н.

(19В0). Учасник 2-i св|т. вiйни.
Мае бойовi нагороди. Закiн.
Одес. Вiйськ. -пiхотне уч-ще
(194З), icTop. ф-т Одес. ун-ту
(1953). У 1955-60 працював
ст. викл. каф. фiлосоФii Одес.
технол. iH-Ty харч. пром-стi:
1972-80 - ректор Одес, ВПШ;
]9ВO-В2 - проФ , зав. навч.-
метод. вiддiлу АкадемiТ сусп,
наук при ЦК КПРС; 19В2-92 -
проректор, вiд 1992 - зав. каФ.
полiтологii Одес. ун -ту.

Лр.j О вере и неверии. О,, 196'1; Ре-
лигия и хизнь: вчера, сегодня, завт-
ра, О., 1969; ]977; Религиозность и

атеизм // Социол. очерки, О,, 1974;
Комунiсти та релiгiя, К,, 1974; Идео-
логические основы развития социа-
листического общества. Москва, 1 982;
Нацiоналiзм i полiтика. О,, 1996; Полi-
тика i релiгiя, К,, 1 997.

Лiт,: Професори О(Н)У,

В. О. lваниця

АнуФрldнко
Анатолiй Васильович (]В. 03.
1 940, Ворошиловград, нинi
Луганськ - 1 l. 10. ]99В, Киiв) -
диригент. Засл. дiяч мист-в
Украiни (19В5). Нар. арт. Укра-
iни (]996). Закiн. оркестр, ф-т
Киiвськоi KoHcepBaтopii (1962),

ф-т оперно-симф. диригуван-
ня (1977, кл, Ю. Луцева) Львiв.
KoнcepBaTopij, 1961-76 - солiст
оркестру, 1976-77 - асист. гол.
диригента, 1977-79 - дири-
гент-стажист Киiв. театру опе-
ри та балету, вiд 1979 - худох,
кер. i гол. диригентДерх. естрад-
но-симф. оркестру Украiни,
1988-98 - худож. кер. ансамб-
лю пiснi i танцю .Таврiя, (CiM-

ферополь).
А. м. велес


