
        

                                                                          

 

 

 

 

 

Постнекласичні дослідження 

 

 

 

Київ – 2012 

№27 



        

                                                                          

 
Центр гуманітарної освіти  

Національної академії наук України 
Лабораторія постнекласичних методологій 

 

 

 

 

 

 

TTOOTTAALLLLOOGGYY--XXXXII  
 

Постнекласичні дослідження 

(27 випуск) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Київ – 2012 
 

 

№22 

№24 



        

                                                                          

 

ББК  Ю21+Ю22+Ю25+Ч11 

Т63  

Totallogy-XXI.Постнекласичні дослідження. №27. 

 – Київ: ЦГО НАН України. – 2012. – 363 с. 

 
У випусках наукового збірника друкуються матеріали, присвячені 

розробці постнекласичної методології,  метафізики тотальності 

(тоталлогії), теорії і історії наукової методології, культурології, 

сучасних проблем філософії і науки, суспільного життя та нових 

технологій діяльності.  

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:  серія КВ №6986. 

Затверджено як фахове видання постановою президії ВАК 

України від 10.11.2010 р.   №1-05/7. 

     

 Редакційна колегія: головний редактор – доктор філософських наук 

В.В.Кізіма, заступник головного редактора – кандидат філософських 

наук Т.Д.Суходуб, відповідальний секретар – кандидат філософських 

наук С.В.Таранов. 

Члени редколегії: академік НАН України М.В.Попович, член-

кореспондент   НАН   України   В.С.Пазенок,    доктори     

філософських наук   І.С.Добронравова,           А.М.Єрмоленко,  

В.П.Загороднюк, М.М.Кисельов, В.С.Лукьянець, В.І.Онопрієнко, 

В.А.Рижко, І.З.Цехмістро, кандидат філософських наук Ю.А.Іщенко. 

 

ISSN  2077-8309                              Ухвалено до друку Вченою  радою  

 Центру гуманітарної освіти НАН України 

28. 02.12 р. (протокол №1) 

 

 

©  Центр гуманітарної освіти  

                                                                             НАН України 

 
                     



        

3 

                                                                         

ЗМІСТ 

 
Дослідницька тема “Раціональне та ірраціональне 

в комунікативних процесах”..................................................................7 

В.А.Рижко. Феномен мереж і комунікативні процеси  

в науці: раціональне та ірраціональне……………………………..…….7  

 

І. Історія філософії………………………………………………..…….16 

С.В.Таранов. На пути к американскому экзистенциализму……....…16 

 

IІ. Естетика……………………………………………………….…..…39 
С.А. Крилова. Краса вчинків в соціальному бутті людини………....39 

С.М.Сильчук.Знаково-символічна сутність моди…………………...48 

 

ІІІ. Свідомість як проблема………………………………………..…58 

Т.О.Дроздова. Теорії нейтрального монізму у поясненні  

свідомості………………………………………………………………...58 

 

Загальноукраїнська науково-практична конференція “Дві 

постнекласичні картини світу: світ – це єдність; світ – це 

тотальність”…………………………………………………………….70 

 

Від редакції……………………………………………………………....70 

В.В.Кизима. Бытие как тотальность. Современная   

философская картина мира и ее приложения…………………………71 

 

1) Світ як тотальність…………………………………………..…….189  

А.В.Ільїна. Границі тотальності та безмежна межа реконструкції…189 

О.О.Самчук. Світ як тотальність vs світ як хаос…………….………206 

В.А.Черненко. Этический опыт онтологии (анонимная  

Вселенная и Лицо)………………………………………………………217 

Б.В.Козак. Аналіз понять «метафізика» і «онтологія» в філософії 

Мартіна Гайдеггера………………………………………………..……224  

А.В.Вознюк. Парадигма целостности современного  

естествознания……………………………………………………..……235 

Л.В.Рижко. Інформатика і проблема єдності природознавства і 

гуманітаристики………………………………………………………...250 

 

2) Людина і світ………………………………………………..………262 

Ю.А.Мелков. Постнеклассическая картина мира: полнота мира  

как мира человека………………………………………………….……262 



        

4 

                                                                         

О.Г.Левченко. Театр у його функції буттєвого  

еволюціонування…………………………………………………….....275 

И.В.Рудакова. Повседневность в свете постнеклассической 

рациональности……………………………………………………..…..284 

М.І.Бойченко. Тілесність і соціальність  - системна 

взаємообумовленість……………………………………………….…..296 

Н.В.Пономаренко. Уровни бытия и их осмысление в  

личностной онтологии…………………………………………….……307 

 

3) Цінності, смисли і значення………………………………………329 

В.П.Загороднюк. Світ як горизонт смислів і значень…………….…329 

Я.В.Любивий. Цінності, смисли та значення в світлі антропного 

принципу…………………………………………………………….…..335 

C.В.Климань. О культуре как «почитании» «Благого Начала»….…353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

5 

                                                                         

CONTENTS 
 

Research Theme “Rational and Irrational Components 

in Communicative Processes”…………………………………….….…..7 

V.A.Ryzhko. The Phenomenon of Networks and Communicative 

Processes in Science: Rational and Irrational Components………….…….7 

 

I. History of Philosophy………………………………………………….16 

S.V.Taranov. On the Way to American Existentialism………………….16 

 

II. Aesthetics…………………………………………………………..…39 

S. Krylova. Beauty of Acts in a Social Life of Human Beings………..…39 

S.M.Sylchuk. Sign-Symbolic Nature of a Fashion……………….………48 

 

III. Consciousness as a Problem…………………………………………58 

T.O.Drozdova. Theories of Neutral Monism and Explaining  

Consciousness………………………………………………………..……58 

 

All-Ukrainian Scientific Conference "Two Postnonclassical World 

Views: the World is a Unity, the World is a Totality"…………………70 

 

Editorial………………………………………………………….....….…..70 

V.V.Kizima. The World as a Totality…………………………..…………71 

 

1) The World is a Totality………………………………………………189 

A.V.Il’yina. The Boundaries of the Totality and the Unlimited Limit  

of Reconstruction………………………………………………..………189 

O.O.Samchuk. The World as a Totality vs the World as a Chaos………206  

V.A.Chernenko. An Aesthetical Experience of Ontology (the  

Anonymous Universe and a Face)……………………………………..…217 

B.V.Kozak. Analysis of the Concepts of "Metaphysics" and  

"Ontology" in the Philosophy of Martin Heidegger…………………...…224 

A.V.Voznyuk. Paradigm of Wholeness in Contemporary Natural  

Sciences………………………………………………………………..…235 

L.V.Ryzhko. Informatics and a Problem of the Unity of Natural  

Sciences and Humanities…………………………………………………250 

 

2) A Human Being and the World………………………..……………262 

Yu.A.Melkov. The Postnonklassical World View: Completeness of  

the World as the World of a Human Beings……………………..………262 

O.G.Levchenko. A Theatre in its Function of Existential  



        

6 

                                                                         

Evolutioning………………………………………………….….…….…275 

Y.V.Rudakova. Everyday Life from the Perspective of 

 Postnonklassycal Rationality……………………………….……….…..284 

M.I.Boychenko. A System Interdependence of Corporality and  

Sociality……………………………………………………………….…296 

N.V.Ponomarenko. Levels of Being and their Comprehension in  

a Personal Ontology……………………………………………..…….…307 

 

3) Values, Senses and Meanings………………………………….…….329 

V.P.Zahorodnyuk. The World as an Horizon of Senses and  

Meanings…………………………………………………………………329   

Ya.V.Lyubyviy. Values, Senses and Meanings from the Perspective  

of Anthropic Principle………………………………………………..…..335  

C.V.Klyman’. At a Culture as a "Worship" of a "Good Start»………….353 

 

 

 



Дослідницька тема: «Раціональне та ірраціональне…»                    

7 

                                                                         

  

  

ДДооссллііддннииццььккаа  ттееммаа::  ««РРааццііооннааллььннее  

ттаа  ііррррааццііооннааллььннее  вв  ккооммууннііккааттииввнниихх  

ппррооццеессаахх»»    

 
 

  

  

  

В.А.Рижко 
                                                                                                     

 

 

ФЕНОМЕН МЕРЕЖ І  

КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ В НАУЦІ: 

РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ  

 

 В сучасній енциклопедичній філософській літературі немає 

терміна «мережа». Це обумовлено, звичайно, недостатньою його 

розробкою, відсутністю усталених загальноприйнятих міркувань, з 

одного боку, а з іншого тим, що його зміст містить значну частину 

практичних, операційних властивостей, які зациклюються на певні 

конкретні процедури і самі загальні (власне понятійні) прикмети якщо 

не губляться, то залишаються осторонь уваги більшості філософських 

досліджень. 

 Тим не менш зараз існує вже численна література, де 

аналізується питання феномену «мережа» як певного історичного 

елементу сучасних практик. Український читач відповідну інформацію 

про літературу може почерпнути з книжки «Мережі і мережні війни» 

за редакцією Джона Арквілли та Девіда Ронфельдта, [1]. Автори цієї 

книжки хоча за головну мету мають розгляд проблеми мереж у зв‘язку 

з використанням їх в практиках організації діяльності окремих 

громадських рухів і зокрема злочинців та терористів, але водночас у 

них знаходимо аналітичні екскурси стосовно поняття «мережа». В 

данній статті будемо опертям мати доробок зазначеної праці. 
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 Як і більшість фундаментальних наукових понять (для 

прикладу: «сила», «речовина» тощо), які спочатку використовувалися 

в буденному спілкуванні, буденних практиках, а згодом за аналогією 

(як метафора) стали використовуватися в наукових практиках, така, 

мабудь доля і терміну «мережа». Ним в буденних практиках позначали 

ті феномени, які представляли певні плетива на кшталт рибальських 

сіток. Є й інші аналоги, скажімо, мереживо як певна конфігурація 

структурних елементів, малювання, оздоблення чогось, а в українській 

традиції – вишивання тощо. В усіх випадках під словом «мережа» в 

буденній мові мислиться якась сукупність структур, які пов‘язані 

поміж собою, вони нагадують вузли, що мають місце в тих же 

рибацьких сітках, або чомусь подібному. Власне ця особливість 

«мережі» і знаходить певне вираження вже в наукових практиках 

тлумачення цього слова. Водночас йому приписуються (виділяються), 

чи у нього експлікуються відповідні ознаки, або теоретичні і практичні 

рівні: технологічний, соціальний, наративний, організаційний, 

доктринальний [1, с.9]. 

 Під «технологічним» рівнем розуміються технічні засоби, за 

допомогою яких здійснюється комунікації (обмін інформацією) між 

внутрішніми та зовнішніми структурами феномена «мережа». 

Скажімо, до технологічного рівня відносяться на сучасному стані 

розвитку – інтернет-зв‘язки, мобільні телефони, а також традиційні 

способи комунікації – повідомлення усні, писемні, особистісні 

контакти (обміни думками та діями) окремих суб‘єктів мережі. 

 Звичайно, феномен мережі в даному разі розглядається в 

зв‘язку з проблемами комунікативних процесів в науці, зокрема 

наукового спілкування та питань раціонального і ірраціонального. 

Тому далі зупинимося на проблемі «наукового спілкування». 

 «Наукове спілкування» - складний феномен, має давню 

історію та вже усталені традиції. До основних історичних типів 

наукового спілкування скорше за все можна віднести: 1) усні дискусії, 

диспути; 2) обговорення доповідей, повідомлень на зібраннях вчених у 

відповідних легітимованих наукових установах; 3) наукові 

конференції, симпозіуми, «круглі столи» тощо; від часу 

книгодрукування – це публікації, передусім у наукових часописах. 

Однією з форм наукового спілкування тривалий час були листування 

вчених, обмін думками у такий спосіб. Коли ж з‘явилося 

книгодрукування, то в наукових часописах, а також і в періодичній 

пресі формою наукового спілкування стали, окрім стандартних форм – 

статей тощо, рецензії та відгуки на відповідні книги. Ці та подібні 
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форми наукового спілкування вже є традиційними і вони існують в тій 

чи іншій формі і на сьогодні. 

 Але коли ведемо мову про наукове спілкування за сьогодення, 

то  необхідно зазначити, що воно перетерпіло трансформації і 

продовжує далі змінюватись, доповнюючи існуючі форми. Щоб 

звернути увагу на ці трансформації, необхідно бодай коротко оглянути 

ті зрушення, які потерпає сучасна наука в порівнянні з т.з. класичним 

періодом її існування. Звичайно, усі ці зміни так чи інакше знайшли 

своє вираження в літературі, а тому зробимо загальний і в міру 

можливостей систематизований огляд зазначеного. 

 Важко виділити якийсь один провідний чинник, який 

презентує прикметні зміни в науці, цей чинник завжди діє разом з 

іншими. 

 Перерахуємо спочатку основні зміни в сучасній науці. В 

термінах В.С. Стьопіна це означає – постнекласичній науці, є ще інші 

назви, зокрема, некласична чи постмодерна наука, але для нашого 

випадку тонкощі в назвах не так вже й істотні. До цих змін, які інколи 

називають словом «революційні», відносяться: орієнтація науки на 

практичне використання, або прагматизація науки; істотні зміни в 

засобах інформації, або називають інформаційна чи комп‘ютерна 

революція; трансформації у взаємодіях природничного, технічного і 

гуманітарного знань; глобалізація, що окрім усього створює ноосферу; 

розширення проектної форми наукового пізнання і виникнення нових 

суб‘єктів розвитку науки – експертів; мережева організація наукових 

досліджень; істотні зміни в організації та змісті навчання. Усі ці зміни 

зараз називають «революційними». Якщо застосовувати цей термін, то 

скорше його зміст відноситься не стільки до поодиноких зазначених 

феноменів, а їх цілісності, тотальності і кожен з них має сенс як 

доповнення усіх інших, а усі інші так чи інакше відгукуються в одному 

з них. 

 Зупинимося на питанні як перелічені феномени (чинники) 

трансформацій в науці змінюють спілкування (комунікації) в сучасній 

науці. При цьому розглянемо тільки ті, які не знайшли належного 

відбитку в літературі. 

 Нині все популярнішою стає ідея мережної організації 

людської діяльності. Вона приходить на зміну так званої ієрархічної 

організації. 

 Від 1990-х років у світі невпинно зростає кількість праць, в 

яких розглядаються мережі як спосіб організації складних динамічних 

систем у найрізноманітніших сферах – від біологічних, екологічних, 

соціальних процесів і до мисленнєвих. Про це писав Френсіс Фукуяма 
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в книзі «Великий розкол» коли розглядав мережі як нову форму 

організації. Мануель Костельс вводить терміни «мережне 

суспільство». Подібні міркування з дещо іншими акцентами 

зустрічаємо і в інших авторів. 

 В літературі зараз говориться про п‘ять рівнів аналізу моделей 

і діяльності мереж. До них відносяться: 

 - організаційний рівень – організаційна модель мережі; 

 - доктринальний рівень – стратегії і методи співпраць; 

 - технологічний рівень – інформаційні системи; 

 - соціальний рівень – особисті зв‘язки, які забезпечують 

лояльність і довіру. [1]. 

 Власне автори Девід Ронфельдт та Джон Арквілла зазначають 

наступне стосовно щойно перелічених рівнів аналізу і відповідних 

практик функціонування мереж: «Міцність мережі, особливо мережі 

загальноканальної моделі, залежить від доброго функціонування усіх 

п‘яти рівнів. Найефективнішими мережами будуть ті, у яких 

організаційна модель підкріплюється переконливою історією і чітко 

визначеною доктриною та у яких на все це накладається передова 

комунікаційна система, а під усе підводиться база потужних особистих 

і соціальних зв‘язків. Кожний рівень, як і вся модель у цілому, можуть 

отримувати користь від дублювання різноманітності. Характеристики 

кожного рівня, ймовірно, впливатимуть на властивості інших» 

[1,с.306]. Це узагальнююче міркування вдало підкреслює не тільки 

основні істотні структури  мережі (мережних практик), але й констатує 

зв‘язок між цими структурами, їхню залежність одних від інших і 

ефективність функціонування мережної організації. Водночас кожен 

окремий структурний елемент мережі виконує свої важливі функції. 

 Перший рівень – організаційний прикметний тим, що може 

мати декілька форм організації: ланцюгову, зірковоподібну та 

загальноканальну  

[с. 20], а також можуть існувати гібриди названих трьох базових 

мереж. Існують гібриди ієрархічних та мережевих форм. Важливо, що 

базові мережні форми поліцентричні. Звичайно, та чи інша форма є 

ефективною тільки відповідно до тих чи інших зовнішніх та 

внутрішніх процесів (станів) мережових форм організації. 

 Коли існує ієрархічна організація наукових досліджень, то 

вона прикметна тим, що більш-менш чітко вирисовується 

субординація відношень суб‘єктів наукового дослідження. В ідеалі це 

бачиться як чітка раціонально осмислена структура, яка має 

проводирів, керівників, що мають відповідні права та обов‘язки, а сама 

наукова організація, як інституція, функціонує за відповідними 
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раціонально фіксованими документами (посадовими інституціями, 

розпорядженнями вищестоячих організацій, зрештою, відповідним 

статутом та іншими нормами). Усе це так би мовити складає 

«раціональну поверхню» наукового дослідження. Але ж існує сам 

процес дослідження як творчості (висування ідей, їх перевірки, 

оформлення в формі наукових текстів (статті, тези, книги тощо)). Коли 

йдеться про цю царину творчості, то вже зазначена ієрархічна форма 

організації дослідження не може повністю «спрацьовувати», бо 

творчість не має чіткого регламентування і тут вступає в силу 

ірраціональна складова мислення. 

 Щоправда, коли вживаємо вираз «ірраціональна складова» , 

відповідні міркування не мають у даному разі роціонально-розсудкової 

фіксації, вони існують як здогадки, інтуіція тощо. Здавалось би, що 

тут, мовляв, все зрозуміло: раціональне знаходиться на другому плані. 

Але в реальних практиках цсе це не так вже й одназначно. Річ в тім, 

що «раціональне» не зникає, а існує як передумова зазначеного 

інтуітивного, ірраціонального, але вже розведеного в часі, тобто існує 

передумова, як пам‘ять, як існування того, що вже було. Як пам‘ять 

раціональне виконує стосовно ірраціонального десь дві нерозривні 

функції: функцію асоціації, вираження (презентації) подібного та 

функцію критики, незгоди, сумніву. Воно може бути «мисленнєвим 

експерементом», до ідеї якого вдавалися фундатори атомної фізики 

(Борн, Бор, а також Ейнштейн та інші). Водночас ірраціональне в 

такому випадку лінгвістично, зокрема семантично, виражається за 

допомогою метафор, а не строго раціонально (логічно) виражених 

понять. Згодом ці поняття – метафори можуть стати раціональними 

поняттями. Про це свідчать поняття «сила» («кінська сила»), «енегрія» 

в фізиці, або «атом» та багато інших. 

 Одначе організація наукових досліджень зараз відбувається в 

інституційних формах з досить потужним ієрархічним забралом. Це 

обумовлюється потребами значних обсягів фінансування наукових 

досліджень, що в свою чергу вимагає саме ієрархічнних процедур, 

можливості прослідкувати потоки фінансів, відслідковувати 

доцільність витрат відповідно до наперед запланованих розмірів тощо. 

Це в свою чергу супроводжується раціоналістичними тенденціями в 

функціонуванні наукових досліджень. Але оскільки повністю не 

можна регламентувати організацію різними інструкціями, статутами 

тощо, то і в даному випадку ірраціональна складова має місце і 

проявляється в різних формах. 

 Однією з складових функціонування мережевих структур є 

наративний рівень організації. Він досить істотний, бо виокремлює 
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поле, екологію свідомості діяльності дослідників, власне їх 

заповзятість, приналежність до цього поля. Безпосередньо це виступає 

як історія (оповідь) про те коло до якого належать суб‘єкти творчої 

діяльності. «Наративний рівень» має багато форм вираження. Не 

будемо усіх їх перераховувати, а тільки зупинимося на характеристиці 

основних. 

 Ідеться передусім про історію тієї організаційної структури в 

межах якої здійснюються наукові дослідження, її традиції, пріорітети. 

Водночас провідним є осмислення історичного місця в культурі 

відповідної наукової дисципліни чи наукового напрямку. При цьому 

істотним є минуле та сьогодення як підстави для перспективи, 

розширення горизонту наукових досліджень. Тому справді надто 

важливим є виділення, усвідомлення проблем, що мають бути 

розв‘язані. Приклад цього подає історія математики (теореми Фермі, 

проблеми Гільберта). Доцільно виявляти й формулювати проблеми і в 

інших сферах наукового пізнання, бо це створює когнітивну ситуацію, 

яка безперечно стимулює творчий процес. 

 Наративний рівень організації справді має важливе значення 

не тільки в плані взаємодії науковців при розв‘язанні творчих питань, 

але водночас він має поширюватися і за межі творчого 

(дослідницького) колективу. Це необхідно для того, щоб 

дослідницький колектив, його творчий доробок був відомий фахівцям, 

які працюють в інших, але споріднених наукових інституціях, а також 

був відомий можливим інвесторам. Інакше, ринкове суспільство 

прикметне тим, що інтелектуальний продукт також є товаром, а тому, 

аби він успішно функціонував, необхідно дотримуватися його правил 

гри. 

 Зараз в літературі є спроби дослідити стратегії створення 

нових знань колективами дослідників за допомогою конкретних 

емпіричних спостережень та теоретичних розробок. Висновок 

наступного характеру: розробка нових знань і їх впровадженя у 

господарській діяльності пов‘язані з ризиками, які цілком раціонально 

визначити не можливо. Водночас можна спостерігати статистики, що 

засвідчують коли колективні наукові розробки більш або менше 

ефективніші. Щоправда «колектив» науковців, який працює над 

однією проблемою, має сягати десь чотири суб‘єкти. Якщо більше, чи 

менше, то є економічні втрати [2,с.19-22]. Тому нагальним питанням 

загалом і в Україні зокрема є необхідність оптимізувати організаційні 

структури в сфері наукових досліджень. Щоправда, термін 

«оптимізація» надто неоднозначний і, основне, його не слід тлумачити 

тільки в категоріях економіки. Зрозуміло, економічний аспект 
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істотний, але фундаментальні наукові відкриття мають і інші цінності, 

які раціонально заздалегідь не обраховуються. Варто запобігати 

створенню системи тільки «університетської науки» і відкидати так 

звану «академічну науку». Річ в тім, що має справді бути «мережна 

організація», в окремих випадках також ієрархічна. Жодної з 

можливих систем не терба абсолютизвати. 

 Як вже зазначалося, важливим рівнем мережної організації є 

доктринальний рівень -  рівнь стратегії і методів співпраці. Сучасний 

доктринальний рівень можна характеризувати як рівень 

функціонування на основі проектів. На перший погляд створюється 

враження, що «проектність» - це спосіб який не містить в собі 

доктринальну, власне, стратегучну компоненту, а є тільки 

праксеологічною категорією, тобтто демонструє конструювання 

чогось. Справді, цей аспект притаманний змісту проекту, але це тільки 

частка його властивостей, яка поширена завдяки тій традиції 

тлумачення змісту поняття проект, яка склалася в межах архітектурних 

практик проектування. Наприкінці минулого сторіччя поняття проекту 

значно розширилося. С.Б.Кримський [3] дав досить лапідарне, але 

інформаційно богате тлумачення змісту феномена проекту. Проект за 

С.Б.Кримським – це план плюс прогноз. Приваблює те, що проект 

фактично є єдністю раціонального – плану та здогадок, або того, що 

має ірраціональну компоненту. До цього розуміння проекту треба 

додати і міркування Ж.Дельоза про те, що проект містить вірювання, 

обіцянки, забов‘язування   [4]. Власне, це надто цікавий підхід, бо 

якщо зараз мовиться про значне поширення проектного мислення, то у 

такий спосіб власне проводиться думка, що зростає доля не тільки 

раціонального (планового), але й доля і ірраціонального в науковому 

пізнанні та загалом науковому спілкуванні. Справді, феномени 

«вірювання, обіцянки, забов‘язання» - далекі від раціонального 

вираження і значною мірою відносяться до суб‘єктивних позицій їх 

носіїв. Елементи раціонального в їх функціонуванні безумовно 

існують (хоча б на рівні мотивації, основної ідеї, виправдення тощо), 

але поряд з цим ірраціональне, емоційне, метафоричне тощо 

безпосередньо вмрежене в їх зміст і навіть посідає чільне місце. 

 Проблема мережевого спілкування має особливий сенс в 

постнекласичній науці у зв‘язку з зростанням в ній значення 

міждисциплінарних досліджень. 

 Адже ще в минулому століттті досить переконливо 

встановлено, що наукові дисципліни базуються на певних стилях 

мислення, парадигмах, фреймах, концептуальних структурах. Коли ж 

здійснюються міждисциплінарні дослідження (що можна ще називати 
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міждисциплінарним спілкуванням), то фактично йдеться про 

взаємодію різних парадигм, фреймів, стилів мислення, концептуальних 

структур тощо. Інакше, постає проблема їх розуміння, це з одного 

боку, а з іншого – виникає питання організації таких досліджень 

(спілкування). Перше і друге не є такими простими речами. Але нині 

вже напрацьовані ефективні засоби розв‘язання першого та другого. 

 Стосовно «порозуміння» «міждисциплінарних команд». Таку 

ситуацію доцільно розв‘язувати, використовуючи таку структуру 

існування знань як концепція. Її основна епістемологічна функція 

прикметна тим, що розкриває сенси відповідних наукових 

висловлювань, вписує їх в культуру, тобто людинорозмірне буття. Це і 

знаходить вираження сумісності чи несумісності відповідних 

парадигм, фреймів і т.д.. Що ж стосується логіко-семантичного 

представлення останніх, то в природничо-технічних знаннях це 

знаходить вираження звично мовою математики. Але в такому разі 

треба брати до уваги, що і сама математика (мова математики) вимагає 

відповідних інтерпретацій, герменевтичних процедур, тобто знову ж 

таки є потреба в концептуалізації відповідних висловлювань. 

 Проблема організації наукового спілкування (наукових 

досліджень) «міждисциплінарних команд» може ефективно 

розв‘язуватися завдяки мереживим структурам спілкування, про які 

вже йшлося. У літературі з приводу з цього можна прочитати : «… у 

тривалішій перспективі мережне мислення стане необхідним в усіх 

галузях науки, де ми намагаємося осмислювати нові дані 

нейрофізіології, генетики, екології, фінансів та інтернету» [1,с.295]. 

 Звичайно, така характеристика мережного мислення надто 

обіцяюча, але її варто прийняти в тому плані, що в мережному 

мисленні водночас йдеться не тільки про відповідні зв‘язки між 

елементами мережі, але й про те, що ці зв‘язки, дії мають відносну 

самостійність, автономію. Це в свою чергу може за певних обставин не 

тільки сприяти ефективному функціонуванню мережі, але й 

стимулювати функціональні ризики, навіть катастрофи, запобігти яких 

не завжди вдається, бо вони виникають неочікувано, так би мовити, 

позапланово. Тому не слід переоцінювати мережі як струтури 

науокового спілкування. 

 Водночас очевидною перевагою мережної форми організації 

наукового спілкування (дослідження) є те, що на відміну від 

ієрархічного спілкування, мережеве спілкування особливо на рівні 

зіркоподібної та загальноканальної форми мереж, чи сурогатних форм, 

не існує єдиного центру (чи єдиного лідера), а їх практично безліч, 

точніше, вони просто не конституйовані. Це створює можливості для 
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свободи, творчості в спілкуванні (наукових дослідженнях) , що вкрай 

необхідне при міждисциплінарних дослідженнях. 

 Відтак можна зробити висновок, що феномен мереж в 

наукових комунікативних процесах загалом є новим явищем і він 

найбільше ефективно проявляється при розв‘язанні 

міждисциплінарних проблем, вдало поєднуючи в собі раціональні та 

ірраціональні аспекти наукової творчості, які є невід‘ємними 

складовими розв‘язання наукових проблем. 
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НА ПУТИ К АМЕРИКАНСКОМУ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМУ  
 

Анотація.  Стаття є спробою реконструкції історії становлення 

американської версії філософії існування. 

 Ключові слова: екзистенціалізм, прагматизм, психоаналіз, теологія, 

цілісність людини, онтологічний аналіз, самотрансцендування, життєвий 

світ.  

 

Вопрос об американском экзистенциализме весьма скупо 

раскрыт в историко-философской литературе. Важной причиной этого 

среди прочего является и небольшое число философов – 

экзистенциалистов в США. Поэтому многие историки философии либо 

замалчивают наличие такого явления как американский 

экзистенциализм [Среди прочих см.: 9, 18, 24, 26], либо упоминают о 

нем вскользь и нехотя, избегая анализа [См.: 22, 23, 25]. Иногда верх 

берут поверхностные и во многом несправедливые критические 

обвинения – в «эскапизме» [23], «софистических построениях» [36], а 

то и в «незрелости», «инфантилизме», «пассивности», патологичности 

и «затемнении смысла» [20]. Впрочем, ради справедливости, 

необходимо указать, что изредка встречаются и в основном 

объективные, но краткие оценки. 

Пресловутый штамп мышления о том, что в Америке 

философия представлена в основном в своей аналитической и 

лингвистической «ипостаси», мешает увидеть объективную картину 

явления. Между тем американский экзистенциализм имеет свое место  

в интеллектуальной истории, и не только отдельно взятой страны. Мы 

попытаемся раскрыть специфику данного явления в его основных 

моментах – это  наш  путь к американскому экзистенциализму. Но и, 

увидя основные фигуры и смыслы в нем, мы могли бы указать 
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направление пути самого американского экзистенциализма, ибо он 

еще может быть обогащен.  

Волна экзистенциализма по настоящему доходит до США 

после второй мировой войны.
1
 До этого имеет место, в основном, 

работа перевода основных трудов европейских коллег и попытка их 

усвоения.   

Для нашего небольшого очерка необходимо выяснить 

основные темы и специфику американского экзистенциализма. 

Поэтому мы ограничились рассмотрением и анализом наиболее ярких 

«вех» на пути течения. Одной из них был Уильям Барретт. 

У.Барретт (1913-1992) – многолетний профессор (с 1950 по 

1979 гг.) Нью-йоркского университета и личный знакомый Альберта 

Камю – первая фигура нашего исследования. В своей популярной 

книге «Иррациональный человек. Исследование экзистенциальной 

философии» он пытается своеобразно переосмыслить основные 

экзистенциальные темы. 

Барретт начинает с того, что демонстрирует довольно 

неприглядное место философии в современном ему обществе. 

Философия потеряла свою исконность, которую имела изначально 

(например, в Древней Греции), и которая давала человеку целостное 

понимание мироздания и своей жизни. Ныне же, в век узкой  

специализации, и философия подпадает под эту моду, становясь лишь 

методологией – придатком  к корпусу научного знания. Вернуть былое 

влияние философии может мысль экзистенциального типа. 

Среди предтеч и новаторов такой мысли Барретт прежде всего 

называет трех русских мыслителей – В. Соловьева, Л.Шестова и 

Н.Бердяева. Именно они привносят в философию целостность, 

экстремальность и апокалиптичность. (Стоит заметить, что Барретт 

несколько ошибочно трактует наследие Соловьева как 

бескомпромиссного иррационалиста. Учение Соловьева о всеединстве 

(и в познавательных способностях тоже) видимо оказалась вне 

внимания американца). 

Для раскрытия основных идей философии существования 

Барретт осуществляет обширное историко-философское исследование, 

направленное на выявление тех мыслителей, которые были в том или 

ином смысле «экзистенциальными». Перед нами проходит шеренга 

имен. Это и Платон, философ сущности (в учении об эйдосах), но 

                                                           
1
 Скорее всего это связано с накоплением «критической массы» 

экзистенциалистских  текстов, которую уже нельзя было  обойти вниманием. 

Социально-економические причины, если и имели место, то не были, по-

видимому, определяющими. 
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одновременно и «экзистенциалист» в диалогичной форме своих 

размышлений. Это и Тертуллиан, и Августин, и Паскаль – каждый по-

своему приближающиеся к темам экзистенциализма (идеями 

«абсурдности веры», "нерационального воления", «заброшенности и 

бездомности»). В этом же ряду – Ницше, "одержимый богом", 

"Дионис", но потом "Распятый", указавший в идее "воли к власти" – на 

поиск мощи бытия и динамизм как атрибуты человеческого 

существования. Его вечное возвращение – архетипическая фигура 

вечности, а "Заратустра" – целевой образ свободы и цельности 

человека. Здесь же и Кант, различавший мир мысли и мир реальности. 

И Киркегор – будитель и наследник "овода" Сократа, указывающий на 

несоответствие богатства жизни и сухости теории. Не обойдены 

вниманием и "диалектические теологи", весьма близкие по своим 

интуициям экзистенциализму. Заслуживает внимания оригинальная и 

по существу верная интерпретация наследия Хайдеггера. Барретт 

справедливо говорит о том, что немецкий мыслитель «открывает 

заднюю дверь теологии» [1, 18], т.е., вопреки манифестации своей 

арелигиозности (и арелигиозности своей философии), Хайдеггер 

проявляет себя, при вдумчивом его прочтении, как мыслитель 

«ожидания бога». Близки к духу экзистенциализма и многие люди 

искусства. Среди них писатели – Ф.Достоевский, Д.Джойс, У.Фолкнер, 

Э.Хемингуэй. Искусство и без возникновения философии 

существования указывало бы на ее основные темы. Предпринимается 

первая попытка сблизить с экзистенциализмом американскую 

философию в лицах прагматиков Уильяма Джемса и Джона Дьюи. 

Основными аргументами для сближения здесь являются личностный, а 

не абстрактный тон философствования, психологизм, а не логицизм, 

плюрализм и внимание к религиозному опыту. 

Историко-философский экскурс Барретту необходим для того, 

чтобы указать на основную, по его мнению, идею современного 

экзистенциализма – идею «целостного человека». Человек и реализует, 

и понимает себя в наше время как существо рациональное. Но разум – 

суть лишь часть нас самих. Частичное мы принимаем за целое и тем 

самым обедняем свою жизнь, делаем ее ущербной, неполной. 

Снижение накала религиозных переживаний теперь может 

проявляется в чувстве лишенности и бездомности человека. Однако 

возврат к Средневековой культуре нереализуем. Лишь в философском, 

экзистенциальном осмыслении мы можем увидеть цель наших 

действий – в том, чтобы побороть наше отчужденное состояние от 

Бога, природы, общества и что самое главное – от самих себя. 

Побороть свое существование в виде частичности, функции – означает 
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преодолеть однобокость представления о себе лишь как о разумном 

существе. Разум бессилен охватить всю глубину подлинности 

человеческого существования. Living not reasoning (существование не 

мышление) – путь человека. 

Разум не должен быть отброшен – необходимо стать на 

фундаментальный путь размышления (что попытался осуществить 

Хайдеггер), который превосходит узости рационализма и 

иррационализма. 

И тут снова проявляется попытка привить экзистенциализм на 

ствол американской культуры и одновременно указать на сложности 

данной операции. Вроде бы условия для принятия экзистенциальной 

мысли налицо – американский народ в силу истории свободолюбив и 

не слишком уж почитает интеллект. Но это связано, скорее, с 

невежественностью, чем с преодолением рассудочности. Не- и анти-

интеллектуализм американской науки исходит из более простой 

ситуации незнания, чем иррациональность экзистенциализма, 

увидевшего тень  Просвещения, недостатки разума [1, 273]. 

Но все же с помощью прагматистской мысли усвоение в 

принципе возможно. Это возможный путь умерения гордыни разума, 

понимание, что он – часть целого, его сегмент; он – один из проектов, 

а не сущность человека. Человек существует прежде, чем "логицирует" 

[1, 304-305].  

Еще одна важная для нашего анализа работа Барретта – «Что 

такое экзистенциализм?» [2]. Первая часть книги представляет собой 

памфлет из Partisan Review, редактором которого был одно время 

Барретт, вторая – посвящена Хайдеггеру. Здесь мы вновь видим нетто 

схоже с историко-философским исследованием.  Но в нем – новация – 

внимание уделено Гегелю. 

Со времен Киркегора и Шеллинга экзистенциальная мысль 

противопоставляется гегелевскому системному рациональному 

подходу. Однако в двадцатом веке неогегельянцы (во Франции – 

А.Кожев, Ж.Валь, Ж.Ипполит) замечают и убедительно 

демонстрируют  сходство основных тем (в основном раннего) Гегеля и 

экзистенциализма. В том же духе выдержан и анализ У.Барретта. 

Он замечает, что Гегель – не только систематизатор и 

рационалист, но и один из пионеров исторического способа мыслить 

[2, 9-10]. Гегель указывает на историчность человеческого 

существования, он делает шаг к экзистенциальному лозунгу: человек – 

не природа, а история. Или: человек – есть то, чем он является в 

истории, которую он делает. Человеческая сущность есть его 
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экзистенция. Именно поэтому Гегель может быть назван одним из 

родоначальников экзистенциализма [2, 11, 40, 41]. 

Анализ истории философии сквозь экзистенциалистскую 

призму приводит Барретта к идее существования двух типов 

экзистенциализма, двух его базовых форм [2, 163]. И это не расхожее 

деление на атеистический и религиозный экзистенциализм, 

предложенное Сартром и ранее поддерживаемое Барреттом [1, 17]. 

Примерами нового деления служат Киркегор и Хайдеггер. Первый, 

Киркегор, указывает, по Барретту, на «примат актуального над 

потенциальным. Второй, Хайдеггер, наоборот оценивает роль 

потенциального как высшую. Первый тип (к нему близки и Ницше) 

ставит и пытается ответить на вопрос – "как я становлюсь 

индивидуальным?" [2, 162]. Второй – открывает универсальность 

онтологической структуры (трансценденции), которая выше факта. В 

первом случае мысль сфокусирована на «спасении 

индивидуальности», во втором – на «онтологическом анализе» 

существования. 

И еще одна мысль этой книги, достойная нашего внимания и, 

возможно, оценки. Барретт говорит о том, что экзистенциализм сам 

есть явление историческое, порожден исторической ситуацией. В 

частности, индустриальная революция порождает экзистенциальные 

проблемы общества. Т.е. развитие техники и общественных 

отношений в своей взаимосвязи играют определяющую роль в 

процессе возникновения экзистенциализма. Ряд схожих мыслителей – 

лишь цепь предшественников-одиночек. Философия существования и 

ранее оценивалась Барреттом [1, 20] как явление времени, а не 

универсальная структура существования. Здесь же четко звучит идея о 

постепенном снижении роли религии в связи с прогрессом общества, и 

из ослабления религии вырастает ее заменитель, решающий схожие 

вопросы – экзистенциализм. (В Средние века таких запросов не 

ощущали [2, 89]). 

Трудно с этим согласиться. И сама англоязычная философия в 

лице, правда, британского философа Дэвида Купера резко выступила 

против такого подхода. [3, 32] Отчуждение, например, сложно 

ассоциировать только с настоящим временем. По-видимому, схожая 

ситуация наблюдается, вообще со структурой экзистенции. 

Итак, пока нам важно отметить следующее. Уильям Барретт 

пытается ассимилировать экзистенциализм на американской почве. 

Для этого он несколько переосмысливает основные его темы. 

Главенствующей становится идея «целостного человека», не 

тождественного человеку разумному. Он же – неповторимый 



Історія філософії                

21 

                                                                         

исторический индивид, что вполне в духе англоязычного эмпиризма, 

борющегося с абстракциями. Прагматизм – ключ к вхождению идей 

экзистенциализма в американский менталитет. Заметим, что 

«работает» и «полезно» не только рациональное. Отсюда и 

позитивный шаг – «иррациональное» часто есть «религиозное». 

Важные моменты развития экзистенциализма в Америке 

связаны также с именем Джона Уайльда (1902 – 1972). Встречи с 

Хайдеггером в начале 1930-х, по-видимому, один из источников его 

интереса к философии существования (и опосредованно к 

феноменологии).  В работе «Вызов экзистенциализма»  Уайльд 

пытается показать вариант именно «феноменологической философии 

экзистенции». [15, 7] Такой подход, по его мнению, поможет 

преодолеть американский философский  провинциализм и указать 

новые пути философии (по его мнению теология уже знакома с 

экзистенциализмом). Начинает он довольно традиционно с 

разъяснения (идущего от феноменологии Э.Гуссерля и Ф.Брентано) 

способов существования вещи и личности, где вещь не субъект своего 

существования, а личность руководит им, осуществляет выбор. 

В этом фундаментальном различии Уайльд видит маяк выхода 

из тупиков мышления, сложившихся в современной ему философии, 

страдающей от чрезмерного атеизма, физиологизма, субъективизма и 

отделения теории от практики. [См.: 15] Впрочем выход этот 

осуществляется им с уважительным отношением к традициям 

эмпиризма, где последний переосмысляется в рамках феноменологии, 

по своему конкретной  и «эмпиричной». (Поэтому даже Киркегор у 

него осмыслен как sui generis эмпирик (зов к единичному) и 

феноменолог (описание конкретных переживаний). Эссенциалистский 

подход дает лишь отличие одного от другого, экзистенциалистский – 

от ничто. И это тоже опыт, но не опыт "единиц", «атомов» 

классического эмпиризма, а путанный опыт мира и существования в 

нем. Тема чуждости мира продолжает свое развитие у Уайльда, ведь 

фоном экзистенции есть движение души в чуждом мире одной перед 

Богом. В контексте этого философия должна быть вызовом, 

пробуждением к осознанию такого подлинного существования. Но 

один лишь вызов не даст вполне позитивного результата, и 

экзистенциализм должен быть в своем развитии дополнен пониманием  

социального и природного бытия, а также признанием важности  

теоретического разума. С последним связана необходимость поиска 

структуры экзистенции (здесь размышления Уайльда конгениальны 

блестящему подходу Николо Аббаньяно). Однако цель развития 

понимания человека – не в простом суммировании иррациональных и 
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рациональных элементов. Та логика, которая должна быть построена, 

необходимым своим атрибутом должна содержать интенциональность 

(направленность) к непосредственному опыту. Именно так возникает 

подлинный «реализм». Уайльд настаивает на важности понимания 

человеком своего положения в мире, что по сути, уже является родом 

рационального осмысления. 

В другой важной работе "Экзистенция и мир свободы" Уайльд 

еще резче подчеркивает свою связь с эмпирической традицией, считая 

что его задача – разработать "радикальный эмпирический метод, ныне 

известный под именем феноменологии" [13, 3]. Поэтому для него 

У.Джеймс – первый американский экзистенциальный философ, ибо он 

выступил против гегелевского гиперрационализма, необоснованного 

дуализма души и тела; и принципиально «принимал» все виды опыта. 

Мир для него не вещь, а горизонт существования, поэтому и 

человеческая свобода не выбор между вещами или ситуациями, а 

бытие открытое другому, выход за вещность и телесность, 

осуществляемый в работе, чтении, воображении, проективной 

устремленности вообще. Именно дистанцированность от наличного по 

сути порождает человеческий разум (это нам понятно из смысла 

рефлексии). Самотрансцендирование – основа постижения человека и 

смысл философии – стать дисциплиной не научной, а дисциплиной 

свободы. [13, 119, 120] Социальный смысл  этого процесса видится 

Уайльду в идее демократии, вырывающей  из Левиафана и дающей 

«открытость», и поддерживающей свободу. Стоит также заметить, что 

Уайльд относит Хайдеггера к религиозным  экзистенциалистам, а из 

Гуссерля цитирует фрагмент  указующий на связь философии с 

философской теологией в виде внеконфессионального приближения к 

Богу.   

Постоянным рефреном его работ является тема жизненного 

мира, Lebenswelt, Life-world, Lived space. [Напр. 14, 48] Именно это 

понятие собирает воедино субъект-объектную раздвоенность человека 

и мира, самого человека. Именно жизненный мир дает как горизонт 

человеческой экзистенции возможность сбыться в своей свободе, 

интенции к чему-то иному. Причем язык жизненного мира суть 

обыденный язык, посему (круг замыкается) может быть интерес к 

жизненному миру и у эмпириков и аналитиков США и Британии. 

Уайльд, эволюционируя от прагматизма (Дьюи и Джеймса), 

придя к экзистенциализму не отказался  от англоязычной философской 

традиции, он пытался создать такое синтетическое единство этих 

философий, где смыслы заданы экзистенциализмом, но наработки 

прагматизма и эмпиризма, национальной традиции не должны быть 
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утрачены. Кроме этого важнейшим компонентом построений Уайльда 

является часто неявная, но стойкая уверенность в взаимосвязи 

экзистенциализма и религии, философии и теологии. 

Еще более показательным примером в поиске точек 

соприкосновения философии и религии является творчество Дэвида 

Робертса (†1955). Его работа «Экзистенциализм и религиозная вера» 

предстает как своеобразная апология экзистенциализма с точки зрения 

его важности и даже необходимости для религиозного сознания. 

Экзистенциализм, по его мнению, есть (по крайней мере начинался  

как ) вариант христианского мышления. [10, 3] 

Философия существования «включает» в себя 

"промежуточные фигуры" в борьбе христианства и секуляризма-

атеизма. Сила протеста экзистенциализма против интеллектуальных и 

социальных сил, сковывающих человека и уничтожающих его свободу 

– важнейший компонент для  такого понимания. В нем видится и идея 

того, как быть самим собой, сохранить мужество перед лицом смерти. 

Экзистенциализм – духовная борьба, самопроверка задает важнейшие 

вопросы, но не в силах вполне ответить на них. (Нечто схожее скажет 

потом П.Тиллих). Робертс подчеркивает важность в экзистенциализме 

его протеста против рационализма, понимания не-вещности человека, 

личного характера истины и неоднозначности, свободы экзистенции. 

Задавая с прямотой свои вопросы, экзистенциализм ведет к ответам на 

них – они, по Робертсу, у христианства. Сам по себе экзистенциализм 

хорош как своеобразное противоядия, но в то же время ядовит в 

качестве  основной диеты. [10, 10] В религиозной своей форме он 

ведет пониманию зависимости человека от Бога, а в атеистической – 

сковывает свободу в низших формах рабства. Человек должен понять 

противоречия, но все они решены в Боге. Примером такого подхода 

для Робертса является Паскаль – «христианский экзистенциалист» [10, 

59], воплотивший в себе битву христианства с секуляризмом. По тому 

ж пути шел и Киркегор, лишь его преувеличенное внимание к 

одиночеству для христианского мыслителя сомнительно. Далее и 

Хайдеггер находится под влиянием теологических категорий, вместе с 

К.Бартом он противостоит укладу современной цивилизации. 

И хотя сам Хайдеггер говорит, что его Бытие не Бог, в своем, в 

определенном смысле, мистическом учении, он раскрывает смысл 

Бытия как рационально «несхватываемого», далекого непознаваемого. 

Он, по Робертсу, не против Бога, а против кощунства (против Бога) 

[10, 190], и у него скрыто присутствует  параллелизм между Бытием и 

Божественной сущностью, причем Робертс видит возможность 
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корелляции «аутентичного существования» с «бытием в истине». 

(Нечто схожее мы встречаем у Р.Бультмана.) 

Даже Ж.-П.Сартр самоотнесенный к т.н. «атеистической» 

версии экзистенциализма, оказывается у Робертса теологом [См.: 10, 

223], ибо не видя базиса для общения людей, он тем не менее 

понимает, что лучшее будущее человека недостижимо во временных 

рамках, а, хоть недостижимой, но наиглавнейшей целью экзистенции 

есть "для-себя-в-себе-бытие", т.е., другими словами Абсолют. 

Как видим у Робертса эмпирический момент не проявлен, но в 

полную силу звучит теологическая трактовка экзистенциализма, 

который может учить верующих видеть опасность идолализации 

нации, рационализма и дегуманизации западной культуры: выступать 

за свободу, уникальность и самотрансцендирование; учит 

христианскую философию терминологии; рассказывает правду об 

одиночестве, страхе, грехе, отчуждении, трагедии и кризисе (ситуация 

Иова); может давать надежду, в т.ч. надежду на гармонию веры и 

разума и тем самым осовременивает христианскую мысль. 

Экзистенциализм – испытание, проба христианства на предмет его 

возможности ответить на главные вопрошания человека.  

Свой вклад в становление экзистенциализма в Америке внес и 

британский теолог Джон Маккуорри, работавший профессором 

Объединенной теологической семинарии в Нью-Йорке с 1962 по 1970 

год, и труды которого издавались в США. Важнейшие его работы 

посвящены интерпретации взглядов М.Хайдеггера ("Бытие и Время" 

которого он перевел на английский) и Р.Бультмана, своеобразного 

хайдеггерианца в теологии. Формулируя свою мысль в виде 

богословия меж полюсов – вечной истины и ситуаций времени, 

Маккуорри считал необходимым союз экзистенциализма и теологии. 

Именно философия существования дает ключи к пониманию 

новозаветной вести, таким образом давая  "почву" христианской 

религии, в отсутствие которой религии грозит опасность превратится в 

суеверие. [8, 374] В своих исследованиях "Мартин Хайдеггер", 

"Экзистенциалистская теология" [7, 6] шотландский мыслитель 

пытается продемонстрировать сущностную близость 

экзистенциализма, на примере хайдеггеровской его версии, к запросам 

теологического плана. Хайдеггер, в таком ключе, смещая акценты, и 

меняя термины (Бога на бытие), тем не менее, предпринял попытку 

создания своеобразного способа выражения религиозного вне 

традиционных ее форм. Для полноты же существования, по мысли 

Маккуорри, анализ этого существования (мастерски исполненный 

Хайдеггером) должен быть довершен христианской верой.        
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 Делая общий обзор идей Тиллиха, [Cм.: 32-35] которые, 

безусловно, проявляют свою важность для академического и 

общекультурного настоящего, предварительно следует  

проанализировать и возможные укоры в неполной философичности 

данного философа. Факты жизни мыслителя рассказывают нам про 

плодотворную работу как преподавателя и философии и теологии. 

Также определенную справедливость данной мысли можно связать с 

его частым самоотнесением к теологическому полю смысла. И все же 

нас он интересует прежде всего как философская фигура, и в 

подкрепление такой рубрикации (понимая условность четкого деления 

в этой сфере) можно сделать несколько, как кажется, возможных 

замечаний. Во-первых, то течение, к которому принадлежал П.Тиллих, 

и которое условно можно назвать "религиозной философией", из-за 

того, что в Соединенных Штатах доминировала аналитико-

прагматическая традиция, сложно было бы в рамках последней 

считать философией. Поэтому, по нашему мнению, и стала возможной 

возникшая ситуация, в которой лучшим было избегнуть возможных 

укоров со стороны позитивистски и сциентистски настроенного 

американского философского сообщества. Второе – "теология" для 

протестантского мыслителя – существенным образом другое понятие и 

другая сфера деятельности, чем для католика или ортодокса 

(православного). Для последних теология большей мерой связанная с 

церковными догматами и практически является незыблемой. Для 

протестанта она больше выражена в свободном поиске, 

индивидуальном пути осмысления и становления личности. И это 

несомненно делает такого рода теологию чуть не синонимом 

философии. И последнее. Предлагаем принять за отправную точку в 

различении философии и теологи мысль о том, что будучи обе 

направленными к Абсолюту, они отличаются тем, что теолог сначала 

принимает Божественный Абсолют в акте веры, а потом, выходя с 

своей веры, устанавливает отношения между Богом как Абсолютом, с 

одной стороны, и миром и человеком – из другой. Философ же 

двигается в обратном направлении: от мира и человека – к Абсолюту. 

Тогда Тиллих может быть отнесен скорее к философам, так как 

главные положения его системы фундируется на понимании 

человеческого состояния, идут так бы говорить "снизу кверху". 

Вместе с тем следует отметить, что в целом понимание 

взаимоотношений теологии и философии имеет у Тиллиха довольно 

сложную структуру. Они выступают как корреляты друг друга, 

которые, хотя обе и направлены на предельное (бытие как таковое), но 

оперируют разными средствами для выражения своего содержания (у 
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философии – это понятия, связанные с каузальностью, у религиозно 

окрашенного мышления часто –  символы, которые указывают на 

сотериологический аспект). Религиозное сознание как выражение 

предельного интереса, ангажированность, страстность и 

обеспокоенность предельным есть для теологии ключом к пониманию 

всей человеческой культуры, субстанцией последней. В таком случае и 

философия, несмотря на свою понятийность и якобы 

неангажированность, старается раскрывать не только структуру бытия 

в себе, но и содержание бытия для нас (как это старается делать 

теология). Этот метод "корреляции" Тиллиха был квалифицирован как 

один из его главных вкладов в современную философию. "Предельная 

забота" человека соединяет в целое рациональную силу философии и 

экзистенциальную страсть теологии. Философские вопросы могут 

находить теологические ответы. А "Нет" указывать на "Да".  

Это соотношение "Нет" и "Да" может прояснить и другой 

важный момент в творчестве Тиллиха – его позицию относительно 

диалектической теологии. Много словарных изданий в силу ли 

собственной специфики или через неполное уяснение темы иногда с 

предостережением, чаще беспрекословно относят фигуру Тиллиха к 

представителям диалектической теологии. Как это всегда бывает, все 

намного более сложнее и требует отдельного исследования. Здесь мы 

ограничимся лишь некоторыми соображениями. Действительно 

Тиллих подвергается  определенному влиянию мыслей Карла Барта (и 

Рудольфа Бультмана). Для диалектической теологии основным делом 

жизни становится развенчание идей так называемой "либеральной 

теологии", представители которой считали прогресс человечества 

реализацией царства божьего на земле, а Христа – лучшим человеком 

и образцом для наследования. Вместе с тем Барт обратился в глубины 

христианской мысли (потому-то диалектическую теологию называют 

еще неоортодоксией) и, с помощью киркегоровых интуиций пришел к 

выводам, которые указывают на неоптимистичность христианства, 

которое сущностно выражает не владение, а лишенность, кризис, 

пустоту, "воронку", которые только указывают на недосягаемого Бога 

и поддерживают лишь надежду на невозможную возможность. 

Бультман в свою очередь, используя достояния экзистенциальной 

философии, попробовал "демифологизировать" христианский 

первоисточник, указывая на символизм положений Нового Завета (в 

которых про трансцендентное рассказывается в сроках имманентного) 

и растолковывая его в терминах Хайдеггера. Тиллих ощущает в 

диалектической теологии своеобразную правду и уже в 1925 году 

пишет небольшой очерк диалектической теологии. Но даже в этой 
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ранней работе ощущается его собственное неповторимое видение 

человеческой ситуации. Тиллих начинает с исторического и 

систематического рассмотрения, которые верно и четко описывают 

интеллектуальное течение. Но уже в третьем разделе – "критическом 

обзоре" он указывает на собственное "Да" в отношении к "Нет" 

бартианства. Тиллих считает преувеличенной фиксацию теологов 

кризиса на отрицательном аспекте в человеческом существовании (и в 

творении вообще). Важным для него также есть то, что феномен веры 

(и Откровение) не является сугубо трансцендентным, так как 

совершается и в имманентной жизни человека. Уже здесь Тиллихом 

намечается будущий и весьма плодотворный синтез идей 

диалектической и либеральной теологии, которая найдет свершение в 

его собственном творчестве. В его мысленном взоре, человек должен 

не только сознавать свою конечную форму, а и раскрывать себя в 

внешнем мире. И здесь важнейшее значение должна иметь культура. 

И, хотя взаимоотношения Тиллиха с диалектической 

теологией могут показаться сугубо теоретическим вопросом из 

истории мышления, его опыт понимания культуры (и истории), что 

непосредственно вытекает из темы вышеприведенного диалога, может 

обнаружить свою близость для современности. Культура, вопреки 

безмерному количеству той или другой мерой удачных ее дефиниций, 

в своем фундаментальном срезе раскрывается как самосозидание 

жизни в сфере Духа, который сближает ее с религией (как 

самотрансцендированием жизни в измерении Духа). Культура же, 

которая понимается как автономное образование, теряет 

телеологическую направленность и возникает как хаотичное собрание 

часто взаимоисключающих поездов и их реализаций. Но сущность ее 

состоит в том, что культура есть проявление предельной заботы 

человека, который старается раскрыть религия. Она продолжает жизнь 

в общей интенции к предельному и бесконечному бытию. Но 

важнейшим есть то, что, хотя культура и религия есть сущностно 

связанными (религия – субстанция культуры, культура – форма 

религии), они в существовании разделены. И потому культура, не 

становясь автономной, не должна впадать еще в худшее состояние 

гетерономии, в том числе и от церковных установок. Своеобразная 

автономия культуры состоит в ее теономии – не повиноваться 

церковным предписаниям, но и улавливать фундаментальную 

интенцию религиозного (а на самом деле – и философского) сознания. 

Тогда-то когнитивный ум не будет ни познанием для познания, 

эстетичный ум –  искусством для искусства, правовой –  не станет 

технически-утилитарным, а "социальный" ум не ограничится 
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пониманием общественных форм лишь как проявлений либидо и 

поверхностно интерпретированной воли к власти. В контексте этих 

положений философии культуры Тиллиха надо понимать и такое уже 

упоминавшееся явление в его духовной эволюции, как христианский 

социализм. Указать на сущность социалистически окрашенной 

критики как на проявление осознания кризиса в сфере 

общечеловеческого стремления к безусловному – одна из задач 

Тиллиха. Такая теоретическая социальная установка проявляет с всей 

четкостью амбивалентность культуры в целом. Человек – существо, 

которое старается выйти за пределы собственных ограниченности, 

отчуждения и конечности, и средством его самотрансцендирования 

есть культура.    

Содержание культуры, которое открывается Тиллихом, 

указывает на более глубокую  интенцию человеческого существования 

– направленность к бытию. Проблема фундаментальной онтологии, 

решительно поставленная экзистенциализмом в двадцатом веку, нашла 

в Тиллиха неповторимое и грандиозное раскрытие. Вопрос о бытии 

обнаруживается в построениях философа как предельный интерес, 

предельная забота человека. Именно эту предельную заботу старается 

найти во всех проявлениях человеческой культуры (философии, 

политике, этических и социальных принципах, художественном 

творчестве и, что неизмеримо важнее, творчестве как таковом) Тиллих. 

Наиболее четко онтологическая проблематика звучит в его поздних 

роботах –  "Мужество быть" и всеобъемлющей работе 

"Систематическая теология". Двигаясь в русле почти неразрозненно 

близкому к течению философии существования (вопрос о 

взаимоотношениях Тиллиха с экзистенциальной философией должно 

быть темой отдельного исследования) мыслитель также старается 

через онтологический анализ на первый взгляд психологических 

состояний страха, тревоги, заботы, веры, любви осознать содержание и 

значение бытия. Важнейшим понятием, которое дает возможность к 

пониманию и осмыслению человеческой ситуации есть "мужество 

быть". Это мужество проявляет свою универсальную (в отличие от 

аристократической "отваги") онтологическую сущность как 

упоминавшиеся уже нами самотрансцендирование и самоутверждение 

человеческого бытия. Именно мужество предельно сближает 

понимание ситуации человека Тиллихом с идеями собственно 

"экзистенциализма", указывая своим содержанием на момент 

"вопреки", а также связывает с традицией стоицизма, идеями Спинозы, 

Ницше и будучи Courage – с "философией сердца" (coeur (фр.) – 

сердце). Тревога как образ конечности (англ. Anxiety, и нем. Angst от 
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лат. Аngustіae –  узость, стесненность, зажатость) вызывает 

необходимость мужества, которое выводит из сферы отчаяния. 

Человеческая экзистенция должна быть мужеством, которое 

принимает тревогу, но и ведет за рамки небытия к бытию. 

Онтологическое самоутверждение нельзя  считать ни естественным, ни 

духовным, ни добрым, ни злым, ни имманентным, ни 

трансцендентным. Онтологический срез первичнее, фундаментальнее 

этих производных определений. Мужество как самоутверждение 

бытия вопреки факту небытия указывает на один значимый (хотя и 

выявленный в отрицательной форме) ключ к пониманию бытия – оно 

есть отрицание отрицания бытия. С понятием мужества также 

коррелирует понятие веры (как состояния предельной 

заинтересованности, увлеченности, заботы), а также любви (в ее 

онтологическом значении как побуждении к единению разделенного). 

Все эти понятия раскрывают горизонт понимания человеческой 

экзистенции как направленной к бытию.  

Обычно Тиллих идет дальше своих коллег экзистенциалистов, 

и, с помощью теологии, старается ответить на вопрос о бытии не 

только феноменологически описывая экзистенцию. Так он приходит к 

отождествлению понятия бытие, как он настаивает, с Само-бытием 

(Іpsum Esse) с идеей Бога. Однако последовательно проведенный 

анализ ведет к парадоксальному на первый взгляд тезису о 

несуществовании Бога. "Бог не существует. Бог – это Само-бытие за 

пределами сущности и существование". Полнота божественной 

сущности превосходит производное и вторичное по сути деление на 

сущность и существование (которое целиком и плодотворно 

применимый к предметному, а тем более к человеческому миру). 

Вследствие этого и доказательства бытия Божьего суть его отрицания. 

Бог не в доказательствах, а в смысле предельной заботы, он открытый 

конечному сущему в бесконечном порыве конечного за свои границы.       

Смыслом работы своей жизни Тиллих считал "сохранение 

старых ценностей и их перевод в термины новой культуры". В этом 

ключе безусловно важными для настоящего среди других есть такие 

идеи Тиллиха: понимание Бытия как отрицание отрицания Бытия, как 

полноты человеческой реальности в ее целостности и бесконечности;  

трехчленная "структура" человеческой стесненности; различение во 

времени Кайроса и Хроноса; раскрытие онтологической природы 

любви и содержания предельной заботы.  

Важным (и в определенном значении даже фундаментальным) 

компонентом будущих исследований должно стать понимание 

Тиллихом историко-философского процесса. В современной ситуации 
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категорически проявляет индивидуализирующий подход к истории 

философии т.н. "постмодернизм", для которого главным выступает не 

единство, а различение. Дискурс философии становится не 

объединяющим, а "паратаксическим": "есть и то, и то, и другое", 

вместо поиска внутреннего единства. Такой жестко проведенный 

подход постмодернизма ставит под сомнение саму возможность 

философского диалога. Неунифицированная история философии 

возникает перед нами как плюралистическая вселенная, где философы 

и их творения почти не связанны друг с другом, где властвует 

дисенсус и паралогия. Принятие полижанровости и полиистинности 

ставит перед нами вопрос: Возможна ли вообще история философии? 

Так как история изменяется на а-историческое видение, единство 

философии распадается на множество философий. Именно в такой 

ситуации плодотворным есть применение историко-философских идей 

Тиллиха. В своем грандиозном наследии он создает несколько 

внутренне связанных (вопросом о бытии) проектов построения 

истории философии. Среди них есть "линия" философов "мужества 

быть" (основные ее вехи: стоики –  христианство –  Спиноза 

("самосохранение вещи") –  Ницше ("воля к власти" как динамическое 

развитие идей Спинозы)). История философии, по Тиллиху, должна 

быть разделена на "философию существования" (ангажированности, 

увлеченности) и "философию сущности" (формы). Ему также 

принадлежит идея деления истории философии по эпохам видов 

доминирующей тревоги (осознание собственной конечности): 

онтическая тревога – судьбы и смерти (поздняя античность), 

нравственная – вины и осуждения (позднее Средневековье), духовная 

–  пустоты и абсурда (современность). Безусловно новаторской 

является тиллиховская схема различения 1)экзистенциальной позиции 

(которая простирается от Платона к Достоевскому), 

2)экзистенциальной философии (выделяются в этом течении три этапа 

–  девятнадцатое столетие (а в нем значение имеют не только 

Киркегор, но и Шеллинг, Фейербах, Маркс), Lebensphіlosophіe, 

экзистенциализм; и собственно 3)экзистенциализм. Тиллих также 

справедливо указывает на то, что в истории философии нет прогресса 

и, хотя бывает новое, старое не устаревает; нему же належит идея 

связи психоанализа с экзистенциализмом (так как оба течения 

протестуют против "философии сознательного" и описывают феномен 

отчуждения). Отсюда возникает первая часть программы для истории 

философии – раскрыть "вовлеченность" и вторая – "создать 

теологическую историю философии", так как каждый творческий 

философ является тайным (иногда и явным) теологом.  
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Кроме очерченных аспектов значимости творческого наследия 

Пауля Тиллиха (его вклад как неотъемлемая и неповторимая часть 

экзистенциализма – синтез философии и теологии, раскрытие 

религиозных и онтологических устоев существования человека и 

культуры, важность его историко-философских исследований) 

исследователям надо обратить внимание и на его философию истории 

(с центральным понятием "кайроса"), социально– политические идеи 

(христианский социализм), историю религий, философию символа, 

теорию форм человеческого отчуждения и средств их преодоления; 

также анализа ждет и культурологическое наследство мыслителя. 

Также близкие пути преодоления ригоризма теологии кризиса 

предпринял Райнхольд Нибур. [36] Его работы, несмотря на большое 

количество моментов, сближающих с диалектической теологией 

(жесткость христианской этики, ее малоприменимость для обыденной 

жизни, неосуществимая возможность закона любви и др.) 

свидетельствуют также о своеобразии его позиции. Она суть средний 

путь преодоления недостатков и диалектической (а вместе с ней и 

ортодоксальной) теологии – внеисторичности, мистицизма; и 

либерального богословия – где Христос суть совершенный человек, 

объект подражания, и присутствует социальный оптимизм. Его 

позиция – указание на цель, эсхатос. Вопреки принципиальной 

невозможности, человеку необходимо стремиться воплощать свои 

цели. Зная, что мы лишь люди, понимать, что Бог не только наш 

креатор, но и наша цель. Тогда мир на земле стоит укреплять, но 

никогда не принимают его за божественный. "Поставить этические 

цели, превосходящие возможности природы, не погружаясь при этом в 

неотмирность".  

Тиллих не противопоставил резко фрейдистское и 

экзистенциалистское понимание человека. Ему удалось указать на 

близость и взаимодополняемость указанных подходов.  

Мыслитель высоко оценивает достижения глубинной 

психологии (этот термин он предпочитает чаще «психоанализу», ибо, 

за исключительное право относится к последнему, борются различные 

школы психологии). Именно глубиной своих постижений Фрейд 

отличается от своих последователей, считает Тиллих. А сам 

экзистенциализм (в широком значении слова, а ни лишь учение 

Сартра) по сути объемлет такое широкое поле мысли, что в него может 

быть включен и психоанализ. Экзистенциалистская проблематика 

безусловно соотносима с темами глубинной психологии. Уникальный 

опыт экзистенции схож со скрупулезным исследованием психического 

в осознании себя. 
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Кроме того, что экзистенциализм и психоанализ объединяет 

«предметная» область, оба течения мысли имеют общую 

направленность, интенцию. Предварительно ее можно выразить как 

совместный протест против доминирования философии сознательного 

в современном индустриальном обществе. 

И экзистенциализм, и глубинная психология описывают 

экзистенциальный удел человека – в пространстве и времени, 

конечности и отчужденности. Именно отчужденность существования 

человека – фокус, в котором сходятся интересы и глубинной 

психологии, и экзистенциализма. И если экзистенциализм говорит об 

уделе вообще, то глубинная психология демонстрирует его проявления 

в виде патологий – умственных, эмоциональных, телесных, психо-

соматических. 

Состояния осознания своей конечности, бессмысленности, 

одиночества и пустоты, являясь онтологическими характеристиками 

человеческого бытия, могут реализоваться в устойчивые 

патологические девиации. Экзистенциализм говорит об 

универсальном, глубинная психология – о способах, какими человек 

избегает этого понимания универсального (побег в психоз и невроз), а 

также о методиках освобождения от навязчивых состояний.  

Следуя своим внутренним императивам Тиллих смог указать 

на значение глубинной психологии не только для философии 

экзистенциалистского типа, но и для теологии, во многом близкой к 

такой философии. Это и внимание к глубине психологического 

материала (к примеру, в произведениях искусства); и помощь в 

переосмыслении понятия «грех», которое приблизило свое значение к 

«отчуждению»; и раскрытие негативных (демонических) структур в 

психике; и новое открытие взаимопонимания (на примере – врач– 

пациент) как милости и принятия другого. Вопросы поставленные 

психоанализом безусловно важны, и теология должна стараться 

ответить на них. 

Глубинные фундаментальные составляющие бытия человека и 

его психики, по сути, не устранимы – онтологическое не снимается 

онтическим. Онтологические экзистенциалы не «излечимы», вопреки 

мнению многих современных психоаналитиков, считающих 

отчуждение, тревогу, бессмысленность или вину симптомами. Ибо 

симптомами чего? Исследуя экзистенциалы, мы уже у фундамента, в 

сфере, если угодно, причин, а не следствий. 

Либидо Фрейда указывает, по Тиллиху, на глубочайшую суть 

экзистенциальной структуры – ее телеологическую основу. Уделяя 

большое внимание фрейдистскому понятию либидо, Тиллих хотел 
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вывести его понимание из сферы чисто психологической и этической и 

указать на его онтологическое значение. Тиллих говорит не просто о 

влечении, а о любви. Именно она «есть побуждение к единению 

разделенного», «побуждает все, что есть, стать большим, чем оно 

есть». 

В свете этих определений любви она должна предстать как 

единство в своей сущности. Являясь недефектным способом 

становления человека, любовь реализуется во множестве своих 

обликов. Поэтому и либидо или жизненный порыв, и эрос или 

стихийная страстная любовь (часто также творческая любовь к 

высшему), и филия или дружба, и агапе или христианская любовь к 

ближнему – суть проявления одной и той же любви. Она есть 

онтологический путь восстановления человеческой целостности из 

несовершенства и конечности через выход к другому, где мы обретаем 

себя. 

Схожим образом и тревога, постоянно анализируемая 

глубинной психологией, есть лишь патологическое проявление 

тревоги экзистенциальной, бытийственной. Понимание того, что 

конкретные формы тревоги укоренены в онтологической сфере 

человека, тревожащегося за бытие перед лицом небытия, ведет к 

избавлению от различных тревог и принятию фундаментальной формы 

тревоги «на себя». Отчаяние необходимо уступает место мужеству, 

вопреки бедственности как неизбывной характеристики 

существования. «Патологическая тревога, несмотря на ее творческие 

потенции, болезненна и опасна. От нее можно излечиться, приняв ее в 

мужество быть…» Онтологическое понимание человека должно 

помочь врачам и психотерапевтам для построения своих воззрений. 

Корректируя фрейдистское понимание либидо в сторону 

понимания его лишь как неуниверсального элемента любви (наряду с 

эросом, филией и агапе) Тиллих не оставляет вниманием и фрейдов 

«инстинкт смерти». Последний, по Тиллиху, ведет из высших уровней 

жизни, часто болезненных, к низшим и, в пределе, к 

самоуничтожению. Тиллих и здесь находит онтологическое 

объяснение феномена. Не непереносимое страдание, как принято 

считать, ведет к желанию избавиться от себя, чтобы избавиться от 

страдания – а «именно экзистенциальное осознание собственной 

конечности ставит вопрос о том, стоит ли тяжесть конечного 

существования того, чтобы его продолжать». Вопрос этот, в духе 

вопроса Камю о том «стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее 

прожить» решается Тиллихом в ключе его фундаментального 

человеческого качества «мужества быть», понимая дар конечного 
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бытия и прорываясь сквозь амбивалентности к Бытию. Не «бежать от 

свободы» (термин Фромма) с потерей своего я (в самоубийстве или 

растворении в обыденности, навязанных формах существования), а 

принять этот (он свой) груз на себя и вынести его, чтобы стать собой. 

Стоит также видимо упомянуть об остроумной критике 

Тиллихом психоаналитического понимания бога как проекции образа 

отца. Философ спрашивает – на что проецируется образ отца? «Что же 

собой представляет это «что– то», на которое «проецируется» образ 

отца так, что он становится божественным? Ответ может быть только 

один: он проецируется на «экран» безусловного.» Фон, экран – не 

спроецирован – идее Абсолюта приписываются лишь признаки 

отцовства. 

Взаимодополняемость и во многом схожесть т.н. «глубинной 

психологии» и философии существования стали предметом 

размышлений П.Тиллиха. Именно он четко указал на родство течений 

мысли, берущих свое начало в опыте отчуждения вины и тревоги. И, 

если мы дополним важнейшие открытия психоанализа указанием на 

фундирующие их онтологические положения, понимание человеком 

самого себя окажется гораздо более реализованным. 

Такой подход открывает горизонт новых разгадок тайны 

человека, где любовь есть неотвратимый способ экзистенции, где 

понимание прошлого служит с-быванию будущего, причины 

осознаются для освобождения от них, фрагментарные влечения 

уступают место цело-мудрию, а психоанализ дополняется гораздо 

более важным психо-синтезом, дающим ис-целение. 

Среди учеников Тиллиха был психолог, психотерапевт, один 

из основателей гуманистической психологии и экзистенциальной 

психотерапии Ролло Мэй. [29-31] В своих работах он творчески развил 

философский взгляд Тиллиха на человека и апплицировал его на 

психологическую теорию и практику. 

Мэй согласен с Тиллихом в том, что человек должен быть 

рассмотрен как нерасщепленная на субъект и объект целостность. 

Существование человека направлено к Бытию как самостановление. 

На этом пути психоанализ и экзистенциализм, возникающие по мысли 

Мэя, из общекультурной ситуации и исследующее тревогу, отчаяние и 

отчуждение, с необходимостью дополняют друг друга. 

Экзистенциальный подход не желает расправиться с открытиями 

Фрейда, но стремиться придать им новое обоснование в свете 

экзистенциальной концепции человека. И если, по– преимуществу, для 

Фрейда человек есть homo naturа, пассивно испытывающий влияние 

своего прошлого, то для Мэя человек – существо деятельное, не 
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столько понимающий феномены своей деятельности и психики как 

проявление предыдущих событий и комплексов, сколь свободно 

выбирающий в уникальном опыте Dasein проект своего будущего (и 

настоящего) осуществления. 

Тревога (экзистенциальная в своей сути) дает возможность 

задаться человеку вопросом о бытии. Схожее значение имеет и 

онтологическая вина (перед собой, близкими, и т.д.), которая есть 

сущностно виною перед неисполненной сущностью самого себя, 

виною отчуждения, виною сепарации. Человеческая личность как 

трансцендирующая экзистенция, выходя за пределы настоящей 

ситуации, «карабкаясь вверх», обретает свою свободу, раскрывает 

себя. В этом должна помочь человеку экзистенциальная психотерапия, 

которая должна избегать быть излишне техничной, методичной и 

детализированной в конструкциях. Врач и пациент должны выступать 

друг для друга как свободная экзистенция. Причем устранение  

симптомов – вторично, ибо главное не вылечить пациента, 

социализируя его (а у Бинсвангера это так), а дать почувствовать ему 

свое существование. Причем тревога не должна быть снятой, а лишь 

правильно (онтологически) осмысленною. А бессознательное в 

процессе общения не обязательно должно выделяться в отдельную 

область, т.к. бытие человека суть нераздельно. Смысл, а не техника – 

один из важнейших постулатов такой психологии и психотерапии. 

Сознание целей важнее понимания драм причин, «Царь Эдип» должен 

уступить место «Эдипу в Колоне». Решение принять свое будущее 

важнее для человека (во многом ценных) психоаналитических практик 

изучения болезней. Таким образом реализуется намерение создания 

централизованного «я», в отличие от теорий множественности ego, 

присущих психоанализу. 

В этом процессе «becoming» человеку помогает одна из 

важных форм «мужества быть» – «мужество творить» (наряду с 

другими формами мужества – физической, нравственной, социальной). 

Ибо творчество есть символический (и реальный) бунт против смерти. 

Явление нового порождено и беспокойством, и «разорванностью» 

существования, но оно же дает возможность воссоздать 

(потенциально) целостность. Рожденное из ограничений (и только из 

них) творчество преодолевает их, бунтует против наличного порядка и 

через воображение воссоздает форму, объяснение, стройность вопреки 

хаосу, реализует интенцию к Бытию вопреки наличию Небытия. 

По схожему пути пошли психологи-интерпретаторы идей 

Хайдеггера, создавшие т.н. экзистенциальную психологию. 

Соглашаясь с тем, что конечным смысловым горизонтом человека есть 
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бытие, психологи А.Маслоу, К.Р.Роджерс и другие указали на 

проблему исполнения человеческого бытия. 

Dasein Хайдеггера, присутствие, экзистенция были 

интерпретированы как некая своеобразная целостность, которая сама 

по себе может в психологической практике открыть целостный 

контекст жизни, а не изучать лишь смыслы отдельных феноменов (как 

у Фрейда). Именно экзистенциальная забота о своей целостности дает 

возможность полноценной реализации возможностей. Человек (и в 

качестве пациента), возвращаясь к этой идее целостности и реализуя 

ее, приходит к аутентичной форме своего существования, подлинному 

бытию. И если Фрейд искал разгадку психики в прошлом (в частности 

в событиях детства), то экзистенциальная психология указывает на 

важность выбора проекта будущего, которой воссоздает единство всех 

трех модусов времени. Даже сновидения были реинтерпретированы 

(отличие от Фрейда) как образы будущих событий в заботе о них. 

 

* * * 

Итак, наше изыскание показало основные вехи американской 

экзистенциалистской мысли (были еще Шпигельберг, Эрл и другие, их 

темы часто тонки и изящны, но менее значительны). Главные 

отличительные черты этой версии философии существования таковы: 

дидактичность, связь с прагматизмом и эмпиризмом, связь с 

психологией и главная – связь с теологией. 

На фоне существования философии в США в качестве частной 

и технической дисциплины (аналитическая традиция) 

экзистенциалистские мыслители для лучшего вхождения идей в среду 

были часто дидактичны, нередко повторяя уже сказанное в Европе.  

Широкая эмпирическая традиция (помимо аналитики) 

включающая  и прагматизм (чуть ли не символ американской 

философии) была своеобразно переосмыслена нашими мыслителями. 

Из прагматизма было воспринято и инкорпорировано в корпус 

экзистенциальной мысли недоверие к окончательным  истинам, их 

пробность, а не финальность, плюрализм и оптимизм, мелиоризм 

(теория улучшения). Стоит заметить, что здесь мы видим сближение 

экзистенциализма и прагматизма на релятивистской базе, но глубинно 

экзистенциальная мысль четко центрирована  (на Бытие). 

Далее – связь с прагматизмом обернулась новым результатом 

– экспликацией экзистенциалистских идей в психологию. Должна 

быть польза от знания – в психологии это происходит. 

Но, думается основная заслуга американского 

экзистенциализма это указание на глубиннейшую связь 
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экзистенциалистской мысли с религией и теологией. Именно 

теологическая интерпретация экзистенциализма (в основном П. 

Тиллихом) придает ему мировое значение. 
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ІІІІ..  ЕЕссттееттииккаа  

  

  

  

  
С.А.Крилова 

                                                                                                      

 

 

КРАСА ВЧИНКІВ  

В СОЦІАЛЬНОМУ БУТТІ ЛЮДИНИ 
 

Анотація: Розглядається краса вчинків в соціальному бутті 

людини. Аналізується красивий та потворний вчинок у відносинах 

чоловіка та жінки. Зазначається, що  краса вчинку полягає в єдності 

свободи та любові. 

Ключові слова: краса вчинку, цілісність, соціальне буття, 

свобода, любов. 

 

Вчинок – це дія в критичній ситуації, що припускає вибір між 

добром і злом. Іншими словами, це вільно обрана моральна дія 

особистості, і ця дія може бути як красивою, так і потворною. Чи 

можна назвати  красивим добрий вчинок, а злий – потворним? З 

одного боку, це очевидно, але можлива й протилежна позиція: поняття 

«краса» і «потворність» в цьому контексті не зовсім доречні: їх можуть 

використовувати художники й естетики при створенні й оцінці форми 

творів і життя, а моральний зміст і творів, і життя вимагає інших слів. 

Проте в сучасному світі, як ми вже побачили вище, ми можемо 

прослідкувати виражену тенденцію пов‘язувати поняття  «краса» та 

«вчинок». Сьогодні ми частіше говоримо «красивий вчинок» та 

«некрасивий вчинок», ніж «добрий вчинок» та «недобрий вчинок». В 

сучасному світі відбувається стихійна естетизація етичного, точніше, 

морального та моральнісного і в індивідуальному, і в соціальному 

бутті людини. Така естетизація може означати розчинення морального 

в естетичному, але в ній може бути зовсім інший смисл: наповнення 

морального гармонійністю і свободою.  
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Доречно буде знову згадати вислів Ф.М. Достоєвського: ―Краса 

врятує світ‖, що породжує  екзистенційний відгук у кожному з нас, а 

тому  стає загальновідомим. Навряд чи хто буде сперечатися з тим, що  

мова тут йде саме про внутрішній, моральний бік краси, а не про красу 

форми і зовнішності. В даному контексті Ф. Достоєвський  говорить 

насамперед про красу вчинків, що перетворюють світ, проте знову  

виникає декілька запитань. Чи всі здатні відчути красу вчинку? Якщо 

це так, то чому люди, що роблять красиві й шляхетні вчинки, так часто 

стають ізгоями і маргіналами? Може, людська природа вимагає 

красивих вчинків в уяві, а в реальності вони просто заважають жити 

оточуючим? Красиві вчинки саме тому так діють на нашу уяву,  що 

вони органічні для природи людини, вони є її основою, без них 

людське буття згасає в буденності. Звичайно, людина, що проявляє 

моральну красу вчинку в критичній ситуації, часом ризикує бути 

самотньою, знедоленою і незрозумілою. У справжньому вчинкові 

«людина наче виступає з ряду, відокремлюється від маси, втручається 

у відкриту подієвість буття, розв‘язку якої заздалегідь передбачити 

неможливо…» [1,  231]. Але цього не потрібно боятися. Вже сама 

відмова від вчинку часто стає потворним вчинком.  Понтій Пілат, що 

не сказав ані «так», ані «ні» з приводу страти Христа,  відкрив дорогу 

смертельній сваволі людей, що маніпулюють натовпом в ім'я 

збереження влади над ним. Ситуація Пілата – класичний приклад 

небажання брати на себе відповідальність за вибір  добра чи зла. Як не 

сумно, але це прояв людської природи, який мало змінився за останні 

дві тисячі років. 

З іншого боку, не слід і нарцисично занурюватися в красу свого 

вчинку, роблячи себе його жертвою і вимагаючи за це жертви з боку 

Іншого.  Уявимо, наприклад, матір-одиначку, що позбавляє себе 

особистого життя в ім'я підлітка і зрештою вступає з ним у конфлікт, 

що може тривати до кінця життя. Не можна не погодитися з В. 

Малаховим, який зазначає: «Вчинок – зробити щось за рішенням 

власної совісті, на свій страх і ризик, без сподівань на загальне 

схвалення власних моральних мотивів» [1,  231]. 

Повертаючись до питання про розплату знедоленістю за красу 

вчинку, можна висунути таке припущення: є різна міра знедоленості і 

різна якість знедоленості, тому що у світі людей існують суб'єктивно й 

об'єктивно красиві вчинки. На цьому важливо зупинитися особливо.  

Чи можна сказати, що суб'єктивно красиві вчинки чиняться для 

себе, а об'єктивно красиві вчинки – для  інших? На це питання можна 

відповісти позитивно. Поглиблюючи й конкретизуючи цю тезу, можна 

сказати інакше: об'єктивно красиві вчинки робляться на основі любові, 
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суб'єктивно красиві – на основі жалості. Мова йде про  любов чи 

жалість і до себе, і до Іншого.  

Об'єктивно красивий вчинок свідчить про глибину і силу духу 

людини,  що не очікує нагороди й оцінки. Але  рано чи пізно її вчинок 

зрозуміють і оцінять.  Існує навіть такий етичний парадокс: чим менше 

об'єктивно красивий вчинок оцінений тут, тепер і зараз, тим більше від 

нього будуть залежати вчинки інших людей згодом. Сенс цього 

парадоксу такий: по-справжньому великі, значущі та морально красиві 

вчинки знаходяться за межами буденних уявлень, а тому не завжди 

можуть бути оцінені оточуючими, але згодом вони перетворюються в 

норму, зразок і ідеал. Суб'єктивно красивий вчинок замкнений на 

самооцінці і самолюбуванні особистості, що його робить, тому він 

носить відносний характер, а потім неминуче переходить у свою 

протилежність. Наведений вище приклад про жінку, що жертвує 

особистим життям в ім'я сина, а в результаті замість подяки отримує 

відчуження і конфлікт, може бути пояснений тим, що більшість 

батьків, які так чинять, відчувають гостру жалість до себе і до дітей; 

заміна любові жалістю завжди переводить самопожертву як красу 

вчинку на його потворність.  

Об'єктивно красивий вчинок здійснюється тоді, коли ми 

піднімаємося над власним ―Его‖, коли не думаємо про себе і свої 

переживання. При цьому слід усвідомлювати, що в об'єктивно 

красивому вчинкові ми піднімаємося над своїм ―Его‖, але не над своєю 

особистістю. Насправді красивий вчинок робиться тільки особистістю, 

а не безособовою істотою, що повсякчас жертвує собою, а тому 

культивується  тоталітарними режимами.  Те, що ми назвали 

об'єктивною і суб'єктивною красою вчинку, можна також назвати 

абсолютною і відносною його красою. Але чи можемо ми назвати 

абсолютну красу вчинку моральною красою? Так, але моральна краса 

містить у собі не тільки красу вчинку, але й красу відносин.  Про це ми 

поміркуємо нижче, а зараз хотілося б звернутися до теми красивого і 

некрасивого вчинку у відносинах чоловіка і жінки, - можливо, це дасть 

нам первинне розуміння краси стосунків.  

Показово, що характеризуючи буття дитини, ми частіше 

говоримо ―гарний чи поганий вчинок‖,  тоді як буття дорослого 

визначається поняттями ―красивий і некрасивий вчинок‖, особливо це 

стосується відносин чоловіка і жінки. Напевно, вся справа в тому, що 

категорія ―краса‖ у нас інстинктивно пов'язується зі статтю. І при 

цьому ми з неминучістю переходимо з зовнішнього рівня краси на 

внутрішній, тому що красу ми позасвідомо сприймаємо як гармонію 
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зовнішньої і внутрішньої, що у давніх греків мало  поняття – 

―калокагатія‖, яке описує єдність естетичного і морального в людині.  

Доречним буде аналіз типового прикладу з сучасного 

подружнього життя: чоловік і жінка декілька років живуть в 

цивільному шлюбі в квартирі чоловіка, обидва  працюють; через 

постійні конфлікти вирішують розлучитися. Коли жінка зазначає 

чоловікові, що за законом їй належить половина майна, яке було 

придбано в цивільному шлюбі,  то чоловік звинувачує її в 

аморальності, після чого жінка залишається з величезним почуттям 

провини і невизначеності. А потім вони ідуть у суд, призиваючи 

правову систему розбиратися у їхніх відносинах. Виникає питання, хто 

в цій ситуації вчинив некрасиво? І як можна було б морально красиво 

вийти з такої ситуації? З позиції одних світоглядних цінностей 

некрасиво вчинив чоловік, з позицій інших – жінка; обидві ці позиції 

будуть суб'єктивні і відносні. Виникає моральна колізія, яка зазвичай  

розв‘язується лише у суді. Але самоочевидне, що краса вчинків 

передбачає пошук можливості вирішення будь-якої моральної та 

екзистенціальної колізії, не доводячи її до суду, особливо, якщо мова 

йде про відносини близьких людей. Краса вчинку означає необхідність 

перебороти свої амбіції, щиро поговорити,  прояснити всі образи, 

навіть покаятися одне перед іншим.  

Чи можна припустити, що чоловіка і жінку може пов'язувати 

лише прагматичний розрахунок і між ними так і не виникають душевні 

і моральні почуття? Скоріше за все, це неможливо. Якщо чоловік і 

жінка живуть разом певний час, між ними в будь-якому випадку 

виникає спільний морально-психологічний простір. Інша справа, що 

під впливом психологічних травм ми прагнемо зруйнувати його; однак 

вже сам факт такого руйнування – глибока травма для особистості. 

Якщо перефразувати класика, можна сказати: ми відповідальні за тих, 

з ким жили разом. Ця відповідальність закликає нас чинити з 

близькими людьми красиво, навіть якщо ми розійшлися. Ми повинні 

чинити красиво, навіть якщо дуже ображені на людей, які колись були 

нам близькими, навіть якщо вважаємо, що це була не любов, а 

закоханість, інакше ми втрачаємо людське обличчя і перестаємо 

поважати себе. В багатьох випадках чинити красиво людині не дає 

заклопотаність, яка руйнує цілісність людини, розбиває свободу на 

маленькі фрагменти. Фрагменти свободи вже перестають бути 

свободою і перетворюються на свавілля. Заклопотана та несвобода 

людина не здатна проявити душевності до Іншого.  Безліч дрібних 

справ, суєта вихолощують щирість та людяність, заклопотаність стає 
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тягарем, що гальмує можливість робити красиві  вчинки, більше того,  

вона руйнує можливість  робити  вчинки взагалі.  

Суєта та вчинок взагалі можуть бути осягнені як протилежні 

поняття. Суєта – це факт буденного буття людини, вчинок – 

граничного. Якщо вчинок – це вихід за межі буденності та 

монотонності в людському бутті, він передбачає свободу духу та 

мужність, то заклопотаність – це буденна повторюваність подій, 

зумовлена волями до самозбереження та продовження роду,  і 

спрямована на егоїстичну користь; якщо вчинок – це мужність бути, то 

заклопотаність – трусість бути.  

Для здійснення морально красивого вчинку потрібна справжня 

свобода. З іншого боку,  саме морально красиві вчинки породжують 

таку свободу. Краса вчинку піднімає свободу над свавіллям. Усе це 

дозволяє припустити, що справжня свобода – це краса вчинків,  втеча 

від краси вчинків – це втеча від можливості бути вільним. Але чому 

люди прагнуть уникнути краси вчинку, стають невільними і чужими 

по відношенню до самих себе? Вище вже було сказано, що це 

походить зі страху порушити буденний спокій життя – свого і 

оточуючих, страх здаватися дивним, не таким як усі. Тепер ми можемо 

зробити висновок: страх краси вчинку, страх своєї внутрішньої 

свободи – це страх відповідальності. Без перемоги над цим страхом 

неможливо знайти той ступінь свободи, що породжує і повагу до себе, 

і повагу оточуючих.  

Для ілюстрації перемоги над страхом внутрішньої свободи як 

страхом відповідальності, перемоги, яка веде до  краси вчинків і, 

відповідно, до звільнення від самотності, хотілося б згадати відомий 

голлівудський фільм «День бабака» режисера Гарольда Раміса. 

Головний герой фільму –телеведучий Філ – самовдоволена, 

самозакохана людина – потрапляє в «американську глибинку», щоб 

показати давню комічну традицію, коли бабак пророкує «кінець зими». 

Але виїхати вчасно з містечка не може, бо починається жахливий 

снігопад, і Філ вимушений  залишитися там. Кожного ранку він знову і 

знову повертається  у друге лютого, в якому відбуваються ті самі події. 

Коли герой фільму намагається закінчити життя самогубством, 

займається крадіжками та іншими злочинами і т.п., він знову і знову 

потрапляє у друге лютого. Лише тоді, коли Філ починає робити 

красиві вчинки, – допомагати  жінкам, дітям, самотнім людям 

похилого віку, розвиває свої здібності та таланти, - тоді він завойовує 

серце коханої дівчини і разом з нею звільняється від  вічного 

повернення буденності та відсутності смислу. Отже, лише творення 
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красивих вчинків дає можливість людині не тільки стати внутрішньо 

свободною, але і знайти любов.  

Проте щоб зрозуміти, що означає можливість поєднати свободу 

та любов, треба усвідомити чим свобода відрізняється  від 

необхідності, незалежності та свавілля. 

В широкому сенсі свободу можна визначити як здатність 

людини бути відкритою змінам, залишаючись при цьому собою. 

Іншими словами, свобода – це розвиток на власній основі. Свобода – 

це єдність сутності й існування особистості, духовності і душевності, 

цілепокладання та цілереалізації,  мислення і  буття. А отже, свобода – 

це єдність сутнісних ознак особистості. Ця єдність не дана людині, як 

інстинкт, вона стає можливою в процесі вільної дії, самореалізації.  Це 

добре показав Е. Фром: «Позитивна свобода передбачає повну 

реалізацію здібностей індивідуума, веде до активного життя, повного 

спонтанних виявів» [2, 332]. 

Свобода в просторі  світу особистості може бути усвідомлена як 

внутрішня свобода, втілюючись у відносинах людей, вона стає 

зовнішньою свободою. Внутрішня та зовнішня свобода однаково 

необхідні в людському бутті – перша формує особистість зсередини, 

друга – простір комунікації між особистостями, зумовлюючи 

цілісність, органічність та невимушеність цієї комунікації. Про єдність 

внутрішньої та зовнішньої свободи, яка долає самотність, добре пише 

Е.Фром: «Якщо людина зможе реалізувати свій внутрішній потенціал 

у спонтанній активності й таким чином об‘єднає себе зі світом, то вона 

позбавиться самотності: індивідуум та оточуючий його світ зіллються 

в єдність, людина займе своє місце під сонцем і тому більше не буде 

відчувати сумнівів відносно сенсу життя та себе самої» [2,  323]. 

Отже, якщо внутрішня свобода є екзистенційний феномен, то 

свобода зовнішня – феномен соціальний; проте зовнішня свобода не 

менше визначає внутрішню, ніж внутрішня – зовнішню. Особистість, 

яка перебуває у свободі як творчості, потребує єднання з іншою 

особистістю для реалізації свободи як співтворчості.  Краса вчинку 

можлива лише в цілісності свободи – внутрішньої та зовнішньої - 

красивий вчинок зовнішньо виглядає гідно та прекрасно, і внутрішньо 

співпадає з принципами  Істини, Добра та справедливості, чиниться на 

основі свободи, а не зовнішнього примусу.  

Але у чому відмінність свободи і незалежності? Незалежність 

може бути усвідомлена як  необхідна, але недостатня умова свободи. 

Незалежність – це буття особистості чи співтовариства особистостей, 

які існують поза придушення їх внутрішнього світу, свобода – це 

творче розкриття всіх можливостей свого внутрішнього світу та світу 
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інших особистостей. Як пов'язані свобода і необхідність? В історії 

європейської філософії, починаючи з Нового часу, виникає ціла 

традиція, що визначає свободу через необхідність. У філософії 

Б.Спінози маємо визначення свободи як усвідомленої необхідності.  У 

марксистській філософії це визначення доповнюється розумінням 

свободи як необхідності перетвореної, зміненої практичною 

діяльністю людини. В ідеалістичній і персоналістичній традиціях 

філософії свобода тлумачиться як особливе буття особистості, що 

протистоїть необхідності як принципу буття природи. Найбільш 

послідовно ця позиція розгорнута в персоналізмі   М. Бердяєва. Е. 

Фром пропонує розділити свободу на два види – «свобода від»  і 

«свобода для». Перший вид свободи означає здобуття незалежності, 

звільнення від перешкод на шляху особистісного росту, «свобода для» 

— це реалізація у творчості, у конструюванні унікального проекту 

свого життя. Е. Фром детально аналізує феномен «втечі від свободи» в 

буденності, причиною якої є страх вибору та відповідальності. У 

метаантропології свобода усвідомлюється як екзистенціал 

метаграничного буття людини: свобода – це така єдність духовності і 

душевності, що дозволяє любити і бути любимим. Саме це відрізняє 

справжню свободу від сваволі, що відчужує особистість від любові, 

призводячи до стану внутрішньої самотності. Свавілля, на відміну від 

справжньої свободи, заперечує саму можливість подолання  

внутрішньої самотності як самотності екзистенційної. 

З позиції метаантропології у буденному бутті людини свобода і 

любов суперечать одна одній. Якщо людина вільна,  вважають, що в 

неї поки немає любові, якщо в людини є любов, це означає, що вона 

вже невільна. Словосполучення «вільна любов» у буденності означає 

ледве не проституцію і може нести на собі печатку морального осуду – 

іноді іронічного, а іноді і нестерпно-пафосного. Чи суперечать одна 

одній свобода і любов?   Чи є їхнє поєднання  завжди аморальним? 

Спробуємо пошукати відповіді. 

Самоочевидним було уявити любов і свободу основними 

цінностями будь-якої людини. Кожна людина прагне до розділеної 

любові і справжньої свободи. Інша справа, що дійсна свобода часто 

розуміється  як можливість випустити на волю пригнічені пристрасті, а 

розділена любов – як взаємність пристрастей. Більше того, іноді під 

свободою людина розуміє свободу своїх комплексів, а любов уявляє як 

взаємність комплексів. Якщо комплекси взаємно прийняті, більше 

того, збігаються, багато хто назве це щасливою любов'ю, що не 

суперечить свободі.  
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Однак насправді це не так, тому що така «щаслива любов» 

призводить до особистісної деградації, що породжує садо-мазохістичні 

відносини. Багато  людей розуміють під любов'ю  садо-мазохістичний  

симбіоз. У такому союзі відбувається остаточне перекручування 

цінностей любові і свободи. Люди замикаються на собі і відчужуються 

від світу, немов знаходяться за товстим матовим склом; рано чи пізно 

це призводить до конфліктів  зі світом. Як не допустити цього? 

Спробуємо відповісти на це питання. Але спочатку окреслимо 

проблему взаємності у свободі та любові.  

Для кожної людини особливо важлива взаємність у любові. Але  

чомусь мало говориться про взаємність у свободі. Якщо спробувати 

застосувати поняття «взаємність» до проблеми свободи, то прийдемо 

до цікавих висновків. Взаємності у любові зазвичай не відбувається 

саме тому, що немає взаємності в свободі. Отже, взаємність у любові 

руйнується тим, що кожен по-різному розуміє свободу, і ці розуміння 

суперечать одне одному. Справа і у розумінні, і в дії; можна уявити 

чоловіка і жінку, які об'єднані пристрастю і називають її любов'ю. 

Якщо для першого свобода – у зміні сексуальних партнерів, а для 

іншого – у творчій самореалізації, то в таких людей не може бути 

взаємності в любові, якою б сильною не була  їхня пристрасть.  

Взаємність – це поняття, що виходить за межі відносин чоловіка 

і жінки. На питання учня: «Чи можна все життя керуватися одним 

словом?» Конфуцій відповів: «Це слово — взаємність. Не роби іншим 

того, чого не бажаєш собі». Це висловлення в багатьох етичних 

системах стало категоричним імперативом – тобто обов'язковою 

моральною умовою плідної взаємодії людей. Отже, взаємність у 

свободі породжує взаємність у любові. «Не роби іншим того, чого не 

бажаєш собі» означає, що моя свобода неминуче обмежується 

свободою того, хто поруч зі мною. Якщо я заперечую свободу близької 

людини, то заперечую любов до неї, а тому перекреслюю взаємність. 

Але це стосується не лише близьких і ближніх, але і далеких. Отже, ми 

знову виходимо в простір надеротичної любові. 

Моральний принцип: «Не роби іншим того, чого не бажаєш 

собі» у християнстві перетворюється в заповідь: «Полюби ближнього, 

як самого себе». Від заборони на пригнічення свободи Іншого ми 

переходимо до проголошення обов'язковості любові до Іншого. Це 

було  важливо на певному етапі розвитку людства, і сьогодні заповідь 

«Полюби ближнього, як самого себе» повинна бути розвинута в 

принцип: «Полюби свободу ближнього, як свободу самого себе». Але 

принцип «Полюби ближнього, як самого себе» може придушувати 

свободу ближнього. Однак чи не призведе принцип «Полюби свободу  
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ближнього, як свою власну» до наростання відчуження людей - до 

взаємності, у якій немає душевної взаємодії? Чи не виштовхне 

взаємність поваги взаємність любові? Чи не потрапить кожний у 

замкнений простір своєї свободи? Можливо, для багатьох ближчим є  

інший моральний принцип: «Відносься до Іншого як до особистості, а 

не об'єкту». У такому принципі більше робиться акцент на взаємному 

єднанні вільних людей, а не на абстрактній повазі меж їхньої свободи. 

До речі, близькі принципи проголошуються в системах І. Канта 

(«Стався до іншого як до мети, а не засобу»)  і Ф.В.Й. Шеллінга 

(«Стався до іншого як до суб'єкту, а не об'єкту»). Але  для нашого 

сучасника більш актуальним і значимим є слово «особистість».  

 Міркуючи над феноменами любові і свободи як основними 

цінностями людини, неважко побачити, що жінки більш схильні 

цінувати любов, а чоловіки – свободу. Мова отут йде не просто про 

фізичну стать людини, але і її внутрішню, екзистенціальну стать. Так, 

наприклад, мужня жінка може віддавати перевагу свободі, а не  

любові. Однак подальші міркування приводять нас до того, що тільки 

любов і тільки свобода як основні цінності і стратегії руйнують долю і 

чоловіка, і жінки. Кожний з нас, незалежно від своєї статі, повинен 

усвідомити єдність любові і свободи як фундаментальну стратегію, що 

може підняти над самотністю і подарувати повноту життя.   

Чи можна визначити щастя як єдність любові і свободи? Так, 

але  завжди може знайтися людина, яка  вибере  або любов, або 

свободу чи заявити, що для неї щастям є влада  над іншими людьми, 

над собою, над обставинам. Іншими словами, чи не нав'язуємо ми усім 

один образ щастя? Нав'язати образ щастя дуже складно, якщо це 

можливо  взагалі. З іншого боку,  кожна нормальна людина  мріє про 

те, щоб любити, бути коханою і  реалізувати свої здібності.  Звідси – 

природна єдність любові і свободи. Причому така єдність не заперечує 

цінності любові і свободи окремо, а також цінності влади чи  безпеки. 

Інша справа, що єдність свободи і любові є метою і основою як для 

влади, так  і для  безпеки, а безпека і влада – це лише засіб для 

досягнення любові і свободи в їхній єдності. Однак будь-який проект 

щастя кожний  обирає самостійно [3]. Таким чином, для здійснення  

красивих вчинків необхідна свобода як динамічна єдність сутності й 

існування особистості, що відкриває можливість любити і бути 

коханими. Але кожний з нас, незалежно від своєї статі, повинен 

прийняти єдність любові і свободи як стратегію, що може підняти над 

самотністю і подарувати повноту життя.   
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Крылова С.А. Красота поступков в социальном бытии.  

Аннотация: Рассматривается красота поступков в социальном 

бытии человека. Анализируется красивый и некрасивый поступок в 

отношениях мужчины и женщины. Отмечается, что красота поступка 

состоит в единстве свободы и любви.  

Ключевые слова: красота поступков, целостность, социальное бытие, 

свобода, любовь. 

 
Krylova S.A.  Beauty of actions in social existence. 

Summary:  Beauty of actions in social existence is investigated. A beautiful 

and ugly act in relations between a man and a woman is analyzed. It is reported that 

the beauty of action lies in the unity of freedom and love. 

Key words: beauty of actions, holism, social existence, freedom, love. 

 

 

 

 

                                             С.М.Сильчук 

                                                                                                      

 

 
ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА СУТНІСТЬ МОДИ 

 
Анотація. Знаково-символічна сутність моди проявляється в 

здатності фіксувати, зберігати та передавати різноманітну інформацію, 

виражати історичну хронологію суспільно-політичних подій, соціокультурну 

приналежність, психологічні характеристики особистості.  

Ключові слова: знак, символ, мода, смак, інформація. 

 

Основною умовою можливості передачі будь-якої інформації 

є наявність знаків. Поняття знаку одночасно розроблялося фахівцями 

різних галузей науки: лінгвістами, математиками, філософами, 
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логіками і т.д. Воно стало фундаментальним поняттям семіотики, яку 

не випадково досить часто називають наукою про знакові системи.  

Над дослідженням впливу знаків та символів на суспільний 

розвиток працювали: Марков Б.В., Гофман А. Б., Бодрийяр Ж., Ільін 

В.І., Кокуашвілі Н.Б., Мамардашвілі М.К., П‘ятигорський А.М., 

Лотман Ю., Скрипник К.Д., Базима Б.А., та ін. Вчені дійшли висновку, 

що знаки мають здатність замінювати явища, речі та надають 

можливість людям обмінюватися великим об‘ємом інформації. 

Найбільш вживаним видом знаків є слова. Проте, ми часто 

користуємося і іншими видами знаків-замінників. У семіотиці в якості 

знаків виступають не лише спеціальні слова і вислови, але і будь-які 

предмети, створені людиною, що входять до кола її інтересів і наділені 

значенням, що виражають певні відносини, передають інформацію.  

У існуючих дослідженнях знаків та символів недостатньо 

висвітлено особливості знаково-символічної сутності моди та її вплив на 

розвиток індивідуальних та суспільних смакових уподобань. 

Знаки, з особливою активністю, акумулюють соціальний 

досвід: ордени і звання, герби та ритуали, гроші та обряди - все це 

знаки, що відображають різні принципи організації людського 

колективу. Але знаки також використовуються і системами, що 

накопичують духовний досвід людей. Твори мистецтва та предмети 

моди створюють образи реального світу, що сприяють накопиченню 

та передачі інформації. Саме знаки виражають ці образи. [5, с.9-10]  

На протязі багатьох тисячоліть формувалась уся сукупність 

знаків людства. Вірогідно, що розуміння знакової символіки або 

передавалось з покоління в покоління без особливих змін, або ж 

видозмінювалось чи трансформувалось у більш складні системи. Як 

стверджують Мамардашвилі М.К. та П‘ятигорський А.М. ―існують 

знаки, які можуть бути пізнані чисто об‘єктивним чином в порядку 

знання, тобто такі, знання про які вводить нас у ситуацію ―псевдо 

розуміння‖, а є знаки, де це абсолютно неможливо, бо спочатку 

необхідно домогтися повного розуміння.‖ [6, с.98]  

Мода, виступаючи зовнішнім візуальним відтворенням змісту 

суспільного життя, має здатність висвітлювати рівень та особливості 

панівного смаку громадськості у певний період часу. Вона є 

причетною майже до всіх соціокультурних процесів. Безмежність 

впливу моди на усі сфери цивілізаційного розвитку відбувається 

завдяки змістовності її знаково-символічної сутності.  

Одним із проявів моди є формування стандартів. Носіями 

модних стандартів виступають різноманітні, так звані модні об‘єкти. 

Сюди можна віднести як матеріальні, так і нематеріальні (духовні, 



II.Естетика                

50 

                                                                         

знакові, символічні і т.п.) прояви модних інновацій. Вони втілюються 

у речах, ідеях, словах, художніх творах, а також у властивостях 

об‘єктів, наприклад у формах, кольорах, розмірах. 

Модні стандарти, як накладання певного кліше, являються 

носіями різноманітних нововведень, вони мають власний зміст та 

значення, певний зашифрований код. 

Модні об‘єкти-це будь-які об'єкти, які виявляються ―в моді‖. 

Кожен з них, і це слід особливо підкреслити, існує виключно як 

елемент і засіб реалізації модного стандарту, тобто певного способу 

поведінки. [2, с.10-11] Модні об‘єкти складають систему знаків, що 

диференціюють суспільство. Для спостерігача чуже споживання - це 

створення тексту, який ним читається. Хоча не завжди це прочитання 

―читачем‖ і автором є відповідним.  

Знаки та символи, якими оперує мода, виконують двояку 

функцію. По-перше, вони є носіями інформації про соціальний досвід, 

про місце в ієрархії. Вони можуть конструюватися, як згідно так і 

всупереч волі тих хто користується ними. По-друге, знаки можуть 

виступати в якості культурного ресурсу, що формує соціальну 

ієрархію і визначає соціальну мобільність в ній. В основі цього 

механізму лежить здатність знаків передавати інформацію, що 

викликає довіру до їх носія.  

Іноді за допомогою знаків моди людина створює мимовільний 

текст: вона нічого не хотіла писати, вона просто прикрилася одягом і 

квартирою від холоду та сторонніх поглядів. І їй важко зрозуміти, що 

її споживання - це ―текст‖. Проте, навіть якщо вона щиро заперечує 

факт свідомого написання тексту і просто вийшла на вулицю, це 

нічого не змінює: оточуючі будуть її читати в міру своєї допитливості.  

Також у соціальній діяльності часто використовуються свідомо 

сконструйовані знаки, а саме символи. На відміну від знака, символ - 

це знак, свідомо сконструйований індивідами та організаціями 

(наприклад, будинками мод) для передачі тієї чи іншої соціальної 

інформації.  

У процесі споживання об‘єкт перетворюється на символ. Це 

означає, що, споживаючи його, ми не тільки, а часто і не стільки 

задовольняємо свої базові потреби, скільки сигналізуємо оточуючим з 

допомогою набору споживаних товарів, хто ми є такі, що ми хочемо і 

т.д. Таким чином, споживання виконує функцію спілкування.  

Символ може конструюватися двома способами. По-перше, 

символ - як комбінація об‘єктивно існуючих знаків. Відповідно до 

власного смаку людина може створювати символи, використовуючи 

існуючі в природі і в суспільстві знаки, що складаються в комбінацію, 
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що читається більшістю так, як потрібно її автору. По-друге, символ - 

як суто штучна конструкція. Символи можуть конструюватися з 

матеріалів, які не є знаками, і бути чисто штучними. Наприклад, знаки 

розрізнення на військовому мундирі - це чисті символи, що не мають 

існування поза мундиром. Аналогічними чистими символами є літери, 

слова, назви, фірмові логотипи.  

Фірмова марка, логотип - це символи, що сигналізують про 

наявність певного продукту, або групи продуктів з характеристиками, 

які пов‘язані у свідомості людей із цими символами. Ми говоримо 

―фірмова річ‖, характеризуючи товар, вироблений відомою фірмою, 

що відповідає за свою якість. Логотип фірми часто є для покупців 

гарантією якості продукції. Тому ―фірмова річ‖, символу якої покупці 

вже вірять, зазвичай коштує дорожче ніж ті речі, які мають етикетку 

невідомої фірми чи фірми, яка не має доброї репутації.  

Символ, якому ми повірили, часто є основою такого явища, як 

лояльність до фірмової марки - готовністю робити повторні покупки 

товарів бренду, яким покупець повірив. [3, с.75-95] 

Роль знаків модних цінностей грають не лише речі, а й люди, 

які також виступають як своєрідні модні стандарти. Мова йде про тих 

індивідів, які на більш-менш тривалий період виявляються ―в моді‖. 

Це так звані ―зірки‖, ―кумири‖, ―ідоли‖, що наділяються модними 

значеннями. Створення ―зірок‖ може бути справою рук окремих 

категорій виробників, розповсюджувачів (продюсерів) або їх власних. 

Буває й так, що наділяють їх модними значеннями самі споживачі, 

іноді навіть всупереч власній волі ―зірок‖. 

―Зірки‖ - одне з найбільш ефективних повідомлень в процесі 

модної комунікації, вони мають величезний вплив на адресатів. 

Популярність їх, особливо завдяки засобам масової комунікації, 

досягає величезних масштабів, а емоційний вплив настільки великий, 

що нерідко викликає в адресатів любов, поклоніння, обожнювання. 

Сучасникам часто важко провести межу між модною ―зіркою‖ і 

видатним творцем, тим більше, що одне аж ніяк не виключає інше: 

дійсно багато хто з видатних творців були одночасно і модними 

―зірками‖. Але час усе розставляє по своїх місцях, і рано чи пізно стає 

ясно, чи йде мова тільки про участь в модній комунікації, чи про щось 

більше.  

Очевидно, що разом з ―зіркою‖ модними повідомленнями 

служать і властиві їй зразки поведінки, і оточуючі її речі. У свою 

чергу, самі ―зірки‖ використовують вже наділені модними значеннями 

речі, що посилює їх знакову функцію в моді. ―Зірки‖ нерідко служать 
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для реклами речей, тобто виступають як живі знаки модних стандартів, 

втілених в товарах. [2, с.103]  

Саме завдяки цьому в суспільстві з‘являється мода не лише на 

модні стандарти речей, що мають відношення до популярності ―зірки‖, 

її моральні цінності та манеру поведінки, а й навіть на зовнішність 

―кумира‖. Таким чином носієм знаків моди стає людське тіло. 

Аналізуючи процес генезису форм одягу, можна 

встановити, що природний шкірний покрив людини з давнини 

виконував функції ―зовнішнього тіла‖. А декоративне оздоблення 

тіла є ранньою формою костюма, тому що естетична функція була 

далеко не головною, а визначальним моментом був символічний, 

або ритуальний сенс нанесення на тіло знаків. При розгляді 

еволюції зображень на людському тілі стає зрозумілим, що 

татуювання це смисловий знак, факт, що має суспільно-символічне 

значення. [4]  

Також розфарбування тіла, або правильніше говорити 

мистецтво гриму виносить ―знаки життя‖ на поверхню тіла, тобто 

переносить на зовнішнє тіло ресурси вітальності із зовнішнього світу. 

За пластичного характеру виражальні засоби гриму аналогічні за 

змістовим навантаженням до одягу.  

Ще одним із видів символів моди є символи суспільного 

статусу. Символи статусу є знаками обов‘язків і прав позиції всередині 

суспільства, які відображають матеріальне та соціальне становище, 

етнічну приналежність. Символами статусу, наприклад, є: форма 

одягу, службові номерні знаки на автомобілі, предмети з логотипами 

чи монограмами і т.д. 

У процесі споживання, особливо споживання мистецтва, люди 

проявляють свій смак. Він неминуче виявляється в різних людей 

різний. На перший погляд ці відмінності здаються суто смаковими: 

кожен любить своє, а про смаки не сперечаються. Проте, за 

відмінностями смаків завжди стояли і стоять глибокі класові 

відмінності, які в сучасному суспільстві стають не настільки різкими, 

як на початку ХХ ст. Але все ж залишаються більш ніж явними. [3, 

с.75-95] 

Таким чином смакові уподобання мають знакову сутність, яка 

здатна у процесі вибору висвітлювати рівень естетичного виховання та 

місце особистості у суспільній ієрархії. 

Людина, яка не володіє знаннями про внутрішню логіку 

складних творів мистецтва, не обізнана про їх історичний зв‘язок, про 

динаміку шкіл і напрямків, не розбирається в безлічі кодів і шифрів, 

які містяться у таких творах, не може їх сприймати в повному обсязі, 
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або взагалі. Але це не виключає можливості існування ілюзії 

розуміння: людина без відрази слухає складну музику, дивиться на 

картину і при цьому може отримувати певне задоволення.  

Мистецтво, доступне масам, використовує мову практичного 

життя цих мас. Щоб його розуміти, не обов‘язково знати історію 

мистецтва, не потрібно розбиратися в тонкощах художніх кодів. 

Потрібно просто вміти ―читати повсякденне життя‖.  

Формування витонченого художнього смаку у споживача 

вимагає великого обсягу спеціальних знань. Споживання високого 

мистецтва є актом розшифровки, декодування, який передбачає 

практичне володіння шифром або кодом. У певному сенсі можна 

сказати, що здатність бачити є функцією знання. Твір мистецтва має 

сенс і представляє інтерес тільки для того, хто компетентний у галузі 

культури, тобто знає код, за допомогою якого цей твір закодовано.  

У процесі споживання індивід ―творить текст‖. Йому здається, 

що він пише виключно власні думки, передає свої бажання, наміри, 

принципи. Але придивившись, ми без особливих зусиль можемо 

побачити, що його текст складається з безлічі цитат, які ми вже бачили 

в текстах інших індивідів. Індивідуальність виявляється зведеною до 

своєрідності набору цитат і являє собою не більш ніж калейдоскоп, де 

кожна картинка більш-менш оригінальна, та все-таки складається з 

стандартних елементів. Вся оригінальність зводиться до форми їх 

комбінації. А свобода індивідуального споживання - ілюзія. 

Споживання формується культурою, яка нав‘язує стійкі, поширені 

модні форми. Адже будь-який текст пишеться за допомогою вже 

існуючого матеріалу. Так, самий оригінальний модельєр використовує 

вже створені і вироблені типи тканин. Творячи свою модель, він 

відштовхується у формі запозичення, або заперечення від вже 

існуючих моделей. Що ж говорити про споживача? Текст споживання 

пишеться за допомогою вже створених культурою підручних засобів, 

що передбачає його цитатність, що зв‘язує з минулим, з традицією. 

Так, елементи фольклору виступають в якості матеріалу для цитування 

у виробництві та споживанні музики, одягу, житла. [3, с.75-95] 

Свобода творіння індивідуального тексту скута нормами, 

цінностями та мовою панівної культури чи субкультури. Таким чином 

індивідуальні тексти перехрещуються, включають цитати з інших 

текстів. Виникає явище, що отримало назву інтертекст. 

У сучасному суспільстві мода демонструє постійну 

циклічність кольорів, форм та норм, що мають здатність, відійшовши в 

минуле, знову і знову відроджуватись у вигляді ефективних знаків. В 

рамках свого циклу вона грає взаємопідстановками знаків. Мода 
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одночасно є і ―нео-‖ і разом з тим ―ретро‖, поєднує модернізм з 

анахронізмом. Діалектика розриву в ній дуже швидко перетворюється 

на динаміку змішування і реутилізації. У політиці, техніці, мистецтві, 

культурі вона характеризується терпимим для системи рівнем 

мінливості, при якому не відбуваються кардинальні зміни. Так і в моді 

з великою ясністю висловлюються одночасно міф про зміни (які 

завдяки їй переживаються, як вища цінність в самих повсякденних 

аспектах життя) і структурний закон змін, згідно з яким вони 

здійснюються через гру моделей та розпізнавальних опозицій, тобто 

через особливу впорядкованість, що не поступається кодом традиції. 

Адже сутністю сучасної епохи є бінарна логіка. Саме вона дає 

поштовх нескінченній диференціації та ―діалектичним‖ ефектам 

розриву. Сучасність - це не перетворення, а підстановка. [1, с.173] 

Модна інновація, так само як старіння моди, є результатом 

протиріччя між цінностями моди, з одного боку, та засобами їх 

позначення, втіленими в певних (―старомодних‖) стандартах, - з 

іншого. Це протиріччя, в свою чергу, викликається двома причинами, 

що діють нарізно, або спільно: 1) інноваціями у зразках (науковими, 

технічними, стильовими і т.д.) тієї чи іншої галузі культури, причому 

нововведення або самі стають модними стандартами та об‘єктами, або 

стимулюють їх створення; 2) знаковим зносом модних стандартів та 

об‘єктів, своєрідним ―стиранням‖ цих знаків атрибутивних і 

денотативних цінностей моди: у той час як цінності продовжують 

функціонувати в суспільстві, ―зношені‖ стандарт і об‘єкти перестають 

бути їх знаковим вираженням. [2, с.55] 

Дане протиріччя спричинює необхідність новацій в структурі 

моди, її знакових засобів. В наслідок цього відбувається пошук інших, 

в певній мірі нових стандартів та об‘єктів, що породжує так званий 

―модний знаковий попит‖. 

У той же час існує і зустрічний рух у напрямку задоволення 

потреби в знаковій фіксації модних цінностей: зі безліччю 

різноманітних сторін і змагань між собою культурних зразків, які ще 

не стали модними, але містять у собі майбутні, потенційні ―моди‖. У 

даному випадку має місце ―модна знакова пропозиція‖. 

Протиріччя між знаковими засобами (стандартами і 

об‘єктами), з одного боку, позначаються цінностями моди – з іншого, 

загострюється в двох випадках. Перший - це дефіцит пропонованих 

модних стандартів, тобто за наявності модного знакового попиту 

відсутність, або недостатність відповідної пропозиції. Це ситуація так 

званого ―знакового голоду‖ в моді. Інший варіант загострення 

зазначеного протиріччя виникає при надмірній кількості і надзвичайно 
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швидких темпах модної знакової пропозиції, коли модні стандарти не 

встигають фіксуватися, запам‘ятовуватися в масовій свідомості в 

якості знаків модних цінностей. Цю ситуацію можна назвати знаковим 

перенасиченням в моді. [2, с.55]  

Враховуючи, що останнім часом тривалість панування певної 

моди стає дедалі коротшою відповідно в суспільстві простежується 

одночасний прояв попередніх та наступних модних тенденцій. 

Знаково-символічна сутність яких хоч і має кардинальні відмінності, 

але завдяки майже одночасному пануванню відбувається їх певна 

симфонія, поєднання та взаємопроникнення. 

Якщо ж зустріч модних цінностей з новим зразком відбулася, 

якщо цим зразком, або якому-небудь його нюансу більш-менш 

повсюдно приписуються модні значення, то ми говоримо: ―Запанувала 

нова мода‖.[2, с.55]  

Опиняючись всередині наших знакових систем, символи 

переходять з розуміння в знання (тобто в ситуацію активно діючого 

автоматичного режиму нашого індивідуального психічного 

механізму). Таким чином здійснюється розуміння, сприйняття та 

оцінка модної символіки її співставлення із власним досвідом, 

знаннями та смаковими вподобаннями. У наслідок чого відбувається 

прийняття чи відхилення пропозиції модних новацій. Як кажуть, що 

―нове – це добре забуте старе‖, та слід підкреслити – ―добре забуте‖, 

але не повністю забуте. Дослідження модних варіацій свідчать що 

кожна нова мода є новою інтерпретацією уже минулої. Це свідчить про 

те що смакове оцінювання при сприйнятті знакової символіки нової 

моди проходить крізь призму попереднього досвіду, як особистого так 

і загальнокультурного. 

Кожного разу, коли ми маємо справу зі вторинною 

символікою, вона може нами описуватися як вже готовий 

функціонуючий пристрій, що може бути більш-менш довільно 

ідеологічно інтерпретованим. [6, с.123]  

Загалом знаки та символи, якими оперує мода можна поділити 

на три умовні групи:  

а) знаки якостей предметів (колір, форма, об‘єм, текстура);  

б) позначення, слова, логотипи; 

в) суспільні цінності, норми, і т.д. 

У сучасному суспільстві промисловість, наука, економіка, 

мода, мистецтво, індивідуальні та суспільні смаки - буквально всі 

сфери життя створюють символічні цінності, а точніше, знаки. Річ 

створюється не тільки руками, але і уявою, причому уявою як творця, 

так і наступного власника речі. Нині витрати на виробництво 
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символічного капіталу, часто не пов‘язаного з реальним призначенням 

речей, стали явно перевищувати працю, спрямовану на дійсне 

перетворення світу, людини, суспільства. Раніше символічне 

пробуджувало уяву та стимулювало зміну зовнішнього. Сьогодні 

створюється щось утопічне, яке без особливих зусиль, завдяки 

оволодінню сучасними мас-медіа і рекламними образами, формами, 

кольорами, втілюється на екрані і створює ілюзію реальності. [7, с.459]  

Але в процесі розуміння цих символів людина не тільки 

встановлює їх значення в сенсі ідей і систем ідей, але й виявляє, що 

лежить за ідеями, тобто виявляє значення символів відносно 

прихованої, невираженої в екзотеричній мові дійсності людської 

свідомості.  

На сучасному етапі суспільного розвитку мода впливає не 

лише на твори мистецтва, речі та одяг, а й на людину та суспільні 

відносини. Навіть саме людське тіло, зі своєю ідентичністю, 

соціальним статусом стає матеріалом для моди, також під її вплив 

підлягають норми соціальної поведінки, формування смакових 

уподобань, спосіб проведення вільного часу, навіть вибір імені дитини 

та професії. Таким чином всі ці сфери, що перебувають у постійній 

залежності від трансформацій модних новацій, є заручниками 

безперервної зміни, комбінацій гри модних знаків та символів. 

Варто зазначити, що споживання це своєрідне створення 

тексту, при написанні якого автор керується власними смаковими 

уподобаннями. Підчас споживання людина вступає в процес 

суспільної комунікації, головними елементами якої є знаки та 

символи. 

Враховуючи те, що світ символів це місце, де виражаються 

різні ідеологічні елементи культури, з‘являється можливість 

аналітичного дослідження, як загальних культурних процесів так і 

рівня розвитку особистості, через аналіз панівних у даному суспільстві 

модних символів та символів власного стилю особистості, її смакових 

уподобань.  
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Аннотация. 

 Сильчук С.М. Знаково-символическая сущность моды.  

Знаково-символическая сущность моды проявляется в способности 

фиксировать, хранить и передавать разнообразную информацию, выражать 

историческую хронологию общественно-политических событий, 

социокультурную принадлежность, психологические характеристики 

личности.  

Ключевые слова: знак, символ, мода, вкус, информация.  

 
Summary.  

Sylchuk S.M. Semiotic and symbolic nature of fashion 

Semiotic and symbolic nature of fashion manifests itself in the ability to 

hold, preserve, transmit various information and to express historical chronology of 

social and political events, social and cultural identity, the psychological 

characteristics of personality. 

Key words: sign, symbol, fashion, taste, information. 
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ІІIIІІ..  ССввііддооммііссттьь  яякк  ппррооббллееммаа  

  

  
 

 

Т.О.Дроздова 
                                                                                                      

 

 

ТЕОРІЇ НЕЙТРАЛЬНОГО МОНІЗМУ У 

ПОЯСНЕННІ СВІДОМОСТІ 

 
Анотація.Класичні теорії нейтрального монізму, що виникли на 

початку 20-го сторіччя у працях Е. Маха, В. Джеймса, Б. Рассела, 

пропонують тезу, згідно з якою те, що ми розуміємо як тілесне або розумове, 

є лише різними способами сприйняття єдиної нейтральної сутності. 

Здатність розв’язувати важливі метафізичні проблеми, зокрема проблему 

взаємодії ментального та фізичного, надає підстави розглядати згадані 

доктрини як царину, в межах якої може виникнути прийнятна теорія 

свідомості. 

Ключові слова: нейтральний монізм, свідомість, проблема розум-тіло, 

відчуття, події, чистий досвід. 

 

Сучасна західна філософська та наукова думка, натхненна 

успіхами природознавства у поясненні фізичного світу, переважно 

матеріалістична. Тому для більшості західних дослідників свідомості 

головна проблема у її поясненні полягає в необхідності знайти для неї 

переконливе місце у природі, принаймні запропонувати таку 

інтерпретацію, яка не суперечила б науковим уявленням про світ, 

репрезентованим сьогодні біологією та фізикою. Але у фізичній теорії 

все узгоджується з відсутністю свідомості, звідси найбільш 

репрезентовано фізикалістські та функціоналістські теорії, в яких 

свідомість редукується до структури або функцій мозку, відповідно 

ментальні стани позбавляються каузальної ролі та функції. І звісно, 

буденна інтуїція ніяк не може на це погодитися, адже хоч і зрозуміло, 

що  свідомість пов’язана з роботою мозку, так само очевидним 

видається і вплив свідомості на фізичні процеси (ефект плацебо, 
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наприклад, або психосоматичні захворювання). Важко заперечувати і 

наявність у свідомості функції, інакше, згідно з теорією еволюції, вона 

не змогла би розвинутися так, щоб обіймати настільки значне місце у 

нашому житті. Філософська концепція, що визнає фундаментальний 

характер свідомості, її каузальну роль і функцію та найбільше 

відповідає буденним уявленням, це дуалізм. 

І матеріалістичні теорії, і дуалістичні мають достатньо 

аргументів на свою користь, але і забагато слабких місць. Так, 

авторитетність матеріалістичних концепцій у науковості підходу, що 

послуговується даними досвіду та емпіричними ж методами 

дослідження, зокрема спостереженнями над поведінкою, аналізом 

структури та функцій мозку, моделюванням обчислювальних схем у 

сфері дослідження штучного інтелекту, що допомагає зрозуміти 

механізми певних пізнавальних процесів. Але жоден з цих методів не 

може пояснити якісної природи переживання (суб’єктивного досвіду). 

Аргументи проти матеріалізму, що виникали протягом останніх 

чотирьохсот років (їх у формі більш або менш подібній до сучасної 

можна знайти у Декарта, Лейбніца, Берклі та Юма) зводяться до таких 

[див. 5, p. 106–110]: 1) аргумент від мислимості (якщо можна 

помислити дещо, що існує і не має свідомості, зомбі, наприклад, то 

свідомість має нефізичну природу і не може бути редукована до 

фізичного); 2) аргумент від знання (якщо є істини про свідомість, які 

не можна вивести з фізичних істин, то матеріалізм хибний); 3) 

аргумент від пояснення (оскільки пояснення функції та структури, 

пропоноване матеріалізмом, недостатнє для пояснення всіх аспектів 

свідомості, то свідомість не редукується до фізичного і матеріалізм 

хибний). Не можна стверджувати, що пропоновані аргументи 

достатньо сильні, аби прийняти їх беззастережно, але їхня сукупність є 

достатньою підставою для сумніву в можливостях фізикалізму 

пояснити природу свідомості.  

Сильна сторона дуалізму у кореляції зі здоровим глуздом: 

очевидно, що тіло і мозок – це дещо відмінне від розуму та свідомості, 

тому закономірно припустити, що тіло і розум (мозок і свідомість) є 

різними субстанціями. Так само очевидна взаємодія між  тілом і 

мозком та свідомістю. Але попри те прихильників дуалізму у сучасній 

науці не так багато. Причина цьому те, що у межах дуалізму природа 

свідомості залишається надзвичайно таємничою. Традиційно, з 

Декарта починаючи, матеріальна субстанція уявлялася механічною, 

доступною емпіричним методам дослідження та математичним 

описам, духовна ж (душа, розум, свідомість) розглядалася в межах 

теології або метафізики. Це, з одного боку, дозволяло розвиватися 
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природничим наукам у дослідженні фізичного без обмежень з боку 

церкви, з іншого, блокувало будь-які емпіричні дослідження 

свідомості. До того ж дуалізм не проводить розрізнення між поняттями 

«свідомість», «розум», «душа». Для Декарта мислення є найкращим 

виявом суб’єктивного досвіду, але феноменальний зміст думок не 

може ілюструвати його повністю, адже існують ще і якісні аспекти 

наших психічних станів (кваліа) – відчуття зеленого або тривимірності 

простору, наприклад, – що здаються дуже відмінними від вербально 

оформленої думки. З такої невизначеності поняття свідомості 

випливає велика кількість непорозумінь щодо її пояснення. 

Крім того, визнаючи взаємодію мозку та свідомості, дуалізм не 

може доладно пояснити її механізм.  

Нейтральний монізм хоч і є загальною доктриною про дійсність, 

зазвичай  розуміється вужче, саме як спроба розв’язати дуалістичну 

проблему взаємодії ментального та фізичного. Нейтральний монізм 

стверджує, що сутнісна природа дійсності не фізична і не ментальна, а 

нейтральна, і те,  що ми розуміємо як тілесне або розумове є лише 

різними способами сприйняття єдиної нейтральної сутності, яка у 

кожного з нейтральних моністів має свою  природу. Як слушно 

зауважує Л. Стубенберг, кількість нейтральних моністів мала, людей, 

що відносять себе до нейтральних моністів, ще менше, кількість же 

філософів, яких можна беззастережно назвати нейтральними 

моністами, дорівнює нулю. Тому їх список може варіюватися і не 

претендує на вичерпність. Ранніми прихильниками цих поглядів були 

Б. Спіноза, Д. Юм, класичний варіант нейтрального монізму 

представлений Е. Махом, В. Джеймсом, Б. Расселом. Останнім часом, 

натхненні ідеями Рассела, активно використовують їх у поясненні 

свідомості Г. Максвелл Г.Стросон, Д. Чалмерс, М. Локвуд. І це 

спонукає до більш уважного  вивчення теорій нейтрального монізму, 

адже не виключено, що саме в цьому середовищі народиться 

прийнятна інтерпретація свідомості, оскільки у його межах найстаріша 

і одна з найсуттєвіших проблем, пов’язаних зі свідомістю ( проблема 

розум-тіло), виявляється розв’язаною. 

Хоча на роль  нейтральних елементів у різних представників 

нейтрального монізму претендують різні об’єкти, певні установки 

щодо їх властивостей імпліцитно присутні в усіх теоріях. Це: монізм 

(фізичне і ментальне – вияви однієї реальності), з прийняттям якого 

випливає  установка на конструктивне обмеження (і ментальне, і 

фізичне повинно редукуватися до нейтрального), нейтралітет 

(елементи  цієї реальності не фізичні і не ментальні, швидше 

свідомість та фізичні тіла – функціонально пов’язані комплекси цих 



III.Свідомість як проблема               

61 

                                                                         

елементів), психофізична тотожність (будь-яке відчуття одночасно є 

і психічним, і фізичним), каузальна релевантність (нейтральні 

елементи відіграють причинну та функціональну роль). 

Ці установки не могли не викликати певного занепокоєння у 

конструктивності теорій нейтрального монізму, оскільки постульовані 

нейтральні елементи видавалися чимось більш таємним, а, можливо, і 

недосяжним, ніж добре знайоме матеріальне та розумове, що 

змушувало класиків теорії шукати їх у епістемологічно найбільш 

доступному досвіді. Звідси характерне для всіх нейтральних моністів 

співчуття до емпіричної традиції: поняття нейтрального об’єкта міцно 

пов’язувалося з ідеєю про його безпосередню доступність (даність), 

що наразі створювало нову проблему – тепер з нейтралітетом, – 

усвідомлення чого вимагало від апологетів теорії усунути субстанцію 

як матеріальну, так і ментальну. Та оскільки  класична версія 

нейтрального монізму позиціонувалася як редукційна теорія, то 

змушена була розв’язувати і проблеми, пов’язані з цим, а саме, 

пояснити, як ментальне і фізичне може бути зведене до нейтрального, 

при тому, уникнувши елімінативізму, небезпека якого закладена у 

будь-якій редукціоністській концепції. 

 Отже, певні онтологічні зобов’язання змушували нейтральних 

моністів дати відповідь на питання про природу нейтральних об’єктів, 

запропонувати прийнятну стратегію редукції ментального та 

фізичного до нейтрального, заперечити субстанційність матеріального 

та духовного, не знищивши їх при цьому.  

 Підґрунтям, на якому виріс нейтральний монізм Е. Маха, було 

прагнення відповідно до принципу економії мислення знайти 

загальнонауковий метод для фізики та психології, оскільки обидві є 

рівноважливими джерелами людського пізнання. Процедура 

позбавлення від метафізичного намулу цих галузей знання, стверджує 

Мах, дозволить розпізнати найпростіші елементи, властиві обидвом: 

«Ці елементи відомі у психічній царині як відчуття, в царині ж 

природничо-науковій – як фізичні властивості, але самі по собі вони 

ідентичні, а різняться лише залежно від позиції, з якої 

розглядаються»[4, с. 42]. І першим кроком цієї процедури мусить стати 

погляд на відчуття як на загальні елементи всіх можливих фізичних і 

психічних переживань, відмінність між якими полягає лише у різних 

зв’язках цих елементів, у різній залежності їх одне від одного. 

Використання Махом поняття «відчуття» для позначення нейтральних 

об’єктів викликало сумніви у нейтральності остаточних елементів 

дійсності, а звідти ряд звинувачень у ідеалізмі беркліанського зразка. 

В. Ленін, наприклад, вважав, що «витівка зі слівцем «елемент» була 
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«найжалюгіднішим софізмом», «дитинністю»: «Або елемент є 

відчуття, як говорять усі емпіріокритики, і Мах, і Авенаріус, і 

Петцольдт – тоді ваша філософія, панове, ідеалізм,  що намарне ховає 

наготу свого соліпсизму за більш «об’єктивною» термінологією. Або 

«елемент» не є відчуттям, – і тоді з вашим «новим» слівцем не 

пов’язано жодної думки, тоді це просто вихваляння пустушкою»[3, с. 

50–51]. Такого ж роду заперечення знаходимо й у К. Поппера: «Я не 

думаю, що нейтральний монізм може бути задовільною теорією. Його 

(Маха – Т.Д.) нейтральні елементи тільки називаються нейтральними, 

насправді вони з необхідністю ментальні. «Нейтральний монізм» 

просто ім‘я. Фактично ж це суб‘єктивний ідеалізм беркліанського 

штибу»[6, p. 199].  На мій погляд, ці звинувачення можуть мати лише 

формальну підставу, як-то використання невдалого терміну, яке сам 

Мах виправдовує тим, що для більшості людей елементи знайомі і 

звичні саме як відчуття (кольори, тони, простори). Насправді Е. Мах 

досить чітко прояснює свої погляди: в його доктрині немає сталого 

неподільного суб‘єкта, немає того, хто відчуває, є лише комплекс 

більш або менш пов‘язаних між собою елементів, що конструюють як 

свідомість, так і тіла, причому ні тіла, ні наше Я не можуть бути 

виділені з цього комплексу в певній формі: «Ті, що хочуть розглядати 

наше Я як реальну одиницю, не можуть уникнути такої дилеми: або 

протиставляти йому світ з сутністю, що не піддається пізнанню (що 

було б безцільним), або розглядати світ включно з Я та іншими 

людьми лише таким, що міститься у нашій свідомості (на що мало хто 

наважиться)»[4, с. 68]. Зрозуміло, що така позиція не тільки не 

узгоджується з соліпсизмом, а й прямо заперечує його. Австрійський 

фізик стверджує, що виокремлення нашого Я та виокремлення тіла має 

виключно практичний характер, тимчасовий і обмежений: «Не тіла 

викликають відчуття, а комплекси елементів (комплекси відчуттів) 

утворюють тіла. Якщо фізику тіла видаються чимось сталим, дійсним, 

а «елементи» – їх швидкоплинним відображенням, то він не помічає, 

що всі «тіла» суть абстрактні символи для комплексів елементів. 

Сутнісну, найближчу і останню основу, що піддається подальшим 

фізіологічно-фізичним дослідженням, утворюють і тут згадані 

елементи»[4, с. 68–69].  

Як бачимо, Е. Мах послідовно розв‘язує основні проблеми 

власної теорії: нейтральні елементи безпосередньо доступні у досвіді, 

субстантивність духовного та фізичного подолано редукцією їх до 

нейтрального, зв‘язок між ними не потребує окремого пояснення, 

оскільки вони – лише різні способи сприйняття єдиної реальності, і все 

ж на деякі питання Мах відповіді не дає. Зокрема, заперечуючи будь-
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яке, крім виключно практичного, значення індивідуальної свідомості, 

Мах змушений говорити про безособистісний або надособистісний 

зміст свідомості, що поряд з твердженням про однакове наповнення 

свідомості та тіл, стверджує панпсихічну картину світу. Та, 

усвідомлюючи це, Мах не вдається до якихось особливих пояснень, а 

відсилає критиків до аргументації Авенаріуса [4, с. 296].  І теорія 

свідомості, що постає на ґрунті його тверджень теж має багато 

недоліків: вона не пояснює ні наявності суб‘єктивного  досвіду, ні його 

розмаїття (якщо Я – тільки функціональне поєднання елементів, то 

незрозуміло, навіщо людині стільки нюансів у відчуттях). 

Вільям Джеймс власну доктрину нейтрального монізму 

вибудовує з критики неокантіанського розуміння свідомості, прагнучи 

зробити світ когнітивно доступним. Він стверджує, що пізнанню 

піддаються лише об‘єкти свідомості, сама ж вона як вмістилище 

об‘єктів «випаровується до стану невизначеності», тому слід 

відмовитися від неї як від певної сутності, залишивши тільки те, що 

зазвичай виступає об‘єктами свідомого досвіду: «Моя теза полягає в 

тому, що якщо припустити існування у світі однієї тільки первинної 

речовини чи матеріалу, речовини, що обіймає усе, і якщо назвати цю 

речовину «чистим досвідом», то легко пояснити процес пізнання як 

особливий вид відношення, у якому перебувають різні частини 

чистого досвіду»[2, с. 360]. Погляди Джеймса є монізмом лише в тому 

розумінні, що чистий досвід єдина речовина світу, що ж до характеру 

цієї речовини, то стверджуване Джеймсом розмаїття чистого досвіду 

радикально плюралістичне: чистий досвід – «те, що виявляється, – 

протяжність, яскравість, коричневість, важкість – збірне ім‘я для будь-

якої відчутної природи»[2, с.368–369] «наявна дійсність», «просте це», 

в якому «потенційно містяться можливості стати суб‘єктом чи 

об‘єктом». Досвід у Джеймса нейтральний, оскільки не має жодної 

дуальності, його поділ на свідомість і зміст свідомості відбувається за 

допомогою складання, а не віднімання. Тобто, чистий досвід може 

бути то думкою, то річчю тоді, коли частина його виділяється з 

неперервного потоку досвіду і ретроспективно розглядається у різних 

відношеннях, які є зовнішніми щодо досвіду, взятого окремо, але 

внутрішніми щодо загального потоку досвіду, взятого в цілому: 

«Миттєве поле теперішнього завжди є досвідом у його «чистому» 

стані однорідної без‘якісної актуальності, просто «щойності», і як 

такий він ще не визначений у думці або речі, виявляючись лише 

кваліфікованим у можливості як об‘єктивний факт або чиясь гадка про 

факт»[1, с.386–387]. Оскільки досвід – це все, що існує, а все, що існує, 

це досвід, то В. Джеймс не стикається з жодною епістемологічною 
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проблемою, породженою дуалізмом. Коли Джеймс пише, що 

свідомість зникає, то це зовсім не означає радикального 

елімінативізму, радикальне заперечення свідомості за безсумнівної її 

наявності він називає абсурдним, адже не можна заперечувати 

існування думок. Йдеться лише про заперечення свідомості як 

субстанції, як одного з перших принципів, але як функція свідомість 

має виключне значення: «Необхідність свідомості викликана потребою 

пояснити факт, що речі не тільки існують, а й фіксуються, пізнаються. 

Якщо вилучити поняття свідомості з ряду перших принципів, то все ж 

необхідно у будь-який спосіб забезпечити виконання цієї функції» [2, 

с. 360]. Свідомість у Джеймса, таким чином не речовина і не спосіб 

буття, а тільки зовнішнє відношення, своєрідність же наших відчуттів 

(суб‘єктивний досвід)  виникає не внаслідок їх свідомості, а внаслідок 

відношень між відчуттями, що самі мають досвідний характер. Тому 

свідомість безособистісна, Я та його вияви належать до змісту досвіду, 

а бути свідомим, чи стверджувати, що свідомий, – означає не що інше 

як те, що якась частина досвіду «має свідка». Отже, найбільш складна 

процедура редукції ego відбулася. Та все таки Джеймсові не вдалося 

прояснити свою думку так, щоб уникнути звинувачень у 

феноменалізмі. Його учень, а потім коментатор та біограф Ральф Перрі 

зокрема відзначав, що В. Джеймс іноді пише так, начебто досвід і 

суб‘єктивний досвід одне й те саме, не показує ясно, що досвід 

повинен існувати поза межами свідомості. 

Нейтральний монізм Б. Рассела починається з критики теорій і 

Маха, і Джеймса. Зокрема, його не задовольняють технічні терміни на 

позначення нейтральних елементів, що використовуються обома, 

оскільки і «відчуття», і «досвід» несуть певне філософське 

навантаження, а якщо дещо безпосередньо дано людині як відчуття і 

досвід, то воно повинно бути частиною її розуму, таким чином 

нейтральний монізм перетворюється на ідеалізм. Правда, Рассела 

єднає з нейтральними моністами прагнення сформулювати науково 

орієнтовану епістемологію, в межах якої у відповідності з даними 

науки можна було б інтерпретувати традиційні поняття розуму та 

матерії. Тому уже в «Аналізі свідомості» (1921), пояснюючи вихідні 

установки для власної доктрини, Рассел називає Джеймса своїм 

попередником в урегулюванні матеріалістичних тенденцій психології 

(біхевіоризму) з антиматеріалістичними фізики. Тут же вперше у 

чіткій формі він виявляє і свою прихильність до нейтрального 

монізму: «Матеріал, з якого складається наш світ, не фізичний і не 

ментальний, а більш примітивний, ніж вони. І матерія, і свідомість 

видаються складнішими, а їх наповнення перебуває у певному сенсі 
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між цими двома, а в деякому сенсі над ними, як їх спільний предок»[7, 

p.8]. Це нейтральне наповнення Рассел називає по-різному у ранніх та 

пізніх працях (данні чуттєвого досвіду, відчуття, об‘єкти перцепції, 

події), що було викликано прагненням знайти більш відповідний для 

нейтральних сутностей термін, аби уникнути звинувачень у 

феноменалізмі, що призвело до інтерпретації расселівського 

нейтрального монізму як дечого, невластивого йому, короткочасного 

затьмарення, що згодом минулося. Насправді ж, який би термін не 

використовував Рассел, джерелом його нейтральних елементів 

виступає досвід: «Наповнення світу, наскільки ми маємо його у 

досвіді, складається з численних перехідних докладних відомостей, що 

з‘являються під час спостереження, слухання і т.д. [...] Відчуття – це 

те, що характерно для ментального та фізичного світу; вони можуть 

бути визначені як перетин розуму та матерії [7, p. 100–101]. І заміна 

відчуттів з «Аналізу свідомості» на події у «Аналізі матерії» не руйнує 

цього зв‘язку. Так само, як й інші нейтральні моністи, Рассел 

відмовляється від субстанціональності як матерії (що сталося ще до 

прийняття ним нейтрального монізму), так і свідомості (вже після): 

«Концепція субстанціональної тотожності зі змінними властивостями 

включена у мову, здоровий глузд, метафізику. На мій погляд, це 

корисно практично, але шкідливо в теорії. Мається на увазі, це 

шкідливо як фундаментальний метафізичний принцип: те, що 

розуміють як субстанцію у зміненому стані, я думаю, мусить 

розглядатися як ряд виникнень, поєднаних у певний важливий 

спосіб»[7, p.152].  

Намагаючись з‘ясувати природу фундаментальної науки, що 

пояснить, як фізичне та ментальне може бути сконструйоване з 

нейтрального, тобто закладе підвалини фізики та психології, Рассел 

пробує визначити ментальне, а для цього треба почати з дефініції 

свідомості, що, як вважається, становить сутність ментального. Та сам 

Рассел так не думає, він стверджує, що свідомість майже не піддається 

цій процедурі, оскільки характеристик, що зазвичай використовують 

для її пояснення (сприйняття, інтроспекції, пам‘яті, знання), 

недостатньо, тому що немає жодного класу ментальних явищ, в яких 

ми були б свідомими щоразу, як вони виникають. Звідси висновок, що 

свідомість, яке б її визначення не використовували, не може бути 

сутністю ментального. А «ментальне» чи «розум» – лише приблизні 

поняття, зручна редукція для певних, можливо, істинних законів. Для  

Рассела поняття «ментального» чи «розуму» зникнуть у кінцевому 

поясненні світу, вони будуть замінені на каузальні закони, що 

зв‘язують події. Оскільки коли ми говоримо про розум, то йдеться 
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всього лише про сукупність подій, присутніх у певній царині 

часопростору, де є матерія, здатна до формування звичок, та про їхні 

окремо взяті відношення до інших подій, що складають інші частини 

аналізованого просторово-часового тунелю. Причому, коли йдеться 

про мозок, то розглядається сукупність присутніх подій як ціле у його 

зовнішньому відношенні до інших взятих як ціле сукупностей 

присутніх подій. Отже, в дійсності розум та мозок не розрізняються: 

чим вища здатність матерії формувати звичку, тим складнішим та 

більш організованим виявляється розум. Це означає, що Рассел, по-

перше, відмовляється від інтерпретації розуму як простої одиничної 

сутності, як це раніше він зробив з ego: дискутуючи з Брентано та його 

послідовниками, Рассел пропонує близьке до юмівського розуміння Я 

як певних зв‘язок, що не демонструють стійкої єдності: людина, що 

думає, не компонент єдності думки, вона складається з відношення 

думок одна до одної і до тіла. «Я думаю», Ви думаєте, і «Пан Джонс 

думає» вводить в оману, якщо приймається як вказівка на аналіз 

єдності думки, – стверджує Рассел. – Було б краще сказати, що «це 

думає в мені»[7, p.13 ]. По-друге, за такої інтерпретації долається 

лакуна між фізикою та сприйняттям: зрозумілим стає, як дещо, що 

з‘являється як фізично-мозковий процес, перетворюється на об‘єкт 

перцепції. А значить, проблема розум–тіло розв‘язана.  

У «Аналізі матерії», інтерпретуючи фізику, Рассел висловлює 

думку щодо природи дійсності, яка згодом буде підхоплена сучасними 

прихильниками теорії нейтрального монізму і активно 

застосовуватиметься у їхніх інтерпретаціях свідомості. На його погляд, 

наше знання про матерію обмежується знанням структури і відношень: 

«Те, що ми знаємо про них (фізичні явища – Т.Д.), не їхній сутнісний 

характер, але їхня структура та математичні закони [...] фізика є 

математичною не тому, що ми так пізнаємо фізичний світ, але тому, 

що ми знаємо про нього так мало: лише математичні властивості[8, p. 

125]. Тобто, все, що ми знаємо про матерію, лише зовнішні 

відношення, тому Рассел припускає, що сутнісними для розуміння 

матерії є внутрішні відношення, а оскільки єдине відоме нам 

внутрішнє – це феноменальне, то сутнісними для матерії є 

феноменальні або протофеноменальні властивості. Тобто, природа 

складається з об‘єктів з сутнісними протофеноменальними якостями, 

що перебувають у каузальних відношеннях в межах просторово-

часового тунелю. Фізика, як ми її розуміємо, виявляється у 

відношеннях між цими об‘єктами, а свідомість, як ми її уявляємо, – у 

їх сутнісному характері. В результаті ми отримуємо прийнятне 

розв‘язання принаймні двох метафізичних проблем: 1) якими є 
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сутнісні властивості  фундаментальних фізичних систем; 2) як 

феноменальні властивості можуть бути інтегрованими до 

матеріального світу. Позитивними наслідками такої установки є 

кореляція з гіпотезою про каузальну замкненість фізичного світу у 

відповідності до відомих фізичних законів, визнання каузальної ролі 

свідомості в матеріальному світі, оскільки протофеноменальні якості є 

категоричною підставою будь-якої фізичної причинної обумовленості. 

Щодо негативних наслідків цієї теорії, то вони не дуже відрізняються 

від висловлених щодо доктрин Маха і Джеймса, зокрема висловлених 

раніше і самим Расселом. Найбільш очевидне, це втрата нейтралітету, 

але, як уже відзначалося щодо «феноменалізму» Маха, тут справа 

виключно у обмеженості нашої мови: вона  здатна понятійно 

визначити матеріальне і ментальне, але жоден з цих концептів не може 

бути релевантним щодо позначення нейтральних об‘єктів. Другий 

наслідок – панпсихізм. Ще донедавна загроза панпсихізму чи 

панпротопсихізму вважалася фатальною для науково орієнтованої 

метафізичної теорії, сучасна ж інтерпретація фізикою матеріального 

світу зовсім не виключає й такого її варіанту (наприклад, деякі 

квантово-механічні теорії, з Шрьодінгера починаючи). 

Крім звинувачень у феноменалізмі, які Рассел намагався 

відкинути, були й інші – протилежні – зауваження щодо його теорії. І 

саме вони, як я думаю, є найбільшою проблемою доктрини 

нейтрального монізму. Т. Нагель, загалом симпатизуючи установкам 

нейтрального монізму, вважає, що Рассел залишає невирішеною 

проблему суб‘єктивності ментального. Певною мірою Рассел 

торкається проблеми суб‘єктивності: він пропонує аналогію до 

театральної сцени, що фіксується різними людьми та різними 

камерами; враження від сцени у реципієнтів в чомусь подібні, а в 

чомусь відмінні, подібні елементи Рассел називає об‘єктивними, 

відмінні – суб‘єктивними. Тобто, зрозуміло, що події з сутнісними 

якісними властивостями складають матерію нашого мозку, але 

внаслідок чого ці якісні події стають для нас предметами саме нашого 

сприйняття. Для Нагеля організм має події суб‘єктивного характеру 

лише тоді, коли є дещо, до чого він подібний, щоб бути цим 

організмом. Рассел же під цим кутом проблему не розглядає. І в межах 

його тлумачення ego вона не може бути вирішена, адже для того, щоб 

бути сприйнятими нами (бути чимось подібним до чогось для нас), 

події повинні частково належати до нашого Я, що передбачає той чи 

інший ступінь єдності Я. І такі зауваження актуальні до всіх класичних 

редукційних теорій нейтрального монізму. Адже будь-яка спроба 

редукувати свідомість до нейтральних елементів, як показано раніше, 
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обов‘язково передбачатиме втрату суб‘єктивного змісту 

феноменальних станів. 

Отже, попри онтологічну привабливість (мінімум зобов‘язань), 

епістемологічну прийнятність (можливість отримати знання про 

«зовнішній світ»), принцип економії мислення, здатність уникнути 

дуалістичної проблеми розум-тіло (феноменальні властивості легко 

інтегруються з матеріальним світом),  класичні теорії нейтрального 

монізму не можуть і не прагнуть пояснити суб‘єктивного характеру 

наших переживань: в процесі редукції суб‘єктивний досвід не 

зменшується до нейтрального, а зникає. Можливо, спроба вилучити з 

онтологічних зобов‘язань нейтрального монізму його редукційні 

процедури зі збереженням установки на існування єдиної реальності, 

чиїми двома аспектами є матерія і свідомість, виявиться більш вдалим, 

принаймні для пояснення свідомості. 
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Дроздова Т.А. Интерпретация сознания в теориях нейтрального 

монизма. 

Аннотация.  

Классические теории нейтрального монизма, появившиеся в начале 20-

го века в работах Э. Маха, У. Джеймса, Б. Рассела, предлагают тезисы, 

согласно которым то, что мы понимаем как материальное и духовное, – 

разные способы восприятия единой нейтральной реальности. Способность 

решить важные метафизические проблемы, в том числе проблему 

взаимодействия ментального и физического, дает основание рассматривать 

названные доктрины как область, в границах которой может возникнуть 

приемлемая теория сознания. 

Ключевые слова: нейтральный монизм, сознание проблема разум-тело, 

ощущения, события, чистый опыт. 

 

Drozdova T.О.  Interpretation of the consciousness in the neutral monism. 

 Summary. 

Neutral monism is a position in metaphysics defended by Mach, James, and 

Russell in the early twentieth century. It holds that minds and physical objects are 

essentially two different orderings of the same underlying neutral elements of 

nature. Ability to solve important metaphysical problems, including a problem of 

interaction mental and physical, gives the grounds to consider the named doctrines 

as area in which borders there can be a comprehensible theory of consciousness. 

Key words: neutral monism, consciousness, mind-body problem, sensations, 

events, pure experience. 
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БЫТИЕ КАК ТОТАЛЬНОСТЬ 

Современная  философская картина мира 

и ее приложения 

 
Предисловие 

О проблеме бытия (вместо введения) 

СТРОЕНИЕ ТОТАЛЬНОСТИ 

I. Синхронизм бытия 

1.1. Решение проблемы единства многообразия 

1.2. Следствия принципа онтико-онтологической дуальности 

II. Тоталогенез – диахрония мира 

2.1. Принцип причинно-кондициональной самодетерминации. 

2.2. Механизм сизигии 

III. Новые практики: рефлексивность и управление 

3.1. Теоретическое решение практических проблем. 

3.2. О парсологии и кондициональном анализе 

3.3. Институты нового образа жизни социума 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Об оптимальном отношении частей Вселенной 

2.Эволюция картин мира в истории 

 

 

Предисловие 
 

         В данной  работе представлена картина бытия как меняющегося 

единства многообразия - тотальности, позволяющая понять сложные 

интеграционные процессы в современном мировом сообществе, 

разобраться с проблемой целостности и идентификации человека в 

условиях размывания прежних идентификаторов, а также по новому 

взглянуть на космологическое строение мира.  

        Метафизика тотальности появилась как закономерный результат  

развернувшихся в ХХ веке событий: процесса глобализации и 
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вызванного им общемирового кризиса социума; развившейся на этой 

основе радикальной критики базовых оснований традиционной 

культуры представителями постмодернизма и появления в науке 

новой, постнеклассической методологии, давшей толчок к выходу из 

постмодернистского тупика. Первым шагом к новому мировоззрению 

стал постнеклассический манифест
2
, в котором в качестве исходного 

принципа зафиксировано единство человека в мире и мира в человеке и 

сформулированы раскрывающие сущность данного единства тезисы. 

Их последующая разработка позволила заложить основы метафизики 

тотальности и на их основе не только синтезировать разные 

постнеклассические направления, а и «генерировать новое мышление, 

в конечном итоге новое мировоззрение и культуру»
3
. Принципы 

нового мышления были изложены в ряде книг и статей
4
. Сегодня 

работа продолжается как в концептуальном, так и в прикладном плане 

сотрудниками Лаборатории постнеклассических методологий при 

Центре гуманитарного образования НАН Украины, где становление 

метафизики тотальности и начиналось
5
.  

            Полученные результаты позволяют констатировать, что идущие 

от И.Канта через Г.Гегеля к «Преодолению метафизики» 

М.Хайдеггера и аналогичной по названию работе Р.Карнапа
6
 и 

                                                           
2
 В.В.Кизима. Человекомирная тотальность. Постнеклассический манифест. – 

Киев: ЦГО НАН Украины. 1993. – 34с. 
3
 Киященко Л.П., Степин В.С. Предисловие к  коллективной монографии 

«Постнеклассика: философия, наука, культура». (СПб: Издательский дом 

«Міръ», 2009). – с.13.  
4 Кизима В.В. Тоталлогические аллюзии // Totallogy. Постнекласичні 

дослідження. – Київ: ЦГО НАН України, 1995. – с.20-105; Тютюнник Ю.Г. 

Тоталлогия ландшафта. – К.: ЦГО НАН Украины. – 2002.- 122с;. Кизима В.В. 

Тоталлогия (философия обновления). – К.: Издатель ПАРАПАН, 2005. – 272с.;  

Кизима В.В. Социум и Бытие - К.: Издатель ПАРАПАН, 2007. – 204с.;  Кизима 

В.В. Начала метафизики тотальности // Постнеклассика: философия, наука, 

культура». - СПб: Издательский дом «Міръ», 2009. – с.71-136,  и др. 
5 См.: Левченко Е.Г., Фомичева В.А. Формула сюжета. Философия. Теория, 

Практика. – К.: НЦТИ им. Леся Курбаса, 2011 – 232с;  Теліженко Л.В. 

Постнекласична модель цілісної людини. – Київ: ЦГО НАН України. 2011. – 

283с. Основной массив статей по тоталлогии сосредоточен  в выпусках 

двуязычного русско-украинского журнала «Totallogy-XXI. Постнекласичні 

дослідження», который начал выходить в 1995 году при Центре гуманітарного 

образования НАН Украины в качестве трудов Лаборатории. К 2012 году 

вышло 26 выпусков. Бóльшая часть выпусков представлена в электронном 

виде в Национальной библиотеке Украины им.В.И.Вернадского.  
6
 Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка – 
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ставшие сегодня особенно популярными разговоры о «конце 

философии»
7
 и о том, что философия должна «включать в свою 

дисциплинарную матрицу неметафизические версии ответов на 

традиционные философские вопросы» и др.
8
, носят явно поспешный 

характер. Все не так просто. Речь должна идти не о плюрализме 

представлений о бытии, поскольку именно это обстоятельство и было 

причиной того, что до сих пор философия не была метафизикой, а о 

назревшем пересмотре традиционных представлений о философии, о 

новом  -мета, которое воистину отличает метафизику от физики. 

Нужно не дробить и дальше сущность философии, а возвратиться к 

этой сущности как единой и универсальной. И только после этого, как 

мы увидим дальше, выявится истинно новая роль метафизики, 

позволяющая говорить о ней как о качественно новой картине мира, 

органично синтезирующей прежние философию, науку и религию.   

      На этом пути значительную роль сыграл постмодернизм. Его роль 

оказалась двоякой. Позитивное значение состояло как раз в его 

бескомпромиссном критицизме, первоначально оформившемся по 

отношению к структурализму (за неспособность последнего ухватить 

неструктурное, случайное, контекстуальное, аффективное и 

вожделеющее),  и далее распространившемся на всю культуру. 

Постмодернизм освободил мысль от тысячелетиями формировавшихся 

скреп, и связанных с ними односторонностей, которые на неспокойном 

рубеже последних веков стали слишком консервативными,  мысль не 

ухватывала целостности событий и не успевала за ними.  Однако, 

расчистив духовное поле  от прежних смыслов и догм, постмодернизм 

не мог породить новых конструктивных ориентиров для жизни, он 

исчерпал свои претензии, а вместе с ними и свои возможности. 

Созданные им предпосылки могли так и остаться нереализованными и 

со временем уйти в небытие как неконструктивные (совсем не 

случайно на поздних его этапах стала  звучать самокритика из уст 

самих его адептов), если бы не проявивший в это время в полную силу 

                                                                                                                           

Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. М.,1993, 

№6. 
7 Ален Бадью «философ» берет в кавычки, поскольку  «большинство из них 

утверждает, что философия невозможна, исчерпана, передана в ведение чего-

то иного» (Бадью А. Манифест философии /Сост. И пер. с франц. 

В.Е.Лапицкого. – СПб.: Machina, 2003. – с9). 
8 В.Ю.Кузнецов пишет: «Метафизика, очевидно, умирает, если еще совсем не 

умерла. Прежний тип философии не работает, отходит в историю» (Кузнецов 

В.Ю. Преодоление метафизики как проблема современной философии // 

Вопросы философии, №1, 2012, с.28-39).  
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новый социальный фактор - феномен глобализации, поставивший 

вопрос о единстве многообразного мирового социума в качестве 

главной практической проблемы современности.  

       Новые глобальные процессы придали старой философской 

проблеме единства многообразия бытия жизненно важный смысл,  

вывели ее из области абстрактных рассуждений и игры ума на 

ведущие позиции. Актуализирующаяся день ото дня  потребность 

оптимального сочетания в едином социуме разных культур, этносов, 

религий, экономик, идеологий и ментальностей  сделала данную 

проблему эпицентром не только общественного внимания, а и 

социально-политических и управленческих решений и разработок 

технологий согласования мировой, региональной и национальной сфер 

политической, экономической, финансовой жизни, привело к  

пониманию природы социума как особой целостности - тотальности, в 

которой, действуя локально, следует мыслить глобально. Потребность 

от конфронтаций перейти к практике взаимопонимания в условиях 

мировой конкурентной среды обострило вопрос о новых этических 

императивах и вызвало к жизни  коммуникативную философию. 

Важным в практическом плане  стал международный саммит на 

высшем уровне в Рио-де-Жанейро в 1992 г., провозгласивший идею 

глобального «устойчивого развития», которая затем нашла отражение 

в концепциях стратегического планирования разных стран. В 

прикладном плане показательным стал поворот  конфликтологии к 

качественно новой стратегии  проведения переговорных практик, 

признававшей целью переговоров не победу над конкурентом, а 

отыскание взаимовыгодных условий сотрудничества сторон
9
. Он был 

тем более значим, что произошел в цитадели мирового капитализма – 

в США. 

       Мир стихийно уже вступил в процесс поиска механизмов 

обеспечения единства своего многообразия, что  знаменует закат 

общества товарного фетишизма, конкуренции и наживы  и начало 

вынужденной трансформации его в образ жизни, основанный на 

взаимопонимании, совместном развитии человеческих самореализаций 

в едином мировом сообществе. Эмпирически вырабатываются 

механизмы понимания всех всеми и непрерывного контроля и 

взаимосогласования действий во всех измерениях жизни. 

Традиционная силовая стратегия передела мира наталкивается на 

неприятие мировым сообществом, зарождается новая политика, 

основанная на доверии, взаимопонимании и поисках взаимовыгодных 

                                                           
9
 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения /пер.с 

анг. – М.: Наука, 1990. – 158с.   
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решений   как выгодная всем. Все более очевидной становится польза 

сотрудничества всех вместо бесперспективных попыток во что бы то 

ни стало одержать одностороннюю «победу». В новых условиях эти 

«победы» ведут к неизбежному умножению врагов в лице 

побежденных при том, что скрыться от конкурентов в единой мировой 

экономике и финансовой системе уже некуда. Сегодня необходимо от 

амбиций и силы перейти к учету закономерностей социума как целого 

и жить в соответствии с ними.  

       На практике речь идет о гармонизации индивидуального и 

социального моментов в человеке и иных субъектах, понимании их 

природы как одновременно онтической и онтологической.    Только в 

этом случае социум может обрести единство в своей естественной 

многоликости, сохранять свою идентичность, несмотря на 

развертывание этого единства во все новых формах. До сих пор 

история стихийно осуществляла указанную онтико-онтологическую 

гармонизацию в обществе и в самом человеке через войны и 

революции, болезни и несчастия, не считаясь с человеком  и целыми 

народами, неся им  страдания, и таким образом реализовывала через 

них свои   объективные законы социогенеза. Выход из этого 

порочного кругооборота конфликтов, бедствий и страданий состоит в 

том, чтобы  сознательно и целенаправленно положить данные законы в 

основу практической жизни социума подобно тому, как общество 

использует законы природы, освободившись от слепого подчинения 

им.  

         Мировоззренческой основой понимания законов социогенеза 

являются принципы тоталогенеза, установленные в метафизике 

тотальности.  Толчком к ее развитию послужила идея 

постнеклассической рациональности, высказанная В.С.Степиным при 

анализе научной методологии
10

 и получившая затем развитие в целом 

ряде постнеклассических подходов. Обобщением их стала метафизика 

тотальности, установившая, что в бытии действует универсальный 

рефлексивный механизм онтико-онтологический гармонизации. 

Параметр, характеризующий онтико-онтологическое соответствие 

рефлексивности в метафизике тотальности называется сизигией. 

Поддержание его оптимального значения в обществе рассматривается 

как основной практический вопрос, вставший сегодня перед 

человечеством и требующий безотлагательного решения, что, в свою 

очередь, предполагает существенные мировоззренческие сдвиги в 

общественном сознании.  

                                                           
10

 Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации// 

Вопросы философии. 1989. №10. с.3-18.  
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       Поиск конкретных путей обеспечения оптимальной сизигийности 

привел к разработке принципов сизигийной рациональности
11

, а в 

практическом плане – к идее ориентации на гармонизацию жизни 

человека, общества и природы как на главную цель управленческих 

действий.  Субъективная жизнь людей, в этом случае, предстает как 

рефлексивно связанная с интерсубъективными социальными 

отношениями как своими условиями, в результате чего причинные 

действия людей, меняющие среду, сказываются на их внутренних 

потребностях и целевых установках и вызывают изменение характера 

их последующей причинной активности. В этом процессе взаимного 

развития и преобразования людей и их социальной и природной среды 

и состоит объективная закономерность социогенеза, которая до сих 

пор реализовывалась стихийно и часто за счет жизни и страданий 

населения. В отличие от законов природы, которые реализуются без 

участия человека и не зависят от него, законы социального 

тоталогенеза осуществляются только через деятельность людей и 

пренебрежение ими всегда вело к социальным бедствиям как на 

уровне индивидуальной жизни, так и общества, подчиняло человека 

себе.   

      До сих пор социогенез как целое не ухватывался гуманитарным 

знанием из-за географической разделенности континентов и стран, 

неповторимости культур народов и разных ритмов их жизни. Но 

закономерность его стала очевидной в современную эпоху 

зависимости всех от всех, влияния резонансных событий в разных 

странах на все человечество. За этой связью все больше проявляется 

общая картина взаимодействия институциональных онтических и 

несущих в себе глубинные скрытые влияния жизни разноуровневых 

духовных онтологических сторон жизни людей и народов, которая  в 

историческом процессе проявлялась в виде сменявших друг друга 

циклов первобытного, рабовладельческого, феодального и 

буржуазного этапов истории. Реальный механизм исторического 

движения состоял в том, что подспудно развивавшиеся в 

институциализированной жизни тенденции инакомыслия рано или 

поздно, но всегда вступали в противоречие с породившими их 

институтами, а также с прежними мировоззренческими ценностями, 

которые эти институты обосновывали, что вело к перестройке всего 

образа жизни общества. Неявное становилось явным, а прежде явное  

уступало свои ведущие позиции и лишь частично сохранялось в 

                                                           
11 Кізіма В.В. Сизигійна раціональність (єдність причинних дій і мета 

причинних впливів) // Totallogy-XXI. Дев‘ятий випуск. Постнекласичні 

дослідження. – Київ: ЦГО НАН України. – 2003. с.55-187. 
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дальнейшем в трансформированных и маргинальных формах. Но 

поскольку вместе с этим происходило смещение акцентов во 

внутренней жизни людей, на пересечении их глубинных переживаний 

зарождались новые идеи, разворачиваясь в новые картины мира. Они 

по-новому оплодотворяли социальную практику и приводили  к 

очередным переходным периодам истории. Но при всей исторической 

специфичности этих процессов все они выступали как один и тот же 

развертывающийся в единстве своего  многообразия социогенез.  

      До сих пор внимание исследователей концентрировалось на 

периодах, наиболее важных для жизни их современников, а потому 

топологическая связность этих периодов ускользала от 

целенаправленного анализа. Так называемые науки об обществе на 

самом деле не были истинными науками потому, что носили и сегодня 

еще носят в основном идеографический характер. Это всегда вело к 

неизбежному расхождению гуманитарного знания с  практикой жизни, 

к нарушениям балансов в самой жизни и профанации управленческих 

решений и действий. И сегодня социальное знание базируется в 

лучшем случае на внешних описаниях, субъективных интерпретациях 

и манипуляциях статистическими данными, что не дает картины 

жизни социума как целого независимо от того, идет ли речь о 

деятельности международных структур, региональных объединений 

или законодательной и исполнительной власти отдельных стран. А 

практические управленческие решения и действия базируются на 

многочисленных текущих индексных показателях, субъективных 

интересах и предпочтениях, борьбе за господство в тех или иных 

регионах и мире, в конечном итоге, за доходы, собственность и власть. 

Все это камуфлируется риторикой о национальных интересах или 

борьбе за демократию, а доводы   часто основываются не столько на 

знаниях, сколько на мнениях и соображениях о той или иной 

«целесообразности», где рядовой человек стоит далеко не на первом 

месте.  При этом используются все возможные средства и методы, 

которые ведут к «успеху», пусть даже ценой вооруженных конфликтов 

и гибели людей. 

        Современная изживающая себя цивилизация насквозь лжива, 

антигуманна, основывается на примитивных ценностях и давно 

устаревшей идеологии «человек человеку – волк». В качестве  высшей 

«мудрости» используется высказанная на заре капитализма идея 

«невидимой руки рынка», которая  якобы управляет рыночным 

обществом, а на самом деле, бросает общества, а сегодня и весь 

социум, из кризиса в кризис. Рыночная конкуренция, издевательски 

отождествляемая с демократией, т.е. властью народа, на деле означает 
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развращенную жизнь десяти или меньше процентов наиболее 

безнравственной части населения за счет  остального общества. В 

своем господстве над народом она фактически не подчиняется 

ограничениям законодательства, поскольку самые главные законы 

пишутся под ее диктовку. Как и раньше, за это расплачивается 

остальное население. Направленный на добывание денег безудержный 

активизм по всему миру ведет к нарастанию сил отчуждения, 

результаты деятельности субъектов все более господствуют над 

самими субъектами, теряется гармония внутреннего и внешнего в 

жизни людей. Социальный кризис перерастает в антропологический, 

происходит деперсонализация и дегуманизация жизни. Общества 

пребывают в постоянной ситуации несправедливости, бедствий, зла и 

насилия и создается видимость, что такая неприглядная картина 

является сущностью любой социальной жизни вообще. 

          Однако сегодня эта пещерная цивилизация, порождая  опасность 

глобального самоуничтожения, одновременно стала несовместимой с 

теми возможностями влияния на мир, которые создала наука, и потому 

должна уступить место новому мироустройству. Ситуация здесь 

подобна той, которая была в период зарождения современной науки, 

когда борьба геоцентрической и гелиоцентрической позиций носила не 

научный, а политический и идеологический характер и была опасной 

для жизни ученых. В тот период это выглядело естественным, 

привычным и непреодолимым, поскольку знания о природе были 

недостаточны. Однако развитие естествознания выявило истину и 

многие прежние «очевидные», а на самом деле несуразные, позиции и 

споры отпали сами собой. Это не только не ущемило человека и 

общество, а наоборот сделало их более свободными.  Сегодня пришла 

пора сделать следующий шаг, понять, что и в общественной  жизни 

зло существует не неизбежно, а лишь тогда, когда мы нарушаем 

объективные законы, но уже не только природы, а и общественной 

жизни и, таким образом, сами творим его, что сегодня смертельно 

опасно для всего человечества. Поскольку движущей силой 

общественной жизни является человек, на ведущие позиции выходит 

требование соответствия онтологии общественного бытия онтике 

свободного раскрытия глубинных потенций каждого человека. А это 

значит, что главным принципом реализации взаимодействия внешних 

институциональных и скрытых духовных сторон жизни людей должен 

быть принцип свободного раскрытия сущностных сил каждого, если 

это не разрушает социум, а способствует его развитию в единстве, 

поскольку в этом случае  социум, со своей стороны, является условием  

реализации потребностей и интересов каждого члена общества. 
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Социум приблизился к осознанию себя как единого в своем 

многообразии. Его законы могут быть, наконец, адекватно поняты и 

использованы, а гуманитарная сфера знаний обретает реальную 

возможность стать истинно научной.        

          Соотвествующим образом будет строиться и новая жизнь 

обществ. В экономическом плане главным будет преодоление 

противоречия между общественным характером производства и 

избирательным допуском людей к результатам общего труда, 

ведущего к социальному расслоению общества и противостоянию 

интересов власти и населения. А в социальном - обеспечение равных 

возможностей саморазвития каждого человека в соответствии с его 

реальными, а не надуманными индивидуальными потребностями, 

устранение несправедливости в распределении общественных 

богатств, ликвидация паразитических посреднических структур и т.д.  

        После принятия закона о гуманитарной экспертизе прежде всего  

должен быть пересмотрен институт права и характер юридического 

законодательства. Основной принцип его реформирования -  

свободное раскрытие сущностных сил каждого человека во имя блага 

всех. Это может быть только в условиях свободного доступа каждого 

индивида к условиям своего саморазвития, имеющимся в данный 

момент в обществе, например, путем сдачи ему во временное 

пользование необходимых ему средств общества за доступную 

рентную плату. Сам индивид должен ощущать себя органической 

частью общества и, используя блага общества, свое творчество 

ориентировать на благо других людей, а не против них. Органическое 

сочетание индивидуального и социального в человеке должно 

обеспечиваться регулятивными механизмами и непрерывно 

поддерживаться в обществе.  Только законодательство, 

обеспечивающее решение данной задачи, обретет  ту истинную 

ценность, в которой нуждается современное человеческое сообщество, 

и будет уважаться, поддерживаться и выполняться людьми как 

правило добровольно. 

         Его игнорирование или нарушение будет означать игнорирование 

объективных законов жизни общества и будет так же очевидно всем 

опасностью и неприемлемостью, как нарушение законов природы. С 

молоком матери должно усваиваться понимание того, что нарушение 

объективных общественных законов ради собственной выгоды – 

прямой путь к проблемам не только для других, а для самого 

нарушителя и не учитывать их так же глупо, как  игнорировать земное 

тяготение при  попытке одним прыжком оказаться на вершине горы. 

Только учет законов тоталогенеза реально позволяет достичь 
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задуманное, и означает свободу, тем самым полезно для нас и вносит 

разумность в наши действия. Наше самосознание должно с самого 

начала формироваться в понимании нашей онтико-онтологической 

природы, того, что мы одновременно являемся причинами изменения 

среды и следствиями этих изменений как ее части, и потому всгда 

выступаем саморазвертывающимися онтически и онтологически 

человеческими тотальностями. Действия человека, если он хочет 

быть свободным,  не должны выступать как произвол, каждый может 

быть свободным, только  опираясь на объективные законы общества, а 

для этого должен знать их и быть ответственным за свои действия.   

Понимание этих простых истин должно воспитываться в каждом 

человеке с момента его рождения, а задача самого человека  состоит в 

этом случае в определении смыслов и целей своей жизни и правильной 

стратегии собственной жизнедеятельности  на благо общества и себя 

самого, подобно тому, как понимание законов электричества или 

ядерных процессов, как и других законов природы, помогает 

использовать их во благо человека и общества. 

       Сегодня мы, безоглядно идущие к своим честолюбивым целям во 

внешней жизни и испытывающие провоцируемые этими действиями 

обратные далеко не всегда желательные нам влияния со стороны 

среды  на свою внутреннюю жизнь, далеко не всегда реагируем на эти 

влияния изменениями самих себя и своих позиций и понимаем того, 

что сами являемся причиной своих неудач и несчастий,  подобно тем 

многочисленным лидерам маленьких партий, которые десятилетиями  

не способны сделать вывод, что причина их аутсайдерства лежит не в 

злой воле обстоятельств, а в них самих, в их несоответствии динамике 

действительности. Причинно-кондициональная самодетерминация - 

объективный закон не только социогенеза, а и нашей индивидуальной 

жизни. Пришло время сознательно учитывать, что достижение 

индивидуального успеха в социальной жизни требует саморазвития 

самого человека. То, что прежние философы называли «раскрытием 

сущностных сил человека» является не абстрактным утопическим 

пожеланием, а требованием жизни, с уточнением, что истинное 

саморазвитие человека, независимо от его понимния,  идет только в 

соответствии с жизнью социума, а не вопреки ей и не за счет других 

людей. Недоразумения, страдания и трудности возникают из 

стремлений жить неправдой - через нарушение этой истины. 

  

         Как известно, первую в истории сознательную попытку понять 

объективные законы общественных эволюций по аналогии с 

естественноисторическими процессами и использовать их на примере 
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капитализма предпринял К.Маркс, сформулировавший даже закон 

соответствия производственных отношений характеру и уровню 

развития производительных сил общества и проанализировавший 

механизм его действия, что можно рассматривать как первый после 

попытки Л.Б.Альберти  в эпоху Возрождения внести в практическую 

жизнь правило бухгалтерского баланса опыт существенного 

применения принципа сизигийности в общественной теории.  На его 

основе Маркс представил исторический процесс как объективное 

чередование общественно-экономических формаций, смена которых, 

согласно Марксу, происходит в результате накопления экономических 

противоречий в обществе, т.е. нарушения сизигийности общественной 

жизни, и разрешающих эти противоречия социальных революций. В 

качестве их движущей силы  рассматривалась, однако, классовая 

борьба и революции, то есть акты насилия, связанные в том числе и с 

гибелью людей. Парадоксально, но средством  поддержаения 

сизигийности были объявлены массовые акции противоборства и 

несогласия, которые должны устранять стихийно накапливающиеся в 

ходе развития каждой формации отношения несизигийности.  

Несмотря на то, что объективный социальный процесс реализуется 

деятельностью людей, Маркс предпочитал его рассматривать как 

экономически-«естественноисторический», т.е. подчиняющий себе 

человека. Собственно человеческое, духовное начало в человеке 

фактически игнорировалось, что не случайно вызвало обвинения 

марксизма в экономизме.  

       Практическая попытка раз навсегда решить на основе 

марксистского подхода проблему отчуждения в обществе на пути 

трансформации капитализма в коммунистическое общественное 

самоуправление (через социализм как переходный период) в 1917 году 

в России и затем в СССР выявила ошибочность  переноса 

экономического момента в качестве ведущего на всю жизнь общества.  

Целостность экономической жизни и целостность общества хотя и 

подчиняются общим законам тоталогенеза, но различны по масштабам 

и требуют разных конкретных подходов,  разных понятий и разных 

практических действий по поддержанию оптимальных соответствий. 

Социализм  пытались осуществлять на принципе чисто 

производственной и силовой стратегии, фактически означавшей 

перенесение принципа капиталистической конкуренции из сферы 

экономики в область внешней и внутренней политики. А внутреннюю 

духовную жизнь людей подменили внешними идеологическими 

партийными установками и тем самым вывели ее из поля реального 

исторического значения – выработки новых смыслов меняющейся 
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жизни, предопределив тем самым будущий застой и связанные с ним 

проблемы и в самой экономической жизни.  Последнему 

обстоятельству способствовала и теоретическая установка К.Маркса  о 

надстроечном, вторичном характере духовной жизни общества, в 

результате чего внутренняя жизнь человека утрачивала роль обратной 

смысловой линии влияния на производство и экономику. Вместо 

закона соответствия внешней онтической жизни общества ее 

онтологическим внутренним духовным основаниям, формами 

проявления которых эта внешняя жизнь является, дело ограничилось 

законом соответствия в рамках только экономики. Глубинная, идущая 

из оформляемого реальной жизнью подсознания детерминация 

внешнего поведения человека была подменена внешними, 

оторванными от глубинного мирочувствия и неповоротливыми,  

формальными механизмами  идеологического давления. 

Гуманитарные науки, призванные нести смыслы в реальную жизнь и 

определять оптимальные стратегии, служить базой гуманитарных 

оценок и экспертиз принимаемых решений и законов, на самом деле 

стали прислугой субъективной политики и пришли в упадок.  

       В ориентации на экономику, техницизм, индустриализм и 

постиндустриализм не было принципиального различия между 

социалистическими странами и капиталистическими, что не случайно 

породило позже идею их конвергенции, а затем привело к разложению 

так понимаемого социализма и распаду СССР. Хотя этот социализм не 

был тождествен капитализму, но оба были односторонни. Если 

капитализм односторонен и порочен в своем товарном фетишизме, 

онтичен, выступает как общество потребления, постоянно жаждущее 

новых рынков и жизненных пространств, то марксизм исчерпал себя в 

обратном стремлении подчинить историю и мир за счет унификации 

их многообразия единой идеологией Подобно гегегелевскому 

идеалистическому онтологизму он также был онтологизмом, но 

идеологическим.  Его непреходящая ценность состоит, однако, в том, 

что он впервые зафиксировал  главный порок капитализма: 

противоречие разрыва и противостояния общественного характера 

производства и частного характера присвоения результатов 

общественного труда. Это онтико-онтологическое несоответствие 

определило всю специфику и все сложности этого образа жизни и оно 

же несет в себе его гибель. О надвигающемся конце капитализма 

говорят сегодня уже и его адепты. 

        Почти параллельно с марксизмом зрели и другие, также 

односторонние социальные идеи. Они, как правило, ориентировались 

на понимание общества как живого организма, но различали разные 
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культурно-исторические типы (Н.Я. Данилевский) и цивилизации 

(О.Шпенглер, А.Тойнби) как неповторимые в их индивидуальном 

развитии и в целом уходили от решения проблемы единства 

многообразия социального мира за счет абсолютизации многообразия 

внешнего и единства внутреннего, которые независимы друг от друга, 

т.е. выдвигали во главу угла онтизм внешний и онтологизм 

внутренний.    

        Пример более близкого к истине понимания истории дал 

В.О.Ключевский, который высказал ряд важных положений, если и не 

представляющих собой стройной социальной теории, то указывающих 

правильное движение на пути к ней. В курсе лекций по русской 

истории он писал, что  история каждого отдельного народа должна 

рассматриваться через общую историю человечества, что человеческое 

общежитие проявляется в разнообразных людских союзах, которые 

возникают, растут, размножаются, переходят один в другой и 

разрушаются, - словом, рождаются, живут и умирают подобно 

органическим телам природы. Возникновение, рост и смена этих 

союзов со всеми условиями и последствиями их жизни и называются 

им историческим процессом. Область знаний, так изучающую 

историю, В.О.Ключевский называл исторической социологией и 

писал, что ее предметом является «природа и вызаимодействие 

элементов общежития, как они проявились в исторически 

сложившихся обществах»
12

. И считал, что вообще «многовековая 

история получает значение школы, в которой люди учились разумно 

жить друг с другом» (курсив – К.В.).  

          Он осознавал сложность данной задачи, отмечая, что сам вид  

начал и  форм разумной жизни, который откроется  в результате этого 

обучения,  «скрывается в дали едва гадаемого будущего»
13

.  Сегодня 

это будущее наступило и вопрос о жизни социума, указывающего как 

«разумно жить друг с другом» и рассматриваемого как единство 

многообразия, вышел на ведущее место. Процессы глобализации 

небывало актуализировали проблему объемной рефлексивной связи 

всех сторон социальной и индивидуальной жизни, поставили вопрос о 

единстве онтики и онтологии социального бытия, а вместе с этим и о 

новом мировоззрении. Без этого не могут быть решены проблемы 

бедности и несправедливости, войн и наращивания вооружений, 

терроризма, дефицита энергоресурсов и экологические проблемы.  

Сегодня всерьез обсуждаются формы мирового устройства, характер 

                                                           
12

 В.О.Ключевский. Курс русской истории. Т.I. М., Госполитиздат, 1956. – с.18. 
13 В.О.Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. – М., 

«Наука», 1968. – с.243-244. 
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«парламента Земли», ранги собственности (общемировая, 

государственная, субъектов государства, коллективная, семейная, 

индивидуальная),  принципы новой жизни мирового сообщества, 

способы управления в условиях иерархизированной, многообразной и 

трансформирующейся жизни человечества, разделения частной и 

общественной собственности, соотношения национальных структур и 

наднациональных образований, сочетания «устойчивости развития» 

социума с одновременными изменениями и качественными 

трансформациями его жизни на разных его уровнях  и др. 

               

Метафизика тотальности позволяет на основе своих принципов, 

прежде всего принципов онтико-онтологической дуальности, 

причинно-кондициональной самодетерминации и сизигии,  

концептуализировать и решить традиционно считавшуюся 

неразрешимой  проблему единства многообразия, а также   развить 

идеи В.О.Ключевского об обществе и истории. На протяжении 

двадцати лет она разрабатывается в Лаборатории постнеклассических 

методологий при Центре гуманитарного образования НАН Украины в 

Киеве. За это время были осуществлены  также два международных 

научно-исследовательских украинско-российских проекта по 

постнеклассике
14

, в рамках  которых эта работа также производилась.  

 

 

О  проблеме бытия 
(вместо введения) 

 

    В философии мировоззрение предстает как учение о бытии. Понятие 

бытия ввели древние греки, но с этого момента разнообразие 

представлений о нем постоянно и хаотично росло, в результате чего 

истинная сущность бытия не столько прояснялась, сколько 

затушевывалась. И хотя после Гегеля принято считать, что с введения 

Парменидом понятия бытия философия обрела осознанный предмет 

своего изучения, на самом деле Парменид лишь поставил вопрос о ее 

истинном предмете. Более того, парадокс состоял в том, что уже тогда 

                                                           
14 Итоговые результаты первого проекта  «Постнеклассическая методология: 

становление, развитие, принципы, перспективы» (2005-2007) представлены в 

коллективной монографии «Постнеклассика: философия,наука, культура: 

Коллективная монография / Отв.ред. Л.П.Киященко и В.С.Степин. СПб.: 

Издательский дом «Міръ», 2009. – 672с. Результаты второго 

«Постнеклассические практики в меняющемся мире» (2008-2010) будут 

изданы в 2012г. . 
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многозначность понимания бытия объективно свидетельствовала о 

необходимости не столько стихийного движения вперед по 

обозначенному Парменидом пути, сколько возврата к начальной 

допарменидовской точке зарождения философии, где находилось 

исходное и единое, а потому истинное ее коренное основание, пусть 

еще и не обозначенное словом «бытие», но состоявлявшее ее сущность 

и действительный предмет. Теоретически этот возврат, если бы он 

произошел до Платона, позволил бы не только уяснить 

действительный  смысл  предмета философии, а и не допустить его 

последующих разночтений, избежав более, чем двухтысячелетнего 

блуждания философии по обочинам ее истинной сущности, которое 

сегодня и привело ее к парадоксальному состоянию самоотрицания.           

         Но в условиях сложных и запутанных процессов произрастания 

философского мышления из мифологического сознания данная задача 

не могла быть не только решена, а даже выделена, а тем более 

поставлена в качестве главной. Все последующее развитие философии 

пошло по пути поиска мифических сверхчувственных первоначал и 

первоабсолютов, дальше которых ничего нельзя помыслить, и в 

качестве которых каждый уважающий себя автор выдвигал свои. В 

противоречии с исходным замыслом охватить в одном понятии бытия 

«всë» происходила плюрализация представлений о бытии.  Сегодня, 

когда постмодернизм породил кризис философии самый глубокий из 

прежде происходивших в ней и сделал его всемирным, а попытки, 

типа упоминавшегося «Манифеста философии» А.Бадью, разрешить 

его традиционными методами демонстрируют явную 

несостоятельность
15

, необходимость возврата к истокам смысла 

философии не только актуализировалась, а и стала жизненно 

необходимой. Вместе с этим открылась и реальная, обогащенная 

прежним опытом, возможность возврата к базовым основаниям 

философской мысли.  

                                                           
15

 Большинство современных философов, отмечает А.Бадью, «утверждает, что 

философия невозможна, исчерпана, передана в ведение чего-то иного». Сам 

А.Бадью выступает против идеи, «согласно которой  философии подпадант 

«всë»» и предлагает  заявить: «если философия неспособна осмыслить 

истребление в Европе евреев, то дело тут  в том, что это осмысление не входит 

ни в ее обязанности, ни в ее возможности». Он считает, что уходом от 

всеобщности предмета философии  он спасает философию, заявляя также, что 

«даже древнейший вопрос о бытии как бытии – не только ее вотчина: это 

вопрос из области математики», что «бытие несостоятельно» (Бадью А. 

Манифест философии /Сост. И пер. с франц. В.Е.Лапицкого. – СПб.: Machina, 

2003. – с 9-12, 42).    



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

86 

                                                                         

 

В чем истинный предмет философии? 
 

       Что же на самом деле послужило началом философии и 

определило ее природу? Ответ следует искать на Востоке. Точкой 

рождения философии явился провозглашенный в Упанишадах тезис tat 

twam asi («ты есть то» или «ты – одно с тем»), иначе: все есть одно, 

многообразие есть единство. Все последующие рассуждения на тему 

бытия представляли собой не более, чем растянутую во времени и 

представленную разными именами и учениями (среди которых 

парменидовское учение о вневременном Едином лишь один из многих 

вариантов) попытку разобраться в этом фундаментальном 

противоречии. Оно удержалось и не было отброшено как ошибочное, 

несмотря на свою внешнюю алогичность, потому, что тезис tat twam 

asi с самого начала имел реальную практическую ценность, никогда не 

терявшую своего значения и позже, и особенно актуализировавшуюся 

в наше время в связи с втягиванием в общий процесс глобализации 

разных народов, языков, культур, религий, мировоззрений, норм 

жизни и обычаев.   

        Оно и было рождено в сходной ситуации, в стране, разделенной 

на множество изолированных каст, в которой, однако, жизнь не 

распадалась, и причиной этого, как открыли авторы упанишад, был тот 

поразительный факт, что общая жизнь возможна не только потому, что 

она есть многообразие, а и потому, что многообразие есть единство.  

Комментируя это «неслыханное в стране рабства и разделения слово», 

В.С.Соловьев говорил, что в нем «все особенности и разделения суть 

только видоизменения одной всеобщей сущности, во всяком существе 

должно видеть своего брата, себя самого. Все есть одно – это было 

первое слово философии, и этим словом впервые возвещались 

человечеству его свобода и братское единение», ибо «если все есть 

одно, если при виде каждого живого существа я должен сказать себе: 

это ты сам (tat twam asi), то куда денется разделение каст, какая будет 

разница между брамином и чандалом»
16

. Но в условиях мощных 

мифологических традиций то же можно было сказать не только о 

брамине и чандале, а и о растущем дереве, о животных и обо всем 

остальном мире, в котором все родственно и едино в своем 

многообразии. Таким образом, рождение метафизики состоялось не у 

греков с их дробившими мир или, наоборот, исключавшими 

                                                           
16

 Соловьев В.С. Исторические дела философии // Вопросы философии, 1988, 

№8. – с.119-120. 
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множественность понятиями первоначал и парменидовского бытия, а у 

индийцев, осознавших, что мир есть единство многообразия. 

Парменид, противопоставив Единое как истинное множественному 

как неистинному, с самого начала  исказил и обесценил 

содержательный смысл понятия бытия, равно как и другие авторы, 

искавшие до него первоначала в виде воды, воздуха, огня и прочих 

стихий, а на самом деле расчленявшие бытие, вместо того, чтобы  

ухватить его множественность в единстве Сегодня, говоря о бытии, по-

прежнему подразумевают безотносительное к конкретным 

характеристикам, свойствам и особенностям вещей их существование, 

иначе говоря, тождество, выступающее как единое, как единство, т.е. в 

парменидовском смысле
17

. Хотя все прекрасно понимают, что 

конкретные характеристики, свойства и особенности вещей, равно как 

и связанные с ними отдельные вещи, тела и явления никуда не 

деваются при абстрагировании от них. Более того, внешне они чаще 

всего предстают как гораздо более очевидные, чем неуловимое 

чувствами общее существование, а, значит, единство должно 

предполагаться и как многообразие. Поэтому бытие в парменидовском 

смысле и бытие, фактически рассматриваемое как единство 

многообразия, - совсем не одно и то же. Это двойное  

словоупотребление вносит путаницу и должно быть преодолено путем 

уточнения его понимания. Как единство многообразия бытие в 

действительности есть тем, что Кант и Гегель называли 

тотальностью. Но они не придали должного значения этому важному 

обстоятельству, их интересовала не тотальность как истинное бытие, а 

свои собственные представления о бытии, до которого доросла к тому 

времени философия, разбиравшаяся прежде всего с гносеологической  

проблематикой и рассматривавшая все через ее призму.  

      Сегодня, присутствующее в философской литературе «бытие – это 

всë, что есть», также означает фактически тотальность, поскольку 

«есть» логически выражает существование, а онтологически означает 

нерасчлененность, единство; а «всë» указывает на реальное множество, 

и к парменидовскому или гегелевскому пониманию бытия это бытие 

как тотальность имеет мало отношения. Ведь, говоря о тождестве 

мышления и бытия и утверждая, что в этом тождестве есть различие, 

                                                           
17

 Ю.Хабермас, отмечая, что «единство» и «множественность» являются 

определяющими для темы, под знаком которой была зачата метафизика», тут 

же пишет, что «метафизика стремится все свести к единству»  (Хабермас Ю. 

Единство разума в разнообразии его голосов / В книге: А.М.Єрмоленко. 

Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – с.255-286, 

с. 255). 
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благодаря чему оно способно развертываться, т.е. практически говоря 

о тоталогенезе абсолютного духа, Гегель все же говорит о тотальности 

не бытия, а  духа.    

       Идея единства многообразия, открытая  в древности, позже не 

исчезла и не растворилась в иных, более частных толкованиях бытия 

вплоть до сегодняшнего дня
18

. Ее обсуждение на протяжении 

нескольких тысячелетий шло своим, скрытым в общем потоке 

философствований  о бытии путем, но до сих пор не приводило к 

созданию картины мира как тотальности, поскольку данная идея 

находилась на периферии мышления как трудноразрешимая задача, 

перед которой останавливались даже выдающиеся мыслители. Она 

всегда оставалась как гвоздь в обуви, который все время дает о себе 

знать, но который стараются не замечать, поскольку есть более важные 

задачи. Но эти задачи неизбежно приводили к ней снова и заставляли 

смотреть на нее по-новому. Попытки углубиться в нее породили 

множество мнений и подходов, а вместе с этим и бесчисленное 

количество новых понятий, категорий, проблем, принципов и ряд 

сменявших друг друга картин, часто сосуществовавших, но не 

решавших исходного противоречия и в своем обилии выделявшие 

разные доминанты внимания, уводившие в сторону от решения 

исходной проблемы и заводившие в тупик, хотя вся эта работа и не 

была напрасной. 

 

Трудности с пониманеием тотальности 

и их преодоление 
 

       Трудности понимания единства  многообразия вели, прежде всего 

к абсолютизации каждой из этих сторон в виде разных форм онтизма и 

онтологизма, противостоявших друг  другу в непримиримой борьбе, 

например в виде плюрализма и монизма, атомизма и континуализма, 

субстанциализации и реляционного подхода, элементаризма и 

холизма, разрыва сущности и явлений, методов плюрализации и 

редукционизма  и т.д. На этом пути абсолютизация единства породила 

религию и религиозную философию, а также разные формы 

мистицизма. Принятие же за основу многообразия вылилось в 

                                                           
18

 Показательно, что  в ходе обсуждения отмеченной выше непродуктивной 

попытки А.Бадью «защитить» философию Ж.Ф.Лиотар параллельно высказал 

мысль, что «вся философская проблематика должна быть осмыслена на основе 

отношения единое/множественное» (Бадью А. Манифест философии /Сост. И 

пер. с франц. В.Е.Лапицкого. – СПб.: Machina, 2003. – с.100).  
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натурализм, появление и развитие науки и позитивистски-

субъективистских форм философствования. Поскольку чаще всего 

многообразие понималось как материальное, а единство как духовное 

начала, это вызвало к жизни разные формы идеализма и материализма 

и их противостояние, породившие свое автономное поле 

проблематики, связанное с вопросами о взаимодействии и отношениях 

материального и идеального, о познаваемости существующего 

независимо от сознания материального не имеющим ничего 

материального идеальным сознанием   и др. Вместе с этим возникло 

также противостояние религии и науки
19

. Сама философия пребывала 

в колебаниях между онтизмом и онтологизмом, то в виде религиозной 

философии, то в научной форме.   

        Противопоставление онтики и онтологии бытия было тупиковым, 

но этот путь, раз выбранный, диктовал свою логику и должен был 

быть пройден до конца, чтобы быть исчерпанным в своей 

несостоятельности.   Развитие понятийного аппарата философии 

фиксировало повороты мысли введением новых, чаще всего парных в 

своей оппозиционности категорий и породило вторичные проблемы – 

о соотношении непрерывности и прерывности, бесконечности и 

конечности, связи и обособленности, потенциального и актуального и 

т.д. в мире. По поводу каждой из этих пар в свою очередь возникали 

споры и разногласия, формировались разные позиции, школы и 

философские направления по типу номинализма и реализма в средние 

века. Ценность всей этой работы состояла в том, что она каждый раз 

неизменно приводила к необходимости синтеза противоположных 

подходов. Опыт снятия многообразия как парности возвращал к 

исходному тезису о единстве многообразия и каждый очередной цикл 

                                                           
19

 Как отмечал в ХХ веке один из создателей квантовой механики 

В.Гейзенберг, раскол между «единым» и «многим» привел к конфликту, 

начавшемуся в новое время процессом против Галилея. Он писал также о 

необходимости извлечь тот урок , что  «дело не столько в борьбе  двух 

противоречащих друг другу учений, например материализма и идеализма, 

сколько в споре между научным методом, а именно методом исследования 

единичности, с одной стороны, и общим отношением к «единому» - с другой». 

Гейзенберг видел доказательство важности единения «единого» и «многого» в 

обществе в связи с наличием  двух «языков»  – научного, точного, 

однозначного и рафинированного, и поэтического, образного, и 

эмоционального, придавая особую роль второму тогда, когда речь идет о 

единстве общества: «Если гармония общества покоится  на общепринятом 

истолковании «единого», того объединяющего принципа, который таится в 

многообразии явлений, то язык поэтов должен быть здесь важнее языка 

науки» (Гейзенберг В. Шаги за горизонт. – М., 1987. С.119-122).  
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как бы завершался возвратом к своему началу
20

. Однако длительное 

время это не приводило к утверждению единства многообразия как 

самостоятельного всеобщего принципа и не вносило ясности, а, 

наоборот, заставляло в данным возврате видеть роковую 

неразрешимость вопроса. Решение исходной проблемы единства 

многообразия казалось в этих условиях невозможным.  

      Еще Аристотель с наибольшей ясностью обозначил главные 

трудности этой проблемы в четвертой главе четвертой книги своей 

«Метафизики»
21

. Позже  Н.Кузанский в своей книге «Об ученом 

незнании» сочетание многообразия в единстве и единства в 

многообразии  считал «свыше всякого разумения»
22

. И.Кант, 

анализируя природу априорных синтетических суждений, утверждал, 

что философский разум запутывается в антиномиях, как только 

пытается дойти до сущности бытия.  Сегодня, хотя и более осторожно, 

но говорится то же самое, когда утверждается, что «философский 

                                                           
20

 Удобным объектом для компаративистского анализа этой закономерности 

может служить выпущенная в 1982-1994 годах на кафедре философии АН 

Украины серия  коллективных монографий по парным категориям диалектики 

под редакцией профессора  М.А.Парнюка («Конечное и бесконечно», 

«Прерывное и непрерывное», и т.д. до «Причина и действие», всего 14  работ). 
21

 Аристотель пишет: «если ничего не существует помимо единичных вещей, - 

а таких вещей бесчисленное множество, -  то как возможно достичь знания об 

этом бесчисленном множестве? Ведь мы понимаем все вещи постольку, 

поскольку у них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им 

присуще нечто общее. Но если это необходимо и что-то должно существовать 

помимо единичных вещей, то, надо полагать, необходимо, чтобы помимо этих 

вещей существовали  роды – или последние или первые», иначе «нет ничего, 

что постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувствами» (Аристотель. 

Сочинения в четырех томах. Т.1. – М., «Мысль», 1976. – с.109). 

«Затруднительные вопросы», как их называет Аристотель, состоят в том, есть 

ли начала «нечто общее, или они то, что мы называем единичным.. Если они 

нечто общее, то они не могут быть сущностями» подобно тому, как Сократ  не 

может быть «многими живыми существами – и он сам, и «человек», и «живое 

существо», раз каждый из них означает определенное нечто и что-то единое» 

(там же, с.118). Если же начала не общее, а имеют природу единичного, «то 

они не будут предметом необходимого  знания, ибо   необходимое  знание о 

чем бы то ни было есть знание общего. Поэтому такого рода началам должны 

будут предшествовать другие начала – сказываемые как общее, если только 

должна существовать наука о началах» (там же).  
22 Он писал: «Кто может подняться настолько высоко, чтобы постигнуть 

многообразие в единстве и единство в многообразии? Это сочетание свыше 

всякого разумения» (Антология мировой философии в четырех томах. Т.2. –  

М.: «Мысль», 1970, с.69). 
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вопрос: «как возможно всеединство?» не может иметь  одного 

исчерпывающего ответа»
23

.  

      Наиболее близко к идее тотальности подошел Гегель, который 

даже широко пользовался данным понятием. Более того, учитывая, что 

единство многообразия существует не как раз навсегда данное, а 

постоянно меняющееся, он рассматривал бытие как объемную и 

разноглубинную жизнь духа, которая  выступает у него фактически 

как тоталогенез. Он писал, что «истинное как конкретное есть 

развертывающееся в самом себе и  сохраняющее себя единство, т.е. 

тотальность»
24

. Он, тем самым утверждал, что любое конкретное 

есть тотальность. Однако Гегель видел эту картину, в том числе и 

конкретное, не через призму реальной жизни, а как логическое 

движение абстрактного абсолютного духа, а потому не углублялся в ее 

механизм, а лишь описывал внешний процесс научного познания, 

обходя самые принципиальные моменты тоталогенеза с помощью 

полуметафорического понятия «снятие», загадочного движения от 

тезиса к антитезису и к еще более загадочному «синтезу», 

понимаемому как единство мысленного многообразия,  почему-то 

утрачивающему, однако, это свое движение в жизни природы, которая 

у него не развивается, а только разнообразится. Диалектическая логика 

Гегеля, которая в отличие от интересующейся не столько истиной, 

сколько правильностью умозаключений формальной логики, по 

замыслу исходила из тождества мышления и бытия, фактически 

подчиняла онтику бытия общему движению онтологии абсолютного 

духа, т.е. ушла в сторону очередного идеалистического онтологизма. 

Последующая попытка марксизма устранить это гегелевское 

несоответствие путем провозглашения также и диалектики природы 

как единства противоположностей, осталась незавершенной, а кроме 

того, привела к другой крайности –  материалистическому онтизму, 

что породило ряд иных проблем. Мысль как идеальное начало, с одной 

стороны, противопоставлялась объективной реальности, с другой - 

рассматривалась только как ее отражение, тем самым  одновременно 

признавался и отрицался творческий характер мышления; не 

поддавалась решению проблема психофизического параллелизма; 

признание объективной закономерности развития общества 

сталкивалось с сознательным субъективным характером деятельности 

                                                           
23 Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб: 

АЛАТЕЙЯ. – 1994. – с.33-34. 
24

 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. – М., «Мысль», 

1974. – с.100. 
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людей, что вело к неразрешимости проблемы человеческой свободы и 

др.  

        После многочисленных испытаний онтизмами и онтологизмами 

представление о бытии в господствующей сегодня философии несет 

груз многозначности и неуясненности, из-за чего она, вместо того, 

чтобы быть истинной мудростью, продолжает оставаться 

любительницей мудрости, т.е. беспредметным свободным 

философствованием вдоль и поперек всего, в своем хаотичном 

богатстве не имеющем убедительных всеобщих оснований и не 

давшем общезначимой картины бытия. Как следует из сказанного, 

чтобы изменить ситуацию,  необходимо преодолеть онтизм и 

онтологизм, возвратиться к идее единства многообразия (тотальности), 

как принципу онтико-онтологической дуальности, не допускающему  

онтизма или онтологизма. Так понимаемая тотальность отличается от 

скомпрометировавших себя своим онтологизмом понятий бытия, будь 

то парменидовского, шеллинговского, гегелевского или иного, равно  

как и от онтизма позитивизма или постмодернизма. Необходимо 

придать ему единственно истинный смысл единства многообразия. В 

таком случае задачей философии как мудрости становится 

рассмотрение строения и жизни бытия как дуальной в своей онтико-

онтологической сущности тотальности, в которой онтическое 

многообразие всегда есть проявление онтологического единства, а 

онтологическое единство всегда возможно и имеет смысл только в 

множественной форме проявления. Дуальность в данном случае 

означает не рядоположенность и сосуществование онтики и 

онтологии, а соотносительность этих сторон в своих проявлениях и 

жизни, в которой они не существуют одна без другой. Дуальная 

природа тотальности, т.е. всего конкретного, реального имеет 

сущностный характер и потому неискоренима. Изучая бытие как 

тотальность, мы лишь в абстракции можем выделять отдельно 

единство и многообразие, помня, что реальная жизнь конкретных 

(физических, химических, биологических, социальных, 

антропологических и иных)  форм всегда предстает в разнообразии 

онтико-онтологических образований.      

      Динамическая жизнь бытия-тотальности как целого ведет к тому, 

что оно реализуется в виде разнообразия меняющихся миров – 

конкретных субтотальностей-многоединств. Познать бытие означает 

познать сущность его как тотальности в разнообразии форм ее 

субпроявлений-миров и их трансформаций, подобно тому, как  

история социума проявляется через разные социальные миры, их 

коллизии и трансформации.  Всеобщая сущность бытия светится в 
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каждом отдельном своем проявлении, в любом процессе и любой вещи 

и дело только в том, чтобы увидеть за текущей неповторимостью 

конкретики ее всеобщий характер, «вписать» ее в мировой контекст, 

получить знание о всех ее скрытых возможностях, тенденциях и 

перспективах, и оптимально строить свою жизнь в условиях этих 

возможностей.  Многообразие самостоятельных миров так же 

очевидно своей конкретностью, локальностью и взаимной 

отграниченностью, как и их единство в связях и взаимопереходах. 

Познание постоянно двигалось в направлении осмысления единства 

многообразия, осваивая все более широкие масштабы и скрытые 

глубины жизни и порождая по этому поводу искры мудрых мыслей, 

афоризмов, и поворотных пунктов в развитии философии. Сегодня вся 

эта многотрудная подготовительная работа может быть подытожена 

концептуальным образом, что позволит человеку строить свою жизнь 

в максимальном соответствии с бытием, а не вопреки ему,  и потому 

достигать ранее невиданных результатов, чувствуя себя в то же время 

носителем, проявлением и посланцем всего мира, а не разрушающим 

его инородным варваром.        

 

СТРОЕНИЕ ТОТАЛЬНОСТИ 

 

      Проблема единства многообразия состоит в том, что единство 

формально-логически так или иначе предполагает общность и 

однообразие, а многообразие логически требует отсутствия единства. 

Как отмечено выше, метафизика тотальности преодолевает эту 

противоречивость, исходя из двойственной онтико-онтологической 

природы компонентов многообразия. Рассмотрим сущность этой 

природы в ее синхроническом плане. 

 

I. Синхронизм бытия 
 

        Любой компонент того или иного многообразия отделен от 

других его компонентов в своей онтической способности причинным 

образом взаимодействовать с ними как целое с целым. В то же время 

любой компонент является частью условий, со стороны которых он 

испытывает определенные разнородные кондициональные влияния  на 

свое разноуровневое внутреннее содержание. В этом и состоит его 

онтико-онтологическая природа.  Например, человек в своей онтико-

онтологической дуальности выступает как активная действующая 

сторона,  выполняющая причинную онтическую функцию, а как 

испытывающий обратное информационно-энергетическое влияние со 
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стороны среды, частью которой он также является, человек, 

взаимодействуя с ней, выполняет онтологическую функцию. 

Причинные действия и кондициональные влияния, осуществляемые по 

разным каналам, находятся в постоянном взаимном развитии как 

онтологически единая, но развертывающаяся и преобразующаяся в 

своем онтическом многообразии объемная тотальность. Рассмотрение 

данных процессов и связанных с ними понятий и принципов и 

составляет содержание метафизики тотальности.    

 

1.1  Решение проблемы единства многообразия 
 

     Чтобы детальней рассмотреть механизм  осуществления единства 

многообразия, следует четче описать строение тотальности. Для этого 

введем ряд новых понятий, отсутствие которых как раз и затрудняло 

до сих пор понимание природы тотальности.  

 

Дискреты и их онтико-онтологическая природа 
 

     Представим для удобства анализа единство многообразия 

(тотальность) как множество точек, символизирующих разнообразие 

его онтических образований, вещей охваченных общей окружностью-

онтологией, проявлениями и частями которой эти вещи также должны 

мыслиться. В таком случае каждая точка-вещь одновременно 

выступает как онтическая локальность и нелокальная часть общей 

всем вещам онтологии. Главная трудность состоит в том, чтобы понять 

смысл онтологии и ее связь с точками-вещами.   В каждой конкретной 

ситуации «точка», например человек или любое другое реальное 

образование предстает как очевидная в своей локальности реальная 

вещь, обладающая специфической самостью, без которой она не 

существует, и выступающая в этом смысле как неделимая монада (от 

греч. monas, родительный падеж  monados – единица, единый). Но  

одновременно, она выступает и как часть, парс (от лат.pars – часть) 

непосредственно ей отвечающей онтологии, формой проявления 

которой она вместе с другими вещами-монадами этой же онтологии 

также является. Иначе говоря, оно одновременно монада и парс и 

может существовать только в таком двойственном единстве. Чтобы 

подчеркнуть эту монадно-парсическую (mp) природу вещей и 

анализировать ее будем далее для определенности обозначать их как 

дискреты.  

       Как монада дискрет соотносится с другими монадами той же 

онтологии через внешние причинные отношения, а форма, в которой 
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причинные отношения разных дискретов как монад общей онтологии 

реализуются, имеет характер генерологии (от лат. genero – порождать, 

создавать). Например, в диалоге высказывания одного участника 

служат причиной ответных высказываний другого, а сама устойивая 

форма отношения участников диалога в ходе его осуществления 

выступает как его генерология. Но генерология не сводится только к 

монадным отношениям. Поскольку каждый дискрет не только 

монаден, а и парсичен (т.е. обладает свойствами и связями не только 

монадными) в генерологии присутствует и парсический компонент. 

Тот же диалог не сводится только к явному вербальному общению. 

Как общение он включает и невербальные, подсознательные процессы 

и неконтролируемые поведенческие реакции участников диалога на 

ход беседы просто как людей, например в виде их реакции на внешние 

отвлекающие обстоятельства  и т.д. Это неявное и часто 

неосознаваемое  или рассматриваемое как случайное и 

несущественное парсическое общение выступает как фон диалога, на 

котором диалог, будучи как бы независимым от него, на самом деле 

только и возможен, поскольку данный фон связан с наличием условий 

существования человека. Данный разноуровневый фон и составляет 

онтологию диалога. Как части и носители этой онтологии участники 

предстают как парсы, а их взаимовлияние на уровне парсов играет 

роль влияния условий их беседы  и носит характер непричинных 

кондициональных взаимовлияний (от англ. сondition – условия).  Разные 

условия беседы влияют на ее ход онтологически, а характер беседы 

может менять чувствительность участников к разным онтологическим 

влияниям. Т.е. в общем случае дискрет как парс сочетается с  другими 

дискретами внутренне, скрыто, не меняя ведущей роли их причинно-

генерологических отношений; в едином поле общих для разных 

вещей-дискретов той же генерологии это внутреннее сочетание 

является кондициональным, а вещи-дискреты в этом случае являются 

внутренними взаимными условиями друг друга.  

      Из сказанного следует, что любая вещь выступает в конкретной 

ситуации двойственным образом. С одной стороны, как неповторимая 

в своей онтичности и выполняющая в данной ситуации вполне 

определенную причинную функцию монада,  с другой – как часть, 

парс охватывающих данную ситуацию более широких онтологий 

разного уровня – условий ее бытия, неотделимых от них и тем 

преодолевающая свою монадную локальность и ограниченность. 

Человек в ситуации семьи выступает как монада семейных отношений 

и, одновременно, будучи неявно в данный момент частью коллектива 

по месту работы, жителем города, страны и т.д., выступает как 
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множественный парс.  А рассматриваемый в ситуации «работа», 

является монадой как работник, а как парс связан с семейными 

отношениями, жизнью в городе, страны и т.д. Благодаря онтико-

онтологической дуальности бытия, проявляющейся во внешней mp-

двойственности вещей и их внутренней  pg-двойственности,  мир и 

каждая реальная ситуация существует как единство многообразия, в 

котором  сериальное  многообразие вещей как онтических 

образований - монад выступает как проявленная, очевидная система их 

отношений – генерология. А единство связано с парсическим полем 

компонентов тотальности и парсическими влияниями из-за ее 

пределов. Благодаря парсической разомкнутости дискрета во вне, 

преодолевается его монадная замкнутость и он является частью 

множества онтологий, выходящих за пределы генерологического 

пространства, в котором он пребывает в данный момент как монада. В 

результате этого парсически-генерологическая дуальность бытия и 

монадно-парсическая дуальность вещей создают полноту бытия и 

определяют все процессы, в форме которых данная полнота 

существует.  

     Единство многообразия – не логическое построение, а реальная 

жизнь, связанная с разнообразными процессами детерминации. Но в 

общем случае  они связаны с тем, что каждая онтология существует 

через парсические  влияния  условий на вещи как парсы, а  онтика – 

через причинные взаимодействия вещей как монад той или иной 

генерологии. Благодаря парсичности вещей преодолевается их 

онтическая монадная замкнутость по отношению друг к другу и 

другим вещам в планах соответствующих онтологий. А благодаря их 

монадности они создают онтическое многообразие. В таком случае 

мир предстает как совокупность дискретов, образующих разные 

генерологии, связанные со своими причинно-кондициональными  

отношениями, а дискреты  выступают одновременно как многообразие 

онтических монад и парсических проявлений общих им онтологий, т.е. 

единства мира. Благодаря своей двойственной mp-природе дискреты 

одновременно локально-континуальны, прерывно-непрерывны, 

конечно-бесконечны. Из-за своего двойственного парсически-

генерологического (pg-) статуса любая тотальность имеет 

определяющее ее качество генерологическое строение, испытывающее 

изменения и модификации за счет причинных генерологических 

действий и внутренних и внешних  парсических влияний, и ее жизнь 

определяется характером  данных pg-отношений. Таким образом, 

введение принципа  онтико-онтологической дуальности  устраняет 
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старое противоречие «единства многообразия» мира, которое до 

последнего времени считалось неразрешимым. 

      К этому следует добавить, что вещи, реально имея множество 

разных свойств и способные выполнять множество функций, в 

конкретной генерологической ситуации выступают как монады 

благодаря только некоторым из этих свойств и функций. Что касается 

иных, несущественных для их генерологического функционирования, 

т.е. немонадных функций, то как их носители они выступают в данной 

ситуации как части более общих онтологий, причем, в общем случае, 

разного уровня. Учитывая, что каждое онтическое образование 

объективно является частью многих одноуровневых и разноуровневых 

онтологий одновременно, например человек является частью семьи,  

города, страны и т.д., дискреты полионтичны и полионтологичны по 

своей природе. Но в каждой конкретной онтико-онтологической 

ситуации в данный момент (например в семье, на производстве или 

др.) эта общая природа всегда конкретизируется. В семье человек 

монадно выступает прежде всего как член семьи, на производстве – 

как работник данного производства и т.д., соответственно характер его 

парсичности в этих случаях будут различным. 

 

Пространство,  время, движение,   

хронотопический ландшафт 
 

        Проявление дискретов как сосуществующих онтических монад в 

системах генерологических отношений означает наличие в мире 

пространства, а специфика участия их в указанных пространственных 

отношениях характеризует их специфическое место в пространстве. В 

то же время, будучи парсами, они образуют объемную общую 

пространственную протяженность и выступают как разные места в 

ней как общей онтологии.  Причем в этом случае они предстают своей 

самостью как участники  множества разных  онтологий-

протяженностей, в каждой из которых пространственно соотносятся   в  

общем случае с разными сериями дискретов, в своей парсической 

форме служащих формами проявления данных онтологий. Используя 

пример Аристотеля, можно сказать, что Сократ в разных онтологиях 

выступает: как именно Сократ, как человек, как живое существо, 

физическое тело и т.д.    И, при этом, в отличие от Аристотеля, можно 

утверждать, что в разных ситуациях он может реально выступать в 

каждой из этих ипостасей  как наиболее существенной в зависимости 

от того, какой онтологический уровень играет в данный момент 

ведущую роль и определяет соответствующее онтическое поведение 
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одной из форм своего проявления по имени Сократ. Как участник 

диалогов он выступает как Сократ; как  покупатель продуктов и вещей 

на рынке – как участник онтологии рыночных отношений подобно 

другим покупателям, хотя и со своей спецификой; как    обвиняемый 

на суде – как участник онтологии судебных разбирательств подобно 

другим обвиняемым на всех процессах, хотя его личность и придала 

суду особый характер, и т.д.  

        Из сказанного ясно, что помимо отношения дискретов между 

собой, особую роль играют отношения каждого дискрета к разным 

онтологиям, формой проявления которых он может быть. В этом 

случае, порожденный онтологией дискрет находится в отношении  к 

ней как ситуации «до», а сам означает ситуацию «после», и как 

онтико-онтологическая дуальность существует во времени. Время 

есть характеристика отношений иерархий оснований и обоснованных 

ими событий, позволяющих генерологическому настоящему благодаря 

парсическим отношениям со средой сохрянять элементы прошлого и 

зарождающегося будущего. Уместно вспомнить в связи с этим слова 

Августина о том, что в настоящем присутствуют также настоящее 

прошлого и настоящее будущего. Но они могут быть 

конкретизированы. Поскольку дискрет участвует в разных по 

масштабам онтологиях, в зависимости от их уровня в дискрете 

сосуществуют разные циклы-часы, много времен (говорят об истории 

вообще, об исторических эпохах, веках, десятилетиях, годах, текущих 

событиях) общие из которых по отношению к частным проявляются 

как длительности, а по отношению к дискрету общая его 

многовременная жизнь, пока сохраняется его идентичность,   

выступает как вечность, подобно тому, как «век» человека  есть его 

жизнь, пока в ней сохраняется его самоидентичность. 

       Таким образом, любая тотальность одновременно не только 

прерывна и непрерывна, конечна и бесконечна,  локальна и 

континуальна, а и существуют генерологически здесь и теперь, а 

парсически также и не-здесь и не-теперь. Как это было хорошо 

разобрано еще Гегелем, данное противоречивое состояние существует 

в форме движения. Движение дискрета есть его жизнь, проявляющаяся 

как изменение места его как монады в пространстве по отношению к 

другим монадам, и как развитие во времени его внутренней самости 

под влиянием внешних парсических источников, а также как 

взаимодействие монадного и парсического в самом дискрете. Любая 

тотальность существует в форме  хронотопа, сочетающего воедино 

множество причинно и пространственно взаимодействующих 

дискретов как монад, с их общей онтологической основой, через 
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которую они как парсы все связаны кондиционально и  существуют во 

времени.    

        Дискреты в мире группируются в разные серии, имеющие в 

основе разные онтологии, а каждый отдельный дискрет из-за 

множества своих признаков может одновременно входить в разные 

серии и по-разному участвовать как онтическая монада и 

онтологический парс. Иначе говоря, в жизни  он  является 

полионтичным и полионтологическим в своих возможностях и 

проявлениях, одновременно участвует в жизни разных хронотопов, 

связан с разными пространственно-временными отношениями, живет в 

разных пространственных связях и временных ритмах.  Так человек в 

качестве монады может быть человеком как частью и участником 

природного мира, высшим проявлением жизни в органическом мире, 

социальным существом в жизни общества, представителем 

определенной социальной группы в ее жизни, членом трудового 

коллектива в онтологии производства, на котором он работает, 

монадой семейных отношений как онтологических, членом тех или 

иных общественных организаций и движений, в жизни которых 

принимает активное участие как их часть и индивидуальная монада-

участник, и т.д. При этом, монадное в одном случае может выступать 

парсическим в другом. Также пространственное изменение в одном 

сериальном плане выступает как временнóе перемещение в другом, 

примером чего являются любые часы и любые необратимые процессы 

вообще. В результате мир предстает как сложное пространственно-

временное ландшафтное состояние скоординированных и 

иерархизированных парсически-генерологических субстратов, 

связанных с разными по качеству процессами, меняющееся и различно 

трансформирующееся во времени. 

            Ландшафтность – понятие не только географическое, а и 

общеонтологическое,  не менее важное, чем пространство, время или 

движение.  Это всеобщая форма и способ бытия-тотальности, 

проявляющаяся через множество более частных характеристик и 

соответствующих им понятий, -  гетерогенность, перспектива, 

размерность, ритмичность, цикличность, линейность, нелинейность и 

другие. Когда речь идет о конкретной вещи или генерологии, 

ландшафтность – это характеристика их условий, означающая, что их 

кондициональные  влияния на вещь не хаотичны и случайны, а несут с 

собой упорядочивающую детерминацию, соответствующую характеру 

упорядоченности ландшафта условий. Благодаря своей 

ландшафтности условия в их кондициональных влияниях имеют не 
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только энергетический, а и информационно-упорядочивающий 

характер.  

        Ландшафт через свои разносторонние кондицональные влияния  в 

каждом месте пространства бытия создает свой определенный 

потенциал организации, т.е. несет информацию. Вещь, попадающая в 

данное место испытывает влияние данного потенциала уже не 

причинным, а организующим ее образом, в результате чего и 

осуществляются организационные события, порождающие новые 

дискреты и генерологии. Процесс энергетического перенесения 

ландшафтного порядка на местный уровень выступает как 

кодирование находящейся в нем вещи или сворачивание ланшафтной 

информации на местном вещном носителе -  как процесс инволюции. 

Инволиция специфицирует вещь  путем репрезентации в ней порядков 

среды и тем перестраивая ее, меняет ее свойства. Последующее 

взаимодействие данной вещи с другими осуществляющееся в 

соответствии с полученным ею кодом выступает как ее декодирование 

во внешней среде и развитие самого места – его эволюцию.  

       Из стихийного хаоса места, порождаемого пересечением в нем 

разных кондициональных потоков, рождается местный порядок, в 

котором преломляется общеландшафтная упорядоченность, а из 

местного порядка далее может развиваться местная жизнь в 

специфической неповторимой форме, которая, в свою очередь, меняет 

ее отношение к среде и вызывает новые инволюционные влияния 

среды. В этом смысле ландшафтные процессы осуществляются как 

инволюционно-эволюционные. Применительно к жизнедеятельности 

человека говорят в этом случае о единстве его распредмечивающе-

опредмечивающей  деятельности, в ходе которой человек меняется сам 

и меняет среду, причем до такой степени, что затем та или иная 

определенная среда становится для него жизненно необходимой как 

поддерживающая соответствующие изменения в нем. И она 

становится силой, организационно поддерживающей эти изменения  

даже и тогда, когда они затем по каким-то причинам сами 

нарушаются.  Примером может служить кирлиановское свечение 

надорванного листа растения, выявляющее вместо контура 

надорванной формы листа невидимый в обычном оптическом 

диапазоне контур листа целого как присутствующего реально. 

Аналогичным образом можно объяснить феномен фантомных болей у 

человека, например боли в ампутированной руке.  М.Мерло-Понти, 

много внимания уделивший анализу телесности человека, 

рассматривая, в частности, феномен фантомных ощущений человека, 

пришел к выводу, что «обладать телом означает для живущего 
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сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с 

определенными проектами и непрерывно в них углубляться»
25

, в 

результате чего в целостности тела после ампутации руки 

очерчиваются проблемы: человек осознает свой дефект, поскольку его 

игнорирует в единстве со средой, стимулирующей человека на 

привычные действия, но не может произвести реальных действий. 

«Как я могу воспринимать какие-то объекты как послушные руке, если 

я уже не в состоянии их ощупать?» - спрашивает М.Мерло-Понти и 

отвечает: «нужно, чтобы мое тело схватывалось не только в каком-то 

мгновенном, единичном, полновесном опыте, но и в каком-то общем 

аспекте и как безличное бытие»
26

. Как образно говорит М.Мерло-

Понти, в этом случае имеет место не внешнее ощупывание для меня, а 

своего рода «ощупывание в себе», поскольку «я обладаю осознанием 

моего тела с точки зрения мира», а тело, будучи в центре мира, 

является незримой точкой, к которой обращены лики всех объектов»
27

.   

 

Человек в ландшафтах бытия 
   

             Специфика пребывания человека в ландшафтных порядках 

бытия состоит, во-первых, в наличии двух видов порядков, в которых 

он участвует, и благодаря которым, с одной стороны, оказывается в 

особом масштабном внешнем отношении к другим явлениям внешнего 

мира (человекоразмерен миру), с другой, - является особым 

проявлением мировых субстанций, в котором специфически-

человеческим образом представлена ландшафтность всего мира в его 

самости (является человекомирным существом). Первое 

обстоятельство говорит о том, что место человека в ландшафтности 

мира не случайно, оно ставит человека в определенное соотношение с 

остальным миром так, что человек и мир соответствуют друг другу. 

Естественнонаучным языком оно фиксируется в известном антропном 

принципе Зельманова-Картера, утверждающем, что при анализе 

происхождения и развития вселенной следует исходить из 

необходимости появления на определенном этапе ее эволюции 

человека. Поэтому все формы современного мира существуют во 

взаимных соответствиях и изменение даже отдельных их параметров, 

например величины гравитационной постоянной или заряда электрона, 

                                                           
25

 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб.: «Ювента», «Наука». 

1999. – с.118. 
26

 Там же, с.119 (курсив – К.В.). 
27

 Там же 
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могут привести к радикальной переструктуризации всей вселенной и 

это будет уже другая вселенная, в которой не окажется места человеку. 

Как говорил Зельманов, события других вселенных протекают без 

свидетелей.  

       Но эта же человекомерность связана и с другим обстоятельством - 

с тем, что  человек пребывает с ландшафтом не только во внешних 

соответствиях, а и во внутренних, поскольку является также и 

результатом ландшафтогенеза, несущим в себе информацию о 

ландшафте мира и его изменениях. Ландшафт своими влияниями 

адекватно представляет себя в человеке – в его телесной физико-

химической, био-нейро-физиологической оболочке, и  в его 

ментальной субъективности. Тем самым, интегральная роль 

ландшафтных воздействий на человека состоит в том, что человек 

реально и всесторонне формируется ими. От характера 

ландшафтности зависит результат такого формирования и человек 

является человекомирным существом. И.Кант не случайно считал, что 

за внешне бессмысленным ходом человеческих дел скрывается цель 

природы, и человеческая история возможна только как проявление 

определенного плана природы. Таким планом и является 

ландшафтность. Это, как может показаться, ставит вопрос о фатальной 

несвободе человека, но на самом деле человек сам есть ландшафтный 

детерминант, способный влиять на формирование своих собственных 

порядков и своего места в мире. Иное дело, что он может делать это 

сознательно, достигая необходимых ему результатов, или, не считаясь 

с ландшафтностью, действовать «свободно», оставаться их игрушкой.  

          

       Таким образом, общая закономерность взаимодействия человека и 

ландшафта состоит в том, что влияя на человека в ходе его 

деятельности своими ландшафтными порядками, бытие  выступает 

источником не только энергии и материи для человека, а и 

информации об этих порядках, т.е. о мере соотношения разнообразия 

и одинаковости ландшафтных отношений. Особенность 

информационных процессов в случае жизнедеятельности человека 

состоит в том, что человек, опредмечивая себя в среде, кодирует 

ландшафт бытия своими сущностными силами и скрытыми порядками 

своей самости, а ландшафт бытия в том же процессе кодирует и 

корректирует действия человека своими порядками, в частности в 

форме распредмечивания человеком этих порядков в своем сознании и 

умениях, тем самым измененяя самого человека. Заключенный и 

корректируемый жизнедеятельностью человека код (в том числе в 

виде наращивания памяти) затем воплощается в формах новой 
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человеческой деятельности и в ее результатах, которые не совпадают с 

исходными ландшафтными явлениями и порядками, хотя и 

соответствуют им, подобно тому, как декодированное соответствует 

коду, но внешне отличается от него. Человек опредмечивает себя в 

мире и  упорядочивая мир, создает новый, культурный ландшафт, 

соответствующий ландшафтным порядкам своего мышления, но 

внешне качественно иной.  

 

       Данное двойное кодирование ведет к тому, что мир культуры 

внешне отличается от мира природы и мира человеческого сознания и 

разнообразится в своем дальнейшем развитии, но весь этот комплекс 

остается единым во взаимном соответствии друг другу всех его 

разнородных компонентов. Это определяемое никогда не 

прекращающимся процессом взаимного кодирования-декодирования 

соответствие человека и мира осуществляется и в жизни любого 

явления и любой вещи.  Оно предстает как важнейшая форма бытия 

как такового, является сизигийным атрибутом ландшафтности (от 

syzygia – парное соответствие, сочетание, взаимосогласованность), 

присутствующем  во всех ее проявлениях и сопровождающем ее 

повсюду.  

 

        На основе этого можно сделать существенное обобщение: все 

происходящее в мировой ландшафтности есть  многообразие 

процессов, всегда находящихся в отношении сизигийного 

усоответствливания друг другу, а потому в своей целокупности 

всегда являющееся сизигийно с одним и тем же бытием. 

Трансформируясь в своих преобразованиях в разные миры, бытие 

сизигийно  сохраняет себя как таковое, выступает как вечность. 
Данное положение можно назвать законом сизигийного сохранения 

бытия. Благодаря сизигийности разнообразие мира не рассыпается, 

поскольку представляет собой одну и ту же, единую в своей основе 

субстанцию-бытие, лишь меняющую характер своего разнообразия 

через механизм репрезентации мира в вещах и вещей в мире. Это же 

относится и к единству разнообразия проявлений отдельной формы 

бытия, которая, в этом случае, выступает как определенная 

развивающаяся форма целостности и субстанциальности, в отличие от 

вечности бытия как целого имеющая конечную темпоральность жизни. 

Бытие вечно, поскольку неисчерпаемо в своих реализациях, а 

неисчерпаемость последних заключена в относительности онтико-

онтологического различия.  

 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

104 

                                                                         

1.2 Следствия принципа онтико-онтологической 

дуальности 

 
      Из принципа онтико-онтологической дуальности вытекает целый 

ряд и иных следствий, учет оторых позволяет уточнить представление 

о строении бытия как тотальности. 

 

 Парсически-генерологическая соотносительность 
 

           Неразрывность онтики и онтологии проявляется не только в 

том, что онтика и онтология существуют неразрывно, а и в том, что 

само их разграничение носит относительный характер. Речь идет о 

том, что  в общем случае разделение генерологии и парсики не имеет 

абсолютного характера, оно абсолютно только в пределах каждой 

конкретной ситуации тотальности, которая рассматривается и в 

которой всегда есть своя реальная генерология и парсика. Так в любой 

сложной по составу и архитектонике тотальности по отношению к 

любой ее реальной субтотальности  и связанной с ней генерологии вся 

остальная тотальность, а также все остальное бытие выступают  

парсическим фоном.  Или, иначе,  выделив из среды интересующую 

нас генерологическую структуру, мы тем самым автоматически 

«делаем» всю остальную среду ее парсическим фоном и можем 

проводить анализ соответствующих парсически-генерологических 

отношений в обозначенной нами области. Так же, выделив в тексте 

некую сюжетную линию как генерологический каркас повествования, 

остальной текст мы делаем парсическим контекстом, на фоне которого 

и происходят главные события.  Определившись в той или иной 

конкретной ситуации как монада, т.е. носитель и реализатор вполне 

определенных свойств,  каждый дискрет, например человек, 

оказывается в системе определенных же монадных и генерологических 

отношений. По отношению к этим отношениям все остальные в 

данной ситуации отношения и монадные свойства  выступают как 

парсические. Но при переходе человека в иную генерологическую 

ситуацию (например из генерологии производственных отношений в 

генерологию семейных) меняется и характер его монадно-

генерологических и парсических отошений, а значит и ведет себя он 

иначе. 

       Таким образом, задание генерологии определенной ситуации 

определяет характер всего многообразия ее парсики. При этом 

отношения, которые в одной ситуации имели генерологический 

характер, в другой могут оказаться парсическими и наоборот. Имеет 
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место правило парсически-генерологической соотносительности: 

не существует парсики и генерологии самих по себе; парсика имеет 

смысл только по отношению к своей генерологии, а генерология – по 

отношению к своей парсике.  Из этого правила следует, что отношения 

и связи, имеющие в одной ситуации парсический характер, в другой 

ситуации могут проявлять себя как монадные и генерологические, а 

причинные действия монад проявляться  как кондициональные 

влияния условий. При изменении ситуации несущественное и скрытое 

парсическое может трансформироваться в существенное и явное 

монадное и генерологическое.  

       Гносеологическим проявлением правила парсически-

генерологической соотносительности является  принцип 

перспективизма.  Он утверждает, что смена характера парсически-

генерологических и монадно-парсических отношений может 

проявляться не только в ходе изменения самой ситуации, а и в 

процессе смены перспективы подхода к данной ситуации, - взгляда на 

нее с позиций разных дискретов и генерологий. Свойство 

перспективизма означает, что каждый компонент ландшафта мира, 

будучи его частью, находится в разном отношении по отношению к 

ландшафту как целому, вследствие чего для каждого компонента этот 

ландшафт предстает в «ином виде», т.е. в иных связях, отношениях и 

влияниях. Обративший на это обстоятельство внимание  Г.Лейбниц 

писал в своей «Монадологии»: «И как один и тот же город, если 

смотреть на него с разных сторон, кажется совершенно иным и как бы 

перспективно умноженным, таким же точно образом вследствие 

бесконечного множества простых субстанций существует как бы 

столько же различных универсумов, которые, однако, суть только 

перспективы одного и того же соответственно различным точкам 

зрения каждой монады»
28

. Следствием перспективизма является 

хорошо известная в географии неповторимость любого фрагмента 

географического ландшафта. «Для географии место, местность 

обладает индивидуальностью, неповторимостью»
29

. Специфичность 

индивидуального ландшафта любого его компонента провоцирует на 

вывод о субъективном характере самого понятия ландшафта. 

Х.Ортега-и-Гассет  в своей концепции перспективизма, приводя 

пример с равноправием восприятия пейзажа двумя людьми с разных 

позиций, далее отмечает: «Это полагало бы наличие третьего - 

                                                           
28

 Лейбниц Г.-В. Монадология //Соч. В четырех томах.Т.1. - М.: Мысль, 1982, 

с.423. 
29

 Преображенский В.С. Новые вехи на пути географии  и прогнозирования// 
Новые концепции в географии и прогнозирование. И.: Наука. - 1993, с13. 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

106 

                                                                         

подлинного пейзажа, который не подпадал бы под те же условия, что и 

первые два. Но такой пейзаж-архетип не существует и не может 

существовать... Остающаяся тождественной  самой себе реальность, с 

какой бы точки зрения на нее не смотрели, является абсурдным 

понятием»
30

. Такой ортодоксальный субъективизм возможно был бы 

уместен, если бы не спорность тезиса Ортеги о невозможности 

существования пейзажа-архетипа, поскольку  тоталогический 

ландшафт обладает и иными свойствами и связан также и с другими 

понятиями и принципами (о них будет сказано дальше), а значит 

существует как их носитель.  

       Эффект перспективы удивителен тем, что хотя любой субъект 

тоталогического ландшафта оказывается действительно уникальным и  

разные субъекты уникальны по-разному, все они есть проявления 

одной и той же мировой тотальности и образуют специфическое поле 

тотальности, каждое место которого отличается от других мест 

специфическим характером его параметров, но несет в себе и 

информацию обо всей тотальности и ее общем  ландшафте, но в своей 

специфической перспективе разных характеристик, влияний и сил. В 

каждом месте вся тотальность присутствует специфическим образом и 

так же специфично влияет на него, меняя общую ситуацию и меняясь 

сама, тем самым, вычерчивая неповторимую линию «жизненной 

судьбы» каждого места как определенного ракурса жизни тотальности 

как целого. Каждый местный субъект имеет как бы свою особую 

тотальность, свой тоталогический ландшафт, реально живет в 

собственном универсуме, хотя все субъекты на самом деле внутренне 

связаны единым целым, поскольку сизигийно и репрезентационно со-

возможны ему и коррелятивны друг другу. По сути можно сказать, что 

каждая часть мира представляет собой весь мир, хотя внешне и 

отличается от других его компонентов вследствие специфики своего 

места в мировом ландшафте. Переход от одного места к другому, 

затем третьему и т.д. означает изменение «угла обозрения» 

тотальности и создает меняющуюся панораму одного и того же мира, 

предстающего перед нами разными красками и всей разнообразной 

полнотой своей жизни как единой. В этом смысле мир обладает 

голографическим свойством и информация о нем может быть 

репрезентционно воспроизведена по любой его части подобно тому, 

как по кусочку оптической голограммы можно воссоздать целостную 

картину предмета, зафиксированную во всей голограмме, а 

поворачивая голограмму, видеть предмет не только плоским, а и «со 

                                                           
30 Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени // Ортега-и-Гассет  Х. Что такое 

философия? - М.: Наука. - 1991. - с.46-47. 
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стороны», т.е. объемным. Так мы, обходя и рассматривая храм 

снаружи, и, пребывая внутри и переводя взгляд  с одной части 

интерьера на другие и охватывая весь объем его внутреннего 

пространства, видим храм как целое, несущее гармонию религиозной 

духовности и ее архитектурного  оформления. 

  

Онтико-онтологичесая дуальность человека  

как его целостность 
       

       Развиваемая на основе тоталогической методологии новая, 

сизигийная антропология
31

 выступает по отношению к прежним 

учениям о человеке как мета-антропология, утверждающая, что 

истинное учение о человеке не может быть ни субъективистски-

онтическим, ни объективистски-онтологическим, поскольку человек 

не является только субъектом, или только объектом. Он не является 

также локализованной в пространстве и времени, автономной точкой, 

как и растворенной в среде или трансцендентных абсолютах и 

лишенной индивидуально-исторического своеобразия.  Исходить 

следует из того, что природа человека состоит в его онтико-

онтологической дуальности, особой целостности, означающей, что  

онтическое локальное бытие человека всегда органически включено 

также в рассредоточенную онтологическую среду, в конечном итоге, 

является частью универсума, занимая в нем определенное место и 

будучи неразрывен с другими частями. Более того, человек в ходе 

своего физико-химического зарождения и последующего 

биологического развития зародыша, рождения и социализации ребенка 

и практики жизни в обществе как бы движется от низших, более 

фундаментальных онтологий к более высоким и специфицированным  

другим, меняя в то же время и свою индивидуальность, наращивая и 

иерархизируя свою внутреннюю генерологическую  структуру в виде 

своеобразного генерологического каркаса, связанного с 

соответсвующими парсическими сопровождениями и в целом   как бы 

окруженного парсической аурой. Поэтому в реальной жизни в 

отношениях с миром он может выявлять себя внешне разными  своими 

монадно-генерологическими (онтическими) и, соответственно 

внутренне, разными парсически-онтологическими  измерениями. 

Переходя из одной причинно-онтической проявленности в среде в 

                                                           
31

 Кизима В.В. Метафизические начала сизигийной антропологии // Totallogy-

XXI, Постнекласичні дослідження. Чотирнадцятий випуск. – Київ: ЦГО НАН 

України. – 2006. – с.7-153. 
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другую, он одновременно меняет и соответствующие кондиционально-

онтологические условия своей активности.   

        Картина генерологического каркаса, окутанного парсической 

аурой, перекликается с традиционными представлениями о теле и 

душе и позволяет использовать эти аналогии для дальнейшего анализа 

этой темы
32

. Учитывая также полионтичный и полионтологический 

характер человеческого бытия, можно ставить вопрос о динамике и 

характере телесно-духовных отношений в ходе человеческой 

жизнедеятельности.  Жизнь человека невозможна без постоянного 

обмена с внешними жизненно важными потоками жизнеобеспечения 

(субстратными, энергетическими,  информационными) и соблюдения 

сизигийного соответствия между ними и внутренней самостью 

человека. Пока сизигийность соблюдается, человек живет и сохраняет 

ту или иную форму своей идентичности. Нарушение ее ведет к 

изменению не только онтической человеческой телесной морфологии 

и ее внешнего бытия, а и онтологических оснований, переходу 

человека к новому этапу своего жизненного пути, связанного с новой 

онтико-онтологической дуальностью. Такой процесс продолжается, 

пока в существующих условиях оказывается невозможным новое 

восстановление нарушающейся сизигийности  и наступает 

радикальный метаморфоз человека, называемый смертью. Сущность 

смерти и возможность сохранения в ней идентичности человека на 

новой субстратной, энергетической и информационной основе, 

остается пока непроясненной. Но анализ с онтико-онтологических 

позиций традиционно понимаемой жизни человека позволяет 

вплотную подойти к познанию ее трансформаций в ходе ее 

осуществления и ставить вопрос о возможности сохранения 

идентичности человека (продления жизни человека в качественно 

иной форме) и в этом случае, а также об изменении представлений о 

самой смерти и ее критериях. В частности, если рассматривать 

парсическую ауру генерологического каркаса человека как его душу и 

учесть, что после умирания тела (генерологического каркаса) 

наблюдается определенный энергетический скачок («деградационное 

излучение» П.Гурвича), можно предположить, что парсическая аура, 

несущая информацию о всей жизни человека, некоторое время в 

парсическом фоне может существовать в организованной, но  

парсической форме (в форме амера). В зависимости от характера 

парсического ландшафта и места в нем она может как «раствориться» 
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в парсической среде, так и обрести генерологическую устойчивость в 

виде нового онтико-онтологического образования, закодированного 

всей имеющейся в ней информацией. И если условия будут 

благоприятны, этот зародыш может получить возможность для 

дальнейшего эволюционного развития. В таком случае есть резон 

говорить о сохранении кодовой идентичности умершего человека и 

нового зародыша и развивающегося из него нового образования. 

Дальнейшее движение в этом направлении может привести к весьма 

важным для человека результатам, в частности к ответу на вопрос о 

возможности жизни человека в разных формах, имеющих одинаковое 

исходное основание, но разнообразящееся в своих проявлениях в 

соответствии с местом в мировом ландшафте, и кто знает, не 

обнаружится ли что-то общее в основе всех высокоразвитых существ  

Вселенной, если они будут обнаружены.  

         Сегодня на метафизическом уровне рассматриваются онтико-

онтологические трансформации, происходящие в пределах жизни 

человека, что позволяет говорить о целостности человека как в смысле 

ее неизменной атрибутивности, так и изменчивости (переходности)
33

.  

Это открывает новые методологические перспективы в развитии 

возрастной психологи, психологии развития, когнитивистики, 

геронтологии  и понимания каждым человеком своих не только 

телесных, а и духовных трансформаций, их условий, причин и 

значения для самого человека.   

          Онтико-онтологическая модель целостности человека уже 

сегодня позволяет понять, почему знание о человеке не редуцируется к 

совокупности дисциплинарных представлений (как сегодня любят 

говорить «проекций») о нем – физико-химических, физиологических, 

генетических, правовых, социологических, демографических и других, 

- за которыми якобы больше ничего нет. На самом деле сизигийная 

целостность человека позволяет этим дисциплинарным перспективам 

и проекциям быть, но не исчерпывать этой целостности. Дороги, 

ведущие к храму человеческого бытия, многочисленны, но это еще не 

сам храм в его целостности. Каждый исследователь, идущий по своему 

пути, находит отдельный вход в этот храм и видит со своей точки 

перпективы особую архитектонику внешнего поведения человека 

(один биологическую, другой социальную, третий экономическую, 

четвертый педагогическую, пятый игровую, шестой сексуальную и 

т.д.), а внутри - особый интерьер и особые морфологии, в виде 

физических, химико-физиологических, функциональных связей 

                                                           
33 Теліженко Л.В. Постнекласична модель цілісної людини. – К.: ЦГО НАН 

України, 2011. – с.151-232. 
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органов тела и прочих отношений. Каждый может всю жизнь изучать 

только одну ипостась, строить  свою систему понятий о храме и о его 

строении, т.е. выстраивать свою картину храма, не мешая в этом тем, 

кто нашел другой вход и увидел другую реальность. Все эти срезы 

реально существуют, но как бы в параллельных измерениях, и 

истинная проблема для антрополога состоит в том, чтобы увидеть за 

ними нечто единое. Ведь плюрализм путей к храму не означает 

отсутствия самого храма, а идущий по пути к нему изучает не столько 

человека, сколько этот самый путь. Чтобы храм под названием 

«человек» и дальше не оставался загадкой, и нужен взгляд на него как 

на онтико-онтологическую сизигийную целостность. Инвариантом, 

сохраняющим идентичность человека при всех его метаморфозах, 

является всегда присутствующее сизигийное онтико-онтологическое 

субстратно-энергетически-информационное соответствие компонентов 

координации и субординации человека друг другу и среде.   

            Именно таким образом в реальном человеке все позиционные 

планы чудесным образом совмещаются друг с другом в общей 

целостности, согласуясь между собой при взаимной относительной 

независимости и постоянно меняющейся жизни каждого. Это 

совмещение возможно лишь на единой субстанциальной сизигийной 

основе, связь с которой разных ипостасей человека, как и разных 

людей друг с другом, является главным объектом рассмотрения.  

Человек в момент своего зачатия в своей онтологии оказывается 

первоначалом, соединяющим в себе все возможности своего будущего 

реального онтического бытия. Но, с другой стороны, только 

онтическая реализации одной из этих возможностей в тех или иных 

условиях действительно делает его человеком на том или ином этапе 

его жизни и развития. Онтология вне своих онтических форм и их 

трансформаций не существует, как и наоборот, онтика лишена смысла 

и бытия вне онтологии. Они всегда неразрывны. Если онтика человека 

создается спецификой сочетания его разных планов  то его онтология 

есть то, что объединяет их в их качественных особенностях, как 

разные формы своего, одного и того же, проявления, т.е. как 

субстанциально тождественных. Вопросы о том, как онтологическое 

тождество порождает онтическое разнообразие, или какое за 

онтическим разнообразием скрывается онтологическое тождество, в 

общем случае: какая существует закономерность между 

онтологической субстанцией и соответствующими ей онтическими 

формами ее проявления – эти вопросы являются главными проблемами 

сизигийности.  
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          Применительно к человеку мы разбремся в этой ситуации только 

тогда, когда научимся видеть в ней не только неограниченные 

возможности все новых человеческих реализаций или пути разного 

понимания  человека, а и те конкретные возможности и пути, о 

которых мы еще не знаем. Мы сможем считать, что познали человека, 

если по одной его заданной «проекции» сможем предсказать 

характер серии других одновременно имеющихся проекций, реально 

проявляющихся в той или иной ситуации. В этом случае, как в притче 

о слоне и семи слепых мудрецах, даже слепой, сизигийно зная, что 

такое слон, коснувшись его ноги, сможет сказать какими по размерам, 

пропорциям и другим особенностям являются не только части тела, 

которых коснулись другие мудрецы, а и другие части, которых никто 

не касался. Иначе говоря, понимание природы человеческой онтико-

онтологической дуальности есть дорога к учению, способному 

согласовать любые, т.е. все без исключения вопросы, касающиеся 

человеческого бытия. Антропология становится, в этом случае, 

метафизикой двуединого процесса индивидуализации 

субстанциального человеческого начала и субстанциализации 

индивидуального в нем. 

      Как следует из сказанного, главным предметом внимания 

философской антропологии предстает двуединая онтико-

онтологическая природа человека. В ней присутствует 

многовариантность любого состояния нашей жизни, динамика которой 

ведет нас в иные субстанциальные глубины нашей самости и 

безличности. Через ее анализ возможно проникновение в механизмы и 

пути избирательной трансформации (актуализации) любых состояний 

в те или иные человеческие действия и поступки, как и в обратный 

процесс деактуализации отживших форм жизнедействия, требующих 

обновления. Вся жизнедеятельность человека может рассматриваться 

как смена жизненных ситуаций, которая имеет свои закономерности. В 

таком случае оптимальное использование этих закономерностей в 

качестве средств разумной деятельности, можно рассматривать как 

новую, сизигиную рациональность. Центральная  идея нового учения о 

человеке (сизигийной антропологии) состоит в том, что человек всегда 

находится в таком отношении с обществом, природой и бытием 

вообще, что структура его самости является репрезентацией внешних 

макропорядков его бытия, т.е. не тождественна им, но соответствует 

им. Поэтому вызываемое человеческой деятельностью изменение 

общества и природы влияет на глубинные микропорядки человеческой 

самости и выявлят, актуализирует ее новые способности и 

возможности во внешних отношениях человека к среде. Это влечет 
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изменение характера позиции человека в мире, а также социальных 

институтов и связей общества с природой. Задача, которую решает 

сизигийная антропология, состоит в том, чтобы указать пути 

обеспечения оптимального сизигийного характера взаимного микро- и 

макроизменения комплекса «человек+среда». Нарушение указанной 

оптимальности чревато для человека и общества гибелью либо 

превращением в иные образования, где для человека не остается места.  

Выявление механизмов этой онтико-онтологической дуальности 

человека и динамики отношений его и бытия, а также критериев и 

условий оптимальности этих отношений, составляет  задачу новой 

антропологии.  

       Историческая закономерность состоит в том, что природа человека 

должна каждый раз открываться по-новому и уясняться до такой 

степени, чтобы это позволяло   человеку понимать свое место в 

меняющемся мире.  И наоборот, открытие новых сторон сущности 

человека всегда меняло место человека в жизненных обстоятельствах 

и  вело к изменению данных  обстоятельств и новому историческому 

этапу развития культуры. Имеет место закон соответствия внешней 

жизни человека в мире актуализирующемуся в новых условиях 

внутреннему миру и представлениям человека о самом себе. Этот 

закон как тенденция всегда осуществлялся в обществе.  

 

Точки  и интервалы инверсии. 

Жизнь и смерть. Возможность бессмертия. 

 

      Самость человека является внутренней инверсией порядков его 

необъятного внешнего бытия и через деятельность человека сама 

разворачивается в виде специфических, качественно иных внешних 

порядков - человеческой культуры. А сам человек есть соединяющее 

его внутренний и внешний мир  место инверсии, которое служит 

связующим сизигийным звеном человеческого макро- и микромира. 

Данные миры изоморфны в своей упорядоченности 

(информационности), но различны в субстратно-энергетическом 

отношении. Однако, будучи полионтологически, разноуровнево, в этом 

смысле дискретно связанными, они непрерывно взаимодействуют 

парсически в рамках общих онтологий. Кондициональные влияния 

среды в ее ландшафтной упорядоченности проникают во всю сложную 

жизнь самости человека и оказывают на нее внешнее организационно-

энергетическое воздействие, соответствующее ландшафтной 

дискретности среды. Оно налагается на внутренние процессы 
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жизнедеятельности самости и гармонизирует эволюцию самости с 

жизнью внешних ландшафтных порядков бытия.  

        

    Данный сизигийный процесс, пока он непрерывно согласовывает 

внешние влияния с жизнью самости человека, образует интервал 

инверсии человеческого бытия, в котором человек  чувствует себя 

комфортно и живет стабильной активной жизнью. Но поскольку жизнь 

человека сопровождается изменением его онтико-онтологических 

отношений не только в рамках наличной в данный момент парсически-

генерологической структуры, а и через процессы парсически-

генерологической неопределенности, называемые переходными, это 

отражается на развитии его генерологического каркаса и его ауры 

дискретным образом. Более поздние парсически-генерологические 

образования как бы наслаиваются на предыдущие и формируют 

иерархизированный характер генерологического каркаса и 

структурированный характер его парсической ауры. Интервал 

инверсии одного характера в этом случае сменяется интервалом 

инверсии другого характера, и   в этом случае весь процесс 

гармонизации жизни человека предстает как прерывно-непрерывный 

инверсионный процесс, в котором стабильные периоды инверсии 

сменяются бифуркационными точками инверсии, в которых 

происходит смена характера инверсионных интервалов.  

         

      Сам инверсионный процесс имеет три онтологических уровня – 

связанный с историческими изменениями человека филогенетический, 

с изменениями человека в ходе его индивидуальной жизни 

онтогенетический и с социальным осознаванием и проявлением 

своего Я личностный. Эти уровни задают и реализуют масштаб и 

специфику человеческих онтико-онтологических возможностей и 

позволяют человеку жить исторически и индивидуально тем более 

долго и продуктивн, чем шире эти возможности в нем представлены и 

им использованы. Филогенез онтологически отбирает наиболее 

адаптированные к наличной среде серии особей и обеспечивает их 

превалирование и господство в те или иные исторические периоды, 

онтогенез задает онтологию отдельных индивидов, выполняя их 

онтическую селекцию в наличных условиях жизни, а личностный 

задает онтологию Я, которая, предопределяя множество возможных 

онтических проявлений Я  в разных жизненных ситуациях, 

предполагает принятия тех или иных решений самой личностью и 

выстраивание ею  своей особой жизни. Если в фило- и онтогенезе 

человек как онтико-онтологическая дуальность в своей онтике в 
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определяющей мере зависит соответственно от природных и 

социальных условий и направляется ими, то в личностной жизни, 

будучи в себе единым и одновременно множественным Я
34

, он зависит 

от себя самого и может сизигийно действовать в своей личностной 

жизни.   

         

     Соединяясь в человеке воедино, указанные онтологические уровни 

создают специфику его онтических проявлений, определяют характер 

инверсионных процессов и особенности его жизненного пути. В 

частности, если в молодые годы интервалы инверсии более 

продолжительны, то к старости они все более укорачиваются и жизнь 

приобретает характер более частых нарушений сизигийного 

соответствия между самостью человека и средой – того, что называют 

болезнями, и все более приближается к состоянию онтико-

онтологической и парсически-генерологической неопределенности, 

приводящему в конечном итоге к     утрате целостности онтико-

онтологической дуальности человека, прекращению его парсически-

генерологического бытия в той форме генерологического каркаса и 

парсической ауры, в которой оно до тех пор реализовывалось. В связи 

с этим возникает ряд предположений и непростых вопросов. 

        

        Может ли понятие прерывно-непрерывного инверсионного 

процесса оказаться полезным при развитии и уточнении эмпирически 

полученных типологизаций развития в возрастной психологии, 

психологии развития и других (Л.С.Выготского, К.Юнга, Э.Эриксона, 

Ж.Пиаже и др.). Как весь указанный процесс сказывается на общем 

состоянии человека в ходе его жизни? В человеке бифуркационные 

точки инверсии не исчезают после завершения переходного периода 

между инверсионными интервалами. Чтобы человек оставался 

целостным и продолжал жить, они должны увязывать разные 

онтологические уровни по линии парсически-генерологического 

взаимодействия,  оставлять след в виде инверсионных энергетических 

«узлов», в которых парсика одного онтологического  уровня самости 

переходит в генерологию другого уровня, в результате чего человек 

открывает в себе прежде скрытые новые возможности и реализует их, 

постепенно исчерпывая тот парсический потенциал, который в нем 

находился от рождения. Возможно эти «узлы» инверсии имеют 

отношение к чакрам индийской традиции? В таком случае сами чакры 

могут получить более конкретную и обоснованную интерпретацию. 

                                                           
34

 Труфанова Е.О. Единство и множественность Я / Е.О.Труфанова. – М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – 256с. 
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          Самостоятельное значение имеет вопрос о смерти как о 

прекращении человеческого парсически-генерологического бытия, и о 

возможности бессмертия как трансформации его в новую парсически-

генерологическую форму. Возможно вся инверсионная жизнь человека 

является  созреванием качественно новой онтико-онтологической 

целостности человека, преодолевающей ее лишь отдельную форму, 

которая была нам известна до сих пор. Подход к позитивному 

решению этого вопроса возможен, если допустить, что традиционно 

понимаемая смерть  касается исчерпания потенциала только 

генерологического каркаса человеческой самости, но не означает 

одновременного уничтожения парсической ауры человека, в которой 

сосредоточена гораздо более богатая информация не только о 

генерологическом каркасе, а и об отношении человека и среды, и 

которая может рассматриваться как достаточное идентифицирующее 

основание для отождествления с ней «умершего» человека. В этом 

случае главным становится вопрос о возможности самостоятельного 

существования ауры и после разложения физического тела человека, 

аурой которого она является, и о формах, в которых такое 

существованеие возможно.  По крайней мере, феномен биологических 

полей и т.н. деградационного излучения, фиксируемого в момент 

умирания организма, который исследовался А.Г.Гурвичем, работы 

П.П.Гаряева не только о вещественном, а и о полевом характере генов, 

способных передаваться в информационной форме позволяют 

говорить о возможности самостоятельной жизни, организующем 

характере и других особых свойствах парсической ауры
35

 . 

 

Онтико-онтологическая дуальность бытия как принцип 

синтеза философии, религии и науки 
 

      Как отмечалось ранее, появление религии, науки и философии 

было непосредственно связано с разрывом онтики и онтологии и 

развитием разных форм онтологизма и онтизма. Если мы устраняем 

этот разрыв с помощью принципа онтико-онтологической дуальности, 

то этим создается предпосылка устранения указанного разрыва и 

данный принцип выступает  как принцип синтеза философии, религии 

и науки, а также и других областей знания, появившихся в результате 

                                                           
35

 Подробней см.: Кизима В.В. Метафизические начала сизигийной 

антропологии // Totallogy-XXI, Постнекласичні дослідження. Чотирнадцятий 

випуск. – Київ: ЦГО НАН України. – 2006. – с.80-93. 
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развития разнообразных онтизмов и онтологизмов, а вместе с этим и  

устранения из истинного знания тех искусственных  позиций и 

вспомогательных построений, которые выстраивались для их 

поддержки в этих областях. Принцип онтико-онтологической 

дуальности выступает в этом случае как универсальный метапринцип 

преодоления указанного разрыва, выводящий на общий для 

философии, религии и науки и других областей ранее расчлененного 

знания на бытийный  онтико-онтологический  уровень рассуждений и 

обеспечивающий пребывание и движение в полноте нашего знания о 

бытии. 

В обоснование этого положения можно высказать следующие тезисы. 

   

1. Синтез философии, религии и науки может быть осуществлен лишь 

тогда, когда мы сможем определить общий для них принцип 

(метапринцип), воплощением которого они являются. Указанный 

метапринцип должен быть универсальным, то есть выходить на общий 

для философии, религии и науки бытийный  онтико-онтологический  

уровень рассуждений, где различие между ними исчезает, как 

действительное исчезает в поле возможностей, из которого оно ранее 

появилось, но уже изжило себя. 

 

2. В европейской традиции с Платона и Аристотеля сущее (οντος) 

толковалось в двух главных смыслах: (а) как совокупность 

разнообразных конкретных форм бытия и отдельные вещи, которые 

ему принадлежат (онтический мир – концепции атомизма, монадности, 

мир Природы Ф. Бэкона и т.п.); (б) как  онтологический мир – 

абсолют, который имеет субстанциальный, вечный, нелокальный, т.е. 

континуально-полевой, всепроникающий, но неявный и неощущаемый 

характер, и потому может рассматриватся как  идеальный, 

сверхприродный (в теологии выступает как Бог, у Гегеля как 

абсолютный дух, у Шопенгауэра и Ницше как воля), или как 

материальный (как физический вакуум, физические поля), или 

характер его до конца остается непонятным (поля психологтческого 

общения и коммуникации в обществе, силы, которые объединяют 

части в целое, людей в этнос, нацию или другую общность и т.п.). До 

сих пор указанные миры рассматривались независимо друг от друга, 

противопоставлялись один другому. Абсолютизация онтического есть 

проявлениие онтизма, а абсолютизация онтологического – проявление 

онтологизма. Борьба онтизма и онтологизма в разных вопросах 

привела к  возникновению не только разных познавательных позиций, 

а и разных мировоззренческих сфер, которые получили практическую 
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легитимациию в обществе в форме философии, религии и науки с 

различными промежуточными вариантами отношений между ними 

(религиозная философия, мистика, эзотерические учения, теософия и 

др.). Все они в своем развитии вращаются вокруг вопроса о 

соотношении онтологического и онтического моментов. Философия –  

вокруг проблемы соотношения (соответствия) единства и 

многообразия бытия (бесконечного и конечного, неперерывного и 

дискретного, сущности и  явлений, вечного и временного и др.), 

первичной субстанции (первоначала-архэ) и форм ее воплощания, а 

начиная с Платона, –  вокруг темы соотношения идеального и 

материального миров, сознания и телесности  человека и т.д. Религия и 

теология возникли как следствие вращения человека вокруг проблеми 

отношения сверхприродного, сверхчувственного, духовного, 

потустороннего мира, выявляющего себя через сны, галлюцинации, 

измененное сознание, всякого рода чудеса и синхронизмы, к 

посюстороннему миру вещей  и жизни человека. Наука – вокруг 

проблемы сущности Природы как единого детерминованного 

причинными связями целого к отдельным эмпирическим фактам, 

явлениям и процессам, полей к вещам, а также теоретической научной 

картины мира к практическому многообразию реального мира 

природы, идеального субъекта к материальному объекту. 

 

3.  Чтобы синтезировать науку, философию, религию, необходимо 

преодолеть онтизм и онтологизм. Выход состоит в том, чтобы 

признать онтико-онтологическую природу вещей, а следовательно и  

всего мира, в которой онтический момент неразрывно связанный с 

онтологическим, является формой существования последнего, а 

онтологический существует только через проявления онтичесого. 

Единственно правильным является утверждение об онтико-

онтологической дуальности мира. Попытки установить связь между 

онтикой и онтологией пронизывает историю философии, религии и 

науки. В философии наиболее близко к решению этого вопроса 

подошел М.Хайдеггер. В религии – это представление Ф.Шеллинга о 

том, что Бог не только состояние, а и жизнь, которая совпадает 

фактически с эволюцией природы. В науке примером может быть 

корпускулярно-волновой дуализм как принципиальный концепт 

микрофизики, можно вспомнить также идею холона  («двуликого 

Януса») А.Кëстлера и К.Уилбера. Завершение этого движения через 

сознательное принятие онтико-онтологической дуальности в качестве 

исходного синтезного принципа осуществлено в современной  

метафизике тотальности. Она конкретизирует указанный принцип с 
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помощью понятий „генерология‖, „парсика‖ и «америческое 

состояние». Онтико-онтологическая дуальность рассматривается как 

двойственная монадно-парсическая природа любой вещи. Это 

означает, что вещь в отношениях с другими вещами виступает как 

локализованная, индивидуально определенная целостность-монада, и 

одновременно является проявлением нелокальности, иного мира-

бытия, его порождением, выступает как следствие  пересечния потоков 

влияния условий, благодаря которому она возникает, существует и 

неразрывна с ним. Как проявление разных уровней условий и носитель 

соответствующих им влияний, которые  преодолевают ее монадную 

локальность, она выступает как парс (от лат.pars – часть). Например, 

человек одновременно репрезентирует конкретного индивида, 

человека вообще, общество, биологическое существо и 

неорганическую природу, которые существуют в нем в виртуальном 

состоянии, так же индивидуальное животное репрезентирует также  

определенный вид, род, семейство, неявно относясь к 

соответствующим биологическим группам. Совокупность монадных 

отношений вещи с другими вещами той жн серии образует ее 

генерологическое (от лат.genero – порождать, создавать) 

существование (включенное в определенную систему внешней цепи 

причинных отношений). Ее парсические взаимодействия вместе с 

парсическими влияниями других членов генерологических отношений 

создаюют парсическую „ауру‖  генерологической системы. Каждая  

генерология имеет соответствующую ей парсику, несущую 

информацию о ней за ее границы. Таким образом, онтико-

онтологическая дуальность вещи виступает как ее парсически-

генерологическая (pg-) двойственность, а ее внешние и внутренние 

состояния и изменения выступают как pg-состояния и pg-

преобразования. 

 

4.  Принципиально новым моментом в pg-подходе является то, что 

монадно-генерологические состояния реальных вещей и причинные 

отношения между ними можно отождествить с традиционным 

материальным миром. А парсика, поскольку она позиционирует 

нелокальность, субстанциальность, вечность, континуальность, 

всеприсутствие, неощущаемость, может рассматриваться как мир 

идеальный. Это указывает на качественно новый подход к пониманию 

материального и идеального, а также на то, что (pg-) двойственность 

вещей указывает на неразрывность материального и идеального в 

любом явлении в мире. Более того, в метафизике тотальности 

рассмотрен также   механизм причинно-кондициональной 
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самодетерминации развития вещей как процессов pg-преобразования, 

иначе говоря, взаимовлияния материального и идеального, например 

сознания и телесного субстрата человека. Парсические влияния 

специфичны тем, что не нарушают главный (генерологический) ход 

событий, они только „модифицируют‖, „оранжируют‖ их, сообщают 

им определенное „расцвечивание‖. На фоне устойчивой генерологии 

они проявляются в форме случайностей, аномалий, скрытых, 

несущественных или побочных влияний, спонтанных всплесков, 

флуктуаций, странных сповпадений, неявных тенденций и т.д. Но в 

определенных условиях парсические процессы могут „выходить на 

поверхность‖, приобретать ведущее, генерологическое значение, а 

генерологическое может переходиь в состояние парсического, что 

означает возможность взаимопреобразований материального и 

идеального. Состояния подобных переходов обозначаются в 

метафизике тотальности как меонические и  амерические. 

 

5.  Из сказанного можно предположить, что принцип онтико-

онтологической дуальности является весьма полезным и 

перспективным для применения, он позволяет рассмотреть с единых 

позиций ряд  еще нерешенных важных проблем философии, религии и 

науки, среди которых: 

 

  разрешение „основного вопроса философии‖, „психофизической 

проблемы‖, явления синестезии и амодальности вообще в психологии; 

 объяснение  религиозных понятий души и духа, 

„сверхъестественных‖ феноменов-чудес (видения и пророчества, 

потусторонняя жизнь человека и т.п.), а в перспективе и овладения 

ими; 

  результативный анализ мистических явлений и соответствующих 

способностей человека; 

   объяснение процессов преобразований элементарных  частиц в 

физике, разрешение проблем, связанных с построением единой теории 

поля и экспериментов, касающихся нелокальных физических 

взаимодействий и др. ; 

 объяснение „предельных‖ экстарординарных способностей человека 

(паранормальные и другие необычные биологические возможности 

человека – гиперпамять, „рентгеновское зрение‖, вещие сны, 

парапсихология повседневной жизни и т.д.). 

 

 6. Основывающаяся на принципе онтико-онтологической дуальности 

и других метафизика тотальности ориентирует на новый способ 
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жизнедеятельности, включающий онтическую (традиционную 

практическую) деятельность и причастность человека к онтологиям 

разного уровня (традиционные познание и духовную, т.е. психическую 

и бессознательную деятельность) как неразрывно связанные, 

объединяющие  прежние философию, науку и религию воедино.      

 

II. Тоталогенез - диахрония мира 

    Выше рассмотрено строение тотальности в его парсически-

генерологической статике. Уже из этого рассмотрения ясно, что 

сложные онтико-онтологические и пространственно-временные 

отношения дискретов мира, вопреки мнению Ортеги, не означают  

абсурдности задачи выявления общей картины тотальности. Это 

особенно очевидно, когда мы примем во внимание, что мир имеет и 

свою логику развития – логику тоталогенеза, которая осуществляется в 

соответствии с принципами тоталогенеза и связана с рефлексивным 

характером отношений причинной и кондициональной детерминации 

и объемным развертыванием парсически-генерологических отношений 

в форме сложных изменений и метаморфозов тотальности. А, кроме 

того, все указанные сложные процессы хотя и предстают как 

реализации бесконечного разнообразия возможностей, но конкретный 

вид этой картины также подчиняется требованиям сизигийности и 

осуществляется на основе отношений одних и тех же универсальных 

параметров – монадно-генерологической субстратности, причинной 

энергии и кондиционально-организующей информации. В результате 

всего этого можно говорить не только об общей картине жизни 

тотальности, а и об определенной теоретической модели этой картины. 

Рассмотрим эти вопросы детальней. 

 

2.1 Принцип причинно-кондициональной 

самодетерминации  
   

       Механизм тоталогенеза как pg-преобразований фиксируется в 

метафизике тотальности в принципе причинно-кондициональной 

самодетерминации. Данный принцип исходит из того, что рg-

преобразования осуществляются в результате взаимодействия 

причинных взаимодействий дискретов как локальных монад и 

обратных парсических влияний среды (условий), сказывающихся на 

этих дискретах, но уже как на парсах. Причинные действия между 

монадами носят энергетический характер и вызывают смену 
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пространственного положения дискретов как монад по отношению 

друг к другу. А изменения пространственных отношений меняет 

характер кондициональных влияний среды, которые, не играя большой 

энергетической роли по отношению к пространственным 

перемещениям дискрета как  целого, несут с собой, однако важную 

информацию об изменении характера влияний среды и своими новыми 

парсическими влияниями способствуют переупорядочению 

внутренней жизни дискрета в соответствии с изменившимся 

характером порядков среды и их пространственных и временных 

перспектив. Конкретней речь идет о следующем.  

       Явно реализующееся причинное монадное взаимодействие 

дискретов из-за их mp-дуальности ведет к скрытому изменению также 

связанных с дискретами самостей внутренних парсических состояний 

и перспективу кондициональных влияний на дискреты также и 

внешней парсики. Этим вызывается также парсическое влияния со 

стороны дискретов на внутреннюю онтологическую среду и внешние 

онтологии. В устойчивых  генерологических комплексах внутренние 

парсические процессы подчинены  генерологии и не играют 

решающей роли. Что касается внешних онтологий, то их влияния 

могут быть неожиданными и передаются рефлексивным образом  на 

исходные дискреты тотальности, но уже как на парсы, влияют на них 

изнутри, меняя жизнь их самости. А это может вызывать изменение 

свойств дискретов и далее менять характер их внешней причинной 

жизни, что открывает новый цикл рефлексивности и процесс идет все 

дальше. В результате общая картина связей дискретов тотальности 

предстает как постоянное  изменение онтических 

пространственных отношений  дискретов и их внутренней жизни, 

затрагивающей их онтологические связи с миром, что влечет 

последующие новые монадные причинные изменения  в отношениях 

с другими дискретами и т.д. В тотальности этот рефлексивный 

процесс в той или иной мере захватывает все дискреты, в результате 

чего  осуществляется общий процесс развертывания тотальности во 

всех ее частях,  вызывающий изменение дискретов как монад и как 

парсов и влекущий саморазвертывание всей тотальности вплоть до 

трансформаций компонентов ее дискретного субстрата и связанных с 

ним генерологических структур, а значит и самого субстрата.  

      Указанный механизм самодетерминации помимо того, что 

раскрывает ход тоталогенеза, позволяет реально разрешить старый 

спор между сторонниками абсолютного значения причинности и их 

оппонентами-кондиционалистами, отдававшим приоритет 

абсолютности условиям, и указать на одинаково важную роль как 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

122 

                                                                         

причин так и условий именно из-за их специфики в общем процессе 

детерминации. В отличие от причинных действий, осуществляющихся 

однозначно между дискретами как монадами и влекущих изменение 

пространственных отношений дискретов, кондициональные влияния 

условий влияют на внутреннее разноуровневое содержание дискретов, 

т.е. на дискреты как парсы, носят более сложный характер, не сводятся 

к причинным отношениям,  играют важную информационную, 

упорядочивающую  роль
36

. Они связаны с разными по глубине 

онтологиями и влияют на внутреннюю жизнь дискретов и 

тотальностей разнокачественно, «отовсюду», непрерывно и снабжают 

их жизнь разнообразными субстратными потоками «питания», 

связанными с ними энергиями, а также несут информацию о среде, о 

характере ее ландшафтности во всех ее измерениях и полноте. Каждая 

тотальность реагирует своей жизнью на среду и полноту ее влияний в 

той мере, в какой позволяет ей это делать ее специфика и уровень и 

характер сложности, т.е. избирательно, и по мере своего изменения в 

ходе тоталогенеза «подключаясь» к новым кондициональным 

влияниям и «отключаясь» от некоторых прежних. Ее жизнь 

осуществляется как своеобразная и перемещающаяся в ландшафте 

бытия  волна-обновление, отличающаяся от волн на воде тем, что при 

этом движении меняется и усложняется ее внутренняя морфология, ее 

строение, а движение ее в ландшафте бытия идет не в одной 

«плоскости», а в соответствии со всеми пространственно-временными 

измерениями  бытия и переходами из одних в другие.    

        Важная роль парсических влияний в каждом конкретном случае и 

в ходе изменения их характера в ходе тоталогенезе, а также их 

сложность, которая связана с их полнотой, порождает необходимость 

их специального изучения и определила постановку вопроса об особом 

разделе метафизики тотальности – парсологии.  В парсологии 

выделяется три типа кондициональных влияний – местные 

(непосредственно связанные с причинными действиями дискрета на 

среду, вызванные ими парсические рефлексивные воздействия на 

дискрет), дальние (обратные парсическое влияние, хотя и связанное с 

исходным причинным влиянием дискрета, но из-за наложения на них 

множества других парсических влияний других дискретов, 

проявляющееся в отдельном дискрете опосредовано, т.е. в 

закодированной форме и с очевидностью выявляется только в особых 

или в специально создаваемых для этого случаях, например в 

эксперименте), сверхдальнее  (глубинные в своей онтологичности 

                                                           
36

 См.: Кізіма В.В. Причинна та метапричинна раціональності: необхідність 

синтезу /Філософська думка, №3, 2005, с.18-42. 
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влияния на дискрет всей вселенной, существующие независимо от 

причинных действий данного дискрета, несущие парсические 

воздействия фундаментальных порядков мира, играющие по 

отношению к местным дискретам косвенную, но жизненно значимую 

по результатам воздействия роль).  

        Специфика типов кондициональных влияний сказывается на 

жизни тотальности, особенно отчетливо проявляется, когда речь идет о 

человеке. В этом случае особо важное значение играет отношение 

физиологического и психического уровней, а в рамках психического - 

отношение бессознательного и сознательного. В связи с этим важным 

направлением парсологии является разработка методов выявления 

скрытых парсических влияний и их структуры, что имеет большое 

значение для прогнозирования и предвидения возможных парсически-

генерологических переходов и правильного выбора стратегии 

сизигийного управления жизнью тотальностей и поддержания 

необходимых парсически-генерологических отношений, равно как и 

их созревших изменений, в индивидуальной жизнедеятельности 

человека.  

   

Самодетерминация как отношение С1 и С2 
 

      Человек участвует в местных отношениях как деятельностное 

рефлексивное существо, действия которого на среду сказываются на 

нем самом и при повторении фиксируются в нем в качестве норм 

поведения и жизни. С другой стороны, человек связан со средой и 

тогда, когда он бездействует, поскольку само его существование 

определяется полнотой среды, информация о которой в нем 

закодирована в его генном аппарате и во влиянии на него прочих 

физико-химических и иных, нам еще неизвестных факторов, от 

человека не зависящих. Поэтому, как рассматривалось ранее
37

, наше 

сознание в самом общем плане - двухкомпонентно, состоит из 

составляющих, которые обозначены как «сознание-1» (С1) и, 

«сознание-2» (С2). Первое формируется в ходе социализации и 

деятельности и носит понятийный характер. Второе является 

результатом дальних и сверхдальних влияний и присутствует в 

человеке на бессознательном уровне, носит недеятельностый и 

неязыковый характер.  

                                                           
37

 Кизима В.В. Тоталлогия (философия обновления). – К.: ПАРАПАН. – 2005, 

с.267-269.  



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

124 

                                                                         

          Первое (С1) - определяющим образом зависит от практики, 

уровня исторического развития общества. С1 проявляется через 

понятия, формы и стереотипы логических фигур и правил «обычного» 

дискурсивного мышления и чувственности, а также вырабатываемые в 

практической деятельности, как автоматизмы, стереотипы, 

подражания и другие подобные формы, подсознательные компоненты,. 

Это сознание «привязано» не столько к бытию вообще, сколько к 

социальному бытию, поскольку с философской точки зрения 

предметная деятельность есть способ и форма существования социума. 

С1 реально в той же мере, в какой реальна деятельность. Попытки 

отбросить идею деятельности не увенчались успехом. Особенно 

продуктивен деятельностный подход в психологии несмотря на разные 

его интерпретации. Рассматриваемая с позиций психологии 

деятельность сочетает в себе предметность и осмысленность, что 

отличает ее как социально-психологическую от физиологической 

активности. С помощью деятельностной методологии возможна 

выработка сознания и усвоение культуры даже у слепоглухих людей, 

как это осуществлено в практике И.А.Соколянского и 

А.И.Мещерякова. Благодаря деятельностной сущности сознания-1, 

оно, с одной стороны, испытывает развитие, адекватное развитию 

человеческой истории и практики, с другой - по той же причине несет 

черты не только социоцентризма, а и геоисторизма и геоцентризма и 

порабощается этими ограничениями. Человек склонен видеть весь 

мир таким, каким сформировалось его сознание С1. 

         В отличие от этого второе сознание (С2)  имеет истоком 

внедеятельностную сферу, функционирует в результате 

непосредственного воздействия на уже существующую психическую 

базу сознания человека внедеятельностного мира - планов бытия, 

непосредственно и сознательно не вовлекаемых в практическую 

деятельность человека, но присутствующих своим влиянием в 

человеке как всемирного существа. Степень и характер  проявления С2 

зависит от развития  телесности, психики  и накопленных 

индивидуальных знаний и жизненного опыта человека. Платон 

говорил, что философствует не разум человека, а человек. М.Мерло-

Понти, - что «видит не глаз и не душа, а тело как открытая 

целостность»
38

. Эти слова (к ним можно добавить и слова Ст.Тулмина 

о том, что «физик, а не физика объясняет физические явления»),     

можно понимать по-разному. Но представляется, что объективная 

                                                           
38

 Цит. по: Вдовина И.С. М.Мерло-Понти: от первичного восприятия к миру 

культуры // Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Приложения. – СПб. 

«Ювента», «Наука». – 1999. – с.587. 
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основа подобных высказываний  лежит именно во всемирном 

характере отношений человека и мира, которые не исчерпываются 

деятельностью, более того, носят в определенном смысле 

метадеятельностный характер. Мир в этом случае действует на 

человека всей полнотой своего бытия, хотя человек не в состоянии 

осознать эту полноту  в полной мере, рассматривает это действие 

преимущественно через призму только деятельностных характеристик 

- интерес, мотив, цель, средство, результат, формирование 

деятельности и ее регуляция и трансформация по ходу ее протекания. 

       Учитывая структурированность парсических влияний на человека, 

в самом общем виде на дальние и сверхдальние, можно  говорить и о 

структурности С2. Можно считать, что часть С2, связанная с дальними 

влияниями, выступает как предсознание, поскольку бессознательно 

фиксирует среду, с которой человек не столько прямо, сколько 

опосредовано, но  имеет дело, и присутствуя в памяти, способна 

выходить на сознательный уровень в форме обозначений-понятий 

(обозначим эту часть как С2д). А другая часть, связанная со 

сверхдальними влияниями остального мира (обозначим ее как С2с), 

присутствует в человеке как  непрерывные бессознательные процессы, 

протекающие на глубинном допонятийном и довербальном уровне, 

фиксируемые как необъяснимые переживания и состояния общего 

самочувствия, меняющиеся в зависимости от динамики этих влияний 

(в виде, например, изменения состояния космического вакуума, 

связанных с этим разнообразных, в том числе неизвестных сегодня 

полей, жизни солнца и солнечной активности,  смены погоды и прочих 

факторов, которые способны вызывать необъяснимые корреляции в 

поведении разрозненных объектов, вызывать массовые, причинно не 

связанные друг с другом сходные психологические и ментальные 

состояния в разных странах и  на разных континентах и т.п.). В ходе 

использования принципа причинно-кондициональной 

самодетерминации применительно к жизнедеятельности человека 

применение и дифференциация понятий С1 и С2 открывает новые 

возможности в анализе механизма данной самодетерминации
39

. 

         Что можно сказать об С2, кроме того, что его происхождение 

лежит за пределами деятельности? Необычность С2 состоит прежде 

                                                           
39

 Примеры использования и разработки этих понятий в анализе театральной 

практики и при рассмотрении проблем коммуникации даны в работах: 
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всего в том, что хотя оно и не порождается деятельностью (при том, 

что деятельность может способствовать такому порождению), оно все 

же не может проявляться как человеческое качество без ее 

опосредования и опосредования сознанием С1, а также  телесными 

формами выражения (мимикой, жестами, телодвижениями и т.п.). В 

противном случае оно проявлялось бы только в животной форме и 

смешивалось  бы с психикой, вырабатываемой непосредственной 

средой обитания живого организма, как это имеет место в поведении 

животных.  Влияния универсума обретают форму С2 тогда, когда его 

непосредственные воздействия на  физиологические и психические 

механизмы человека  сказываются на процессе деятельностного 

формирования идеально-психической сферы в человеке. 

             Получается, что без наличия С1 сознание С2 оказывается 

невозможным, поскольку без С1 мыслящий человек отсутствует 

вообще. С2 проявляется тем активней, чем больше развито «обычное» 

сознание С1. С1 является как бы полем и пространством проявления 

С2. С2 характеризует особенности непосредственного единства 

данного человека с миром, но эти особенности могут выявляться 

только на базе развитого сознания С1 и в его форме. Иначе говоря, 

хотя в С2 мир свидетельствует себя через обычное человеческое 

сознание С1, но С2 не является собственным феноменом сознания С1. 

Парадокс в том, что недеятельностное сознание, будучи более 

глубоким и тонким чем деятельностное, оказывается лишь 

«модуляцией» деятельностного и лишь поэтому способно нами 

восприниматься. Первое кодирует второе разного рода 

«неоднозначностями» и «случайностыми», «ошибками». 

        Из этого принципиального пункта вытекает, что в привычных нам 

формах сознания (осознаваемого или бессознательного) всегда 

присутствует как привычная (из практики), так и непривычная 

(аномальная для нашей практики) информация о мире. Она не зависит 

от концептуального, смыслового, ценностного строя С1, хотя 

присутствует в С1, вследствие чего мы ее только и можем 

фиксировать. Помимо того, что внедеятельностные формы языка 

присутствуют как модуляции обычного языка и потому 

воспринимаются человеком как знакомые, они, однако, не 

опосредованы логикой и когнитивными связями, вырабатываемыми в 

ходе деятельности, до конца, они просто даны  как факт в виде 

изолированных от привычного мира  человеческого знания и языка и 

сами по себе непонятны. То есть, они воспринимаются человеком, но 

остаются для него чужими. Этим конкретизируется и уточняется 

позитивный смысл кантовского понимания человека одновременно как 
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«явления», подчиняющегося  внешним законам, и как «вещи в себе», 

связанной с универсальным нравственным началом, не подвластным 

внешней необходимости законов.  

          Однако как нравственное начало проявляется в нашей жизни, так 

же С2 влияет на нашу жизнь и проявляется в ней. Но тогда оно должно 

поддаваться и нашему анализу. Внедеятельностную информацию 

можно получать, декодируя модуляции деятельностной, в том числе и 

прежде всего отражаемые в языке, но также и в наших действиях и 

практике вообще. Вопрос о методах декодировании скрытого как 

парсического, представленного в явном генерологическом, частным 

случаем которого является вопрос о декодировании модуляций С1 как 

познании С2, рассмотрен  ниже в разделе о практике и управлении при 

анализе парсологии и ее методов.  Но сначала обратимся к переходным 

ментальным процессам как примеру pg-преобразований.  

 

Переходные процессы в сознании и их структура 
 

      Анализ отношения С1 и С2  порождает ряд вопросов, важных для 

понимания сущности переходных процессов тотальности, 

возникающих в процессе тоталогенеза при трансформациях  

генерологических отношений в ходе СЭИ-преобразований. На 

примере сознания такими вопросами являются: как кондициональные 

влияния трансформируются в психические факты и факты сознания; 

как непонятийное и невербальное превращается в понятийное и 

вербальное; как бессознательное влияет или превращается в 

сознательное и как вообще соотносятся между собой С2с, С2д и С1- 

сознания?  Как все это работает, например, в практике общения 

людей
40

? И можно ли в этом случае говорить об общих 

закономерностях эволюции переходных состояний, в ходе которых 

осуществляется процесс качественных сдвигов в познании и 

наращивание его генерологии? 

        Общий подход к ответу на эти и другие вопросы может быть 

получен из рассмотрения закономерности pg-изменений тотальности, 

происходящих в ходе причинно-кондициональной самодетерминации. 

Схематически pg-трансформацию состояний тотальности можно 

изобразить в виде: PGн→ PGк, где PGн – начальное состояние 

тотальности, PGк- конечное состояние. Такие смещения состояний, 

если они совершаются в отдельных частях тотальности, могут 

                                                           
40

 Кизима В.В. Язык и неязыковое общение: pg-подход // Totallogy-XXI. 

Постнекласичні дослідження. №26. – Київ: ЦГО НАН України. – 2011. – с.7-

88. 
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существенно не сказываться на преобразованиях всей тотальности, а 

тоталогенез предстает в целом как эволюционный процесс, хотя в 

локальных участках может носить и характер скачков, 

сопровождающихся непростыми переходными этапами  pg-

неопределенности. Однако чем масштабней pg-изменения, тем 

актуальность анализа переходных состояний больше, подобно тому, 

как местные нестандартные события не сказываются существенно на 

жизни общества в целом, а, например, революционные нарушения 

ритма общественной жизни ведут к перестройки жизни всех жителей. 

Местные нестандартные события по-своему также революционны, но 

лишь для локального масштаба.       В обоих случаях возникает один и 

тот же вопрос о том, чем определяется вид новых  pg-состояний, в том 

числе характер новой субстратности, а также форма  непрерывного 

или скачкообразного перехода  к ним (почему pg-изменения 

тотальности не всегда идут плавно и неконфликтно?). Он требует 

самостоятельного рассмотрения. 

      Общий ответ состоит в том, что бесконфликтный тоталогенез идет, 

если все происходящие парсические изменения в тотальности и 

парсические влияния из-за ее предела осуществляются в соответствии 

с наличными онтическими (генерологическими) отношениями и 

обеспечивают стабильность и идентичность тотальности. Если же они 

непосредственно затрагивают устойчивость генерологии, тотальность 

теряет устойчивость, что ведет к нарушению прежних  pg-

соответствий и возникновению pg-неопределенного состояния, 

чреватого изменением субстратных компонентов вплоть до 

разрушения тотальности и распада ее в окружающей среде.  Как 

именно идет нарушение?        

     Оно порождается самим процессом тоталогенеза и связано с 

изменением монадности дискретов в ходе развертывания причинно-

кондициональной самодетерминации тотальности. Причинные 

действия дискретов тотальности, вызывают обратные парсические 

влияния на них со стороны парсики других дискретов данной 

тотальности, что происходит на фоне  более стабильных парсических 

влияний на дискреты также онтологической среды (местных, дальних 

и сверхдальних условий) тотальности. Эти влияния не хаотичны, а  

вполне определенны, поскольку всегда несут с собой информацию о 

порядках внутри самой тотальности и о порядках внешней среды. 

Эти парсические влияния на дискреты как парсы, влияют тем самым и 

на их монадную активность. Внутренняя парсическая активность 

тотальности, вызываемая ее внутрипричинными действиями, может 

развиваться, до поры не нарушая генерологических отношений, а в их 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

129 

                                                                         

пределах. Например, переводя ту или иную парсическую функцию в 

статус генерологической, или, наоборот, специализируя 

генерологическую на выполнение более узких функций, переводя ряд 

функций дискрета в парсическую область и сужая, тем самым, поле 

его монадности.  

       Данные процессы идут в прямой связи с внешними парсическими 

и субстратными влияниями, они способствуют упорядочению 

внутренней жизни дискретов и жизни тотальности в соответствии с 

порядками среды. Иначе говоря, тоталогенез идет так, что на ведущие 

позиции в тотальности выходят те свойства дискретов и парсические 

влияния, которые обеспечивают максимальное соответствие 

внутренней жизни тотальности с внешней средой. В противном случае 

тотальность распадается. Это означает, что циклы рефлексивности 

способствуют выявлению все более полного набора оргнизующих 

парсических влияний среды  и более детальной дифференциации в 

соответствии с этим  монадных и парсических сторон дискретов, 

вызывают их специализацию.  

       Однако вместе с этой специализацией дискретов все больше их 

свойств переходят в парсическую область и тем усиливают 

парсический фон pg-структуры тотальности. Парсические внутренние, 

скрытые отношения усиливают свое давление на дискреты 

тотальности, а внешние генерологические из-за специализации все 

более формализуются, фрагментируются и отсекаются от среды, т.е. от 

реальных условий жизни. Благоприятный ранее процесс 

усоответствливания внутренних изменений внешним условиям 

превращается в негативное наращивание противоречия внутренней 

жизни тотальности среде, ведет к  дисбалансам, рассогласованиям и 

несовместимости генерологии и усиления парсических влияний, 

выступающих как источник генерологических нарушений. Данная 

тенденция рано или поздно приводит к нарушению pg-равновесия и 

обусловливает переход тотальности к pg-неопределенному состоянию, 

в котором утрачивается четкое различие парсического и 

генерологического моментов. Происходит субстанциализация 

развившейся в ходе дифференциации функций, но хрупкой 

генерологической плюральности. Позже, если процессу удается 

преодолеть этот кризис, из этой субстанции под влиянием среды, но 

других ее сторон, начинает формироваться зародыш новой 

генерологии и его развитие.    

      Указанное переходное состояние носит непростой характер. Оно 

проходит две  фазы - фазу pg-неопределенности, выступающую в виде  

субстанциального меонического состояния уже-не-бытия прежнего 
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pg-равновесия. Из нее далее осуществляется переход в фазу также pg-

неопределенного, но предгенерологического, амерического состояния 

еще-не-бытия, переходящее затем в новое генерологическое состояние 

и новую  pg-определенность. Общая схема трансформации имеет вид : 

pg-1  меон  амер   pg-2, 

 где  pg-1 и pg-2 – исходное и конечное устойчивые состояния,  меон 

 амер  обозначает pg-неопределенное состояние, проходящее два 

этапа своего развития – меонический и амерический. Механизм 

перехода исходного pg-1 определенного состояния в pg-

неопределенное может также рассматриваться процесс 

субстанциализации плюрального, онтологизация, в ходе которой 

разлагается прежняя субстратность тотальности и ведущую роль 

начинает играть возникшая из нее онтологическая меоническая 

стихия. А обретение субстанциальным  состоянием pg-2-

определенности  - как плюрализации субстанциального, онтизации, в 

которой формируется новая субстратность и генерологический 

порядок.  

       Данная плюрализация возникает в соответствии с организующим 

парсическим влиянием среды, роль которой в неустойчивых  

состояниях всегда резко возрастает. Парсические потоки влияния 

более устойчивой среды способствуют тому, что в меоне создаются 

предпосылки формирования центров новой упорядоченности и на 

новых основаниях и  рано или поздно возникает промежуточное и 

вначале минимальное в плане новой субстратности  зародышевое 

протогенерологическое состояние – амер.  Позже он, если выживает, 

обретает механизмы собственной устойчивости, перестает фатально 

зависеть от среды и становится первичной генерологией  нового 

устойчивого состояния тотальности. В результате этих двух процессов 

осуществляется изменение строения, осуществляется морфогенез 

тотальности в форме наслоения новой субстратности на прежние как 

на онтологические свои основания, происходит  развитие как 

тоталогенез. 

      Подводя итог рассмотрению вопроса о строении тотальности 

как целого, зафиксируем, что в ней постоянно идут процессы 

тоталогенеза, в результате чего непрерывно сосуществуют: 

1.устойчивые субстратные pg-компоненты и их генерологические 

и парсические отношения разного уровня; 2.иерархические 

отношения самих уровней в виде определенной архитектоники 

(морфологии) тотальности, включающей в себя генерологический 

каркас и его парсическую ауру; 3.осуществляющиеся в разных 

местах переходные процессы и связанные с ними разноуровневые – 
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а)меонические; и б) амерические образования. Последние носят pg-

неопределенный характер в первом случае и виртуально-

определенный, но неустойчивый  pg-характер, во втором, и потому 

предстают как смешанное состояние порождения-плюрализации 

(америзации, из которой появляются новые дискреты и их отношения)  

и исчезновения-субстанциализации, в котором дискреты распадаются 

или исчезают в меонической неопределенности.    

 

Пять фундаментальных следствий  

причинно-кондициональной самодетерминации  
 

         Наряду с выводом о строении тотальности, важность 

раскрытого механизма причинно-кондициональной самодетерминации 

становится особенно понятной, если мы обратим внимание на  

некоторые другие существенные, а точней фундаментальные 

следствия, которые из него вытекают и частично уже были 

обозначены выше. Они позволяют говорить о возможности решения 

ряда задач, бывших до сих пор неразрешимыми
41

: 

 

(а) из принципа причинно-кондициональной самодетерминации 

следует, что человек, меняя своими действиями явные, внешние, 

очевидные, локальные и контролируемые отношения со средой, 

одновременно влияет на скрытые по отношению к ним, неявные, 

неочевидные, неконтролируемые им. Первые (генерологические), 

благодаря указанным своим характеристикам, являются 

материальными, а вторые, как неявные, неочевидные, 

неконтролируемые и нелокальные (парсические), фактически 

являются идеальными. Если это так, то называвшееся прежде 

материальным корректней обозначать более четким понятием - как 

генерологическое, а то, что прежняя философия называла идеальным 

точней характеризовать как парсическое. Данное уточнение понятий 

материальности и идеальности позволяет использовать их более 

активно и продуктивно. В частности, можно утверждать, что человек и 

любая вещь, как обладающие парсически-генерологической дуальной 

природной, материальны и идеальны одновременно, причем обе эти 

стороны совершенно равноправны в своей реальности. Этим снимается 

фундаментальная метафизическая проблема, со времен 

Ф.В.И.Шеллинга называющаяся основным вопросом философии, - о 
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 В.В.Кизима. Постнеклассические практики: рефлексивность и управление // 
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соотношении материального и идеального, бытия и сознания. Можно 

утверждать, в частности, несостоятельность, некорректность самой 

постановки вопроса «что первично, материя или сознание, бытие или 

дух?». Из-за парсически-генерологической дуальности вещей мы 

должны сделать вывод о том, что они также дуальны и как 

материально-идеальные, и их соединяет с человеком наличие не 

только генерологии и монадности, но и парсичности. В случае же 

человека полное подтверждение получает стихийно употреблявшееся с 

незапамятных времен мнение о его  телесно-духовной природе. В то 

же время, парсичность человека иная, чем парсичность камня и 

парсичность животного, что снимает возможное обвинение 

развиваемой здесь идеи в отождествлении человека с животным или с 

неорганическими образованиями. Безусловной же ее положительной 

стороной является то, что в этом случае понятно не только различие 

между человеком, животным и неживой природой, а и их единство. 

Подробней обоснование данных положений см. в
42

; 

 

(б) в процессе деятельности  человека, равно как и во 

взаимодействии людей между собой и вещей друг с другом, 

происходят непрерывные взаимопереходы неявного, парсического и 

явного, парсически-генерологического (pg-переходы), а значит 

взаимопревращения материального и идеального. Этим снимается 

проблема психофизического параллелизма в психологии, вопрос о 

взаимодействии телесного и духовного, психического и 

физиологического. В истории философии  устраняется старый вопрос 

о сопричастности платоновского мира идей и мира вещей, общего и 

единичного, в теологии снимается проблема взаимодействия 

вездесущного, но невидимого и неощутимого идеального Бога с 

природой и человеком. Через признание pg-единства устраняется 

вопрос о связи единства и многообразия мира, целого и частей, 

полноты и пустоты, в частности – о связи атомов и пустоты у 

атомистов, бытия и небытия у Парменида и о меонических состояниях 

«еще-не-бытия», «уже-не-бытия», которые в метафизике тотальности 

рассматриваются как переходные амерические состояния pg-

неопределенности, а также о происхождении бытия из небытия и 

превращении бытия в небытие (ничто), фактически раскрывается 

сущность всеединства;  
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(в) парсика и генерология не просто сосуществуют, они 

переход друг в друга. Причинные влияния на среду вызывают не 

только причинное действие, а и скрытые изменения среды, означают 

перевод материального в идеального, явного в скрытое, при этом 

меняется информационно-энергетическая и субстратная форма из-за 

того, что уходя в скрытое, она переходит в ту, которая соответствует 

скрытому миру; поскольку же парсические влияния сказываются на 

внешнем осознаваемом поведении человека, они, тем самым из 

скрытых, идеальных становятся явными, материальными, но 

закодированными уже в форме материальных действий человека, его 

субстратности и информационно-энергетических параметрах. Так 

неконтролируемое, например мистическое, становится в действиях 

человека контролируемым и явным, и мы узнаем его, но только как 

материальное действие человека. Таким образом, опредмечивание в 

деятельности человека сопровождается распредмечиванием, но идут 

они по разным каналам кодирования и декодирования: с одной 

стороны, выявляя духовные, скрытые сущностные силы человека в 

материальном причинном действии, с другой – пополняя сущностные 

силы человека из среды за счет кондиционального влияния последней 

на человека; идет процесс, в котором одновременно кодируется 

(прячется) в новом виде  материальное в духовном, и декодируется 

(выявляется) также в иной форме, чем исходная, духовное в 

материальном. Сказанное позволяет приблизиться к пониманию 

механизмов таких необычных явлений, как экстрасенсорные 

способности человека,  реанимационные феномены, описываемые 

Р.Моуди и Н.П.Бехтеревой
43

;  

 

(г) в опредмечивающе-распредмечивающем движении 

идеальное не тождественно материальному, но они соответствуют 

друг другу; тем самым в рефлексивной деятельности человека 

осуществляется непрерывная взаимная координация свойств и 

особенностей внешнего, генерологического мира среды и внутреннего, 

парсического, т.е. скрытого человеческого мира, осуществляется 

усоответствливание (сизигия) внешнего материального мира среды и 

внутреннего идеального мира человека. Так решается традиционный 

вопрос о соответствии макрокосма и микрокосма; 

 

                                                           
43

 Моуди Рэймонд. Жизнь после жизни. Есть ли жизнь после смерти? – 

«София». 2007. – 172с.; Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни 

/Н.П.Бехтерева – доп.изд. – М.:АСТ; СПб.:Сова, 2007 – с.207-274. 
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(д) в гносеологическом плане причинно-кондициональная 

картина самодетерминации предстает так, что познание должно 

рассматриваться как превращение неявного в явное, скрытого в 

очевидное, потенциального в актуальное, осуществляемых как 

результат специфической операции «фокусировки», концентрации 

внимания (как внешнего, сенсорного, так и внутреннего, мысленного) 

на разных уровнях полионтичности, на разных перспективах. С 

помощью «фокусировки» то, что вначале было на периферийной 

позиции, как несуществующее, случайное, спонтанное, не 

закономерное (парсическое), начинает восприниматься как 

существенное, необходимое, закономерное, определившееся, 

генерологическое.  Это ситуация «перефокусировки» внимания, когда 

главное становится размытым и второстепенным, а бывшие детали 

обретают статус центра внимания. Проблема концентрации и 

деконцентрации «внешнего» и «внутреннего» внимания (в тоталлогии 

она метафорически обозначается как проблема специфического 

познавательного инструмента «тоталоскопа») становится одной из 

центральных в новой гносеологии. 

 

2.2 Механизм сизигии  

 
      Что определяет общий ход и результирующую картину всех 

рассмотренных процессов тоталогенеза и характер конечной 

морфологии тотальности? Что позволяет выжить процессам 

организации в условиях всеразрушающей меонической стихии и стать 

относительно независимыми от среды, которая поддерживает их на 

начальном этапе? Фактически речь идет о механизме тех процессов 

репрезентации одних явлений в других в мире, которые выше были 

названы сизигийными. Как было обосновано раньше
44

 динамика 

любых целостных систем, связанная с pg-переходами (сменами уровня 

иерархичности), сопровождается тройственными изменениями СЭИ – 

субстрата, энергии и информации. Субстрат, энергия  и информация 

– не исчезют, а лишь преобразуются в своих взаимных отношениях 

и формах проявления. Уничтожение одного их разнообразия означает 

появление другого. Они присутствуют всегда и всегда в единстве, и 

потому выступают как универсальные параметры Бытия.   

Характер же их преобразований задается особенностями всегда 

имеющей место  ландшафтности Бытия как универсального 

                                                           
44

 В.В.Кизима. Социум и Бытие.- К.: Издатель ПАРАПАН, 2007,. – с.144-150.  
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информационно-энергетического парсического поля в том его виде, в 

котором оно проявляется в месте преобразований.  

          Все бесконечное многообразие форм Бытия – это качественно 

неисчерпаемые, но в сущности своей не более, чем 

конкретизированные разновидности отношений трех вечных 

компонентов, каждый раз принимающих неповторимую онтическую 

форму вследствие действия механизма репрезентации. Благодаря их 

динамике бытие подобно Протею всегда меняется, ускользает из рук, 

испытывает непрерывные метаморфозы, однако всегда в своем 

различии остается одним и тем же, никогда не исчезает, всегда 

удивляя и поражая своей новизной и так существуя. И в этом - вся его 

тайна. Вся жизнь Бытия замешана на триедином коктейле «СЭИ», в 

котором субстрат – это обобщенное понятие вещества как pg-

комплекса, энергия – характеристика причинных действий, 

информация – характеристика упорядоченности, которую несут 

парсические влияния.  

      Онтологически три указанных фактора никогда не сводятся друг к 

другу, а всегда свернуты в триедином комплексе, готовом рскрыться 

онтическим цветком той или иной неповторимой жизни, характерном 

именно для данного места мирового ландшафта. Иначе бытие 

оказалось бы одной однородной массой. Только наличие этих трех 

составляющих способно породить конкретную ситуацию, 

актуализировать те или иные возможности. Нарушение их внутреннего 

соответствия влечет распад связанной с ними субстратности, 

поскольку триединое сочетание СЭИ не есть абстракция, оно может 

быть разным в своем единстве – от максимально органичного до 

разбалансированного. Именно данное обстоятельство и способствует 

тому, что СЭИ-комплексы могут носить устойчивый характер, либо 

процессуальный, направленный на преодоление дисбалансов. 

Ситуация универсальности СЭИ указывает на единственный ответ 

относительно жизни бытия: поскольку изменения субстратности, 

динамической и информационно структурированной энергий 

взаимосвязаны, они продолжаются в любом случае до тех пор, пока не 

достигнут взаимного соответствия. То есть, пока субстратность не 

приобретет такой вид, в котором она способна устойчиво сочетать в 

себе сформированные в соответствии с этим видом причинные 

генерологические отношения,  внешние парсические влияния условий 

и свои внутренние энергетические отношения, соответствующие 

закодированной в ней внешними условиями информации. Такое 

соответствие и обозначается в метафизике тотальности как 

сизигийность.  
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Принцип сизигии 
 

         Принцип сизигии фиксирует, что сохранение единства 

меняющейся в ходе причинно-кондициональной самодетерминации 

тотальности означает, что это изменение происходит не хаотично, а 

как их взаимное усоответствливание – сизигия (от греч.syzygia – 

сочетание, парное соединение, пара). Наличие сизигии позволяет 

тотальности сохранять идентичность, несмотря на изменение ее не 

только внутренних и внешних отношений, а и самого ее субстрата. В 

метафизике тотальности показывается, что сизигия имеет 

энергетический характер и связана с требованием минимизации в 

тотальности внутренней энергии генерологических связей, 

необходимой на переработку потоков энергии и информации, 

поступающих извне.  При этом парсически-генерологический субстрат 

тотальности не имеет раз навсегда данных составных частей, они 

могут меняться, распадаться, на их месте могут появляться новые. В 

этом процессе нет вечных монад и атомов, равно как любая часть 

тотальности может сама развиваться. С этим связан принцип 

диверсизации. Он фиксирует то обстоятельство, что части единства 

многообразия (тотальности) способны в определенных условиях 

развертываться в самостоятельные субтотальные образования и за счет 

этого менять морфологию тотальности, причем в разных условиях 

характер субтотальностей оказывается разным, подобно тому, как одна 

и та же клетка организма может развиваться в разные органы или 

становиться частью разных органов в зависимости от того, в каком 

месте организма она находится. Принцип диверсизации делает 

тоталлогию одинаково применимой к разным видам единства 

многообразия, например к жизни планеты в целом и отдельно к 

ноосфере, к глобальному социуму и к жизни отдельных стран и 

социальных организмов, вплоть до семьи и отдельного человека.      

 

В общем случае можно сказать: актуализации комплекса СЭИ всегда 

идут в направлении достижения сизигийного оптимума. Этим 

оптимумом определяется вечная жизнь бытия во всех ее 

временных формах, видах, переходных процессах. Проявившиеся 

онтические формы осуществляют свою индивидуальную 

темпоральную жизнь в направлении усоответствливания с 

собственной сизигийной парсически-генерологической мерой, пока 

она не вступает в противоречие с общебытийными сизигийными 

движениями, остававшимися до того скрытыми в данной форме  

виртуальным образом. Это противоречие разрешается через 
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соответствующие онтико-онтологические трансформации онтических 

форм, ведущие к их морфологизации и одновременному 

усоответствливанию их индивидуальной жизни с общебытийными 

сизигийными оптимумами высших порядков. Жизнь онтических 

явлений в соответствии с данными оптимумами позволяет говорить о 

них как о высших онтологических смыслах онтических явлений. 

Предельный высший сизигийный оптимум есть форма, сущность 

и смысл бытия. Вне этой вечной формулы ничего в Бытии во 

времени не происходит, все к ней  сводится. В религии и философии 

его называют Благо, Бог, Любовь. 

 

      Что означает в смысловом отношении требование оптимальной 

сизигийности? В ответе на этот вопрос можно использовать 

результаты, полученные В.И.Акуновым
45

 при анализе длительной 

истории развития механизмов. Из исследований В.И.Акунова следует: 

1. в развитии сложных систем осуществляется их 

самонормирование, т.е. выделяются их дискретные состояния 

в общем ряду развития, система нормируется, образуя 

дискретный ряд своих характеристических показателей; 

2. отбор систем условиями активно осуществляется в момент 

возрастания энтропии, т.е. при усилении хаоса 

(неопределенности) состояния системы; 

3. отобранная устойчивая система характеризуется высокой 

степенью организованности (минимумом энтропии) при 

минимуме удельных затрат вещества, энергии и информации 

на единицу преобразуемого потока ; 

4. общий процесс подчинен минимизации удельных затрат 

вещества, энергии и информации на единицу преобразуемого 

потока. 

 

Все эти положения имеют важное значение для рассматриваемых нами 

вопросов. Особенно потому, что, основываясь на значительном 

эмпирическом материале, они через призму СЭИ-параметров обретают 

универсальный смысл. Они указывают не только три достаточных для 

описания макросистем общих параметра – вещество, энергию, 

                                                           
45

 Акунов В.И. Синергетический анализ семейства мельниц // Сб. Труды НИИ-

Цемента. Вып. 93. – М., 1989. – с.32-51; Акунов В.И. Параметрический ряд 
законов измельчения и индексов Бонда // Сб. Труды НИИ-Цемента. – 
Вып. 93. – М.  1989. – с.52-56; Акунов В.И.  Закономерности развития систем 

машин // «Вестник машиностроения». – №8, 1995. – с.25-29.  
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информацию, а также и на дискретный характер состояний 

устойчивых систем в общем ряду их развития. Особенно важно 

обратить внимание на последний из перечисленных выводов – о том, 

что устойчивые системы характеризуются минимумом энтропии и 

общий процесс идет по линии минимизации затрат вещества, энергии 

и информации на единицу перерабатываемого потока.  Фактически 

это и есть ответ на интересующий нас  вопрос, хотя и представленный 

в связи с анализом конкретной задачи и сформулированный 

применительно к ней. Оптимальная сизигия есть максимальное 

взаимное соответствие субстрата, энергии и информации и чем 

меньше в том или ином конкретном случае указанное соответствие, 

тем неустойчивей и временней процесс. В общем случае оптимум 

сизигийности означает состояние минимума затрат субстрата, 

энергии и информации онтической формы на переработку 

единицы осваиваемых внешних потоков.     

      С этой точки зрения, процессы тоталогенеза есть установление 

наиболее устойчивых энергетических причинных и информационно-

кондициональных отношений, выражающихся в оформлении такой 

субстратности, в которой сизигийное парсически-генерологическое 

отношение внутри онтологий и между разными онтологиями имеют 

оптимальный вид. Особенности внешней картины проявленной 

морфологии целого определяются указанными выше оптимальными 

энергетическими отношениями и характером дискретов тотальности 

как целого и каждой ее субтотальности, в результате чего 

выстраивается вся морфология тотальности как целого. Поэтому, хотя 

СЭИ-комплекс теоретически может принимать бесконечно 

разнообразные сочетания, определяя этим бесконечное разнообразие 

мира, но в каждом конкретном ландшафтном случае америческое 

состояние, в котором пребывает комплекс СЭИ, имеет вполне 

определенный характер, задаваемый характером субстрата амера, 

информационно-энергетическими влияниями имеющихся условий и 

наличными энергиями дискретных образований. В таком случае 

характер формируемой из них онтико-онтологической картины с 

самого начала задается в конечном интервале характеристик и их 

возможных вариаций, т.е. в пределах определенного канала. А в 

пределах канала также имеет место дискретная картина наиболее 

устойчивых состояний. Иначе говоря, в мире отсутствует непрерывная 

совокупность устойчивых субстратных форм плавно переходящих 

друг в друга даже и в рамках этого канала. Есть разрешенные, 

устойчивые, а есть запрещенные, неустойчивые. Эти формы 
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определенным образом разделены в своей локальности и образуют 

дискретные ряды как в пространстве, так и во времени.  

 

Мера сизигийности 

 

     Переходя к вопросу об оценке сизигийности тотальности, можно 

говорить о ее двух измерениях – горизонтальной сизигийности 

парсически-генерологических отношений в рамках общей им 

онтологии одного и того же уровня, и вертикальной сизигийности 

отношений самих уровней общей морфологии тотальности и их связи 

с жизненно важными парсическими условиями жизни тотальности как 

целого. Очень важно, что сегодня, благодаря работам  К.Шеннона и 

Е.А.Седова, а также исследованиям, посвящанным золотому сечению, 

можно говорить не только о качестве сизигийности, а и о 

количественном параметре сизигийности отдельных pg-форм в обоих 

случаях.   

        Возможность измерения горизонтальной сизигийности связага с 

тем, что  в субстрате общей мерой упорядоченности и хаотичности, 

позволяющей их сопоставлять, является энергия, а  сизигийное 

значение может быть определено как отношение структурной энергии 

образовавшейся упорядоченности к энергии хаоса, связанной с 

разупорядоченными парсическими влияниями. Фактически, речь идет 

о мере сизигии S  как об отношении меры генерологической 

организации Ng к мере, задаваемой парсическим хаосом Np:  S=Ng/ 

Np. В зависимости от значения сизигии pg-форма или обладает 

устойчивостью, т.е. соответствует принципу минимизации Акунова (в 

таком случае сизигия имеет оптимальное значение Sopt), или является 

неустойчивой, становится неопределенной в pg-отношении, т.е 

переходит в америческое или меоническое состояние.  Из работ 

К.Шеннона и Е.А.Седова
46

 следует, что сизигия имеет оптимальный 

характер, если упорядоченность  системы на общей шкале от нулевого 

хаоса до хаоса 100% составляет 80%, а хаос 20%. В таком случае 

Sopt=80%/20%=4. 

          В случае сложных иерархизированных морфологий необходим 

дополнительный параметр, позволяющий оценивать оптимальность не 

столько сериальных «горизонтальных» комплексов, сколько 

вертикальной иерархии тотальности. В этом случае можно 

использовать параметр золотого сечения, который внутренне также 

                                                           
46

 Седов Е.А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // 

Общественные науки и современность. 1993. №5. с.92-101. 
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связан с принципом минимизации Акунова. В данном случае 

универсальный характер имеет параметр отношений между 

«вертикальными» уровнями организации тотальности, оценивающий 

оптимальный характер внутренних затрат тотальности как целого на 

освоение жизненно важных парсических влияний среды извне. Этот 

параметр указывает как на оптимальное на такое отношение между 

уровнями,   когда общая мера «расстояния» между первым и третьим 

уровнем так относится к большему из расстояний между первым и 

вторым и вторым и третьим уровнями, как большее из указанных 

относится к меньшему. Этот показатель имеет универсальное 

численное иррациональное значение  1,618… и может быть 

охарактеризовано как принцип мироустройства. Есть веские основания 

полагать, что и в этом случае речь идет о принципе минимума 

расходования энергии тотальности на переработку поступающих извне 

условий ее жизни
47

. Более того, в этом случае обнаружилось еще одно 

важное обстоятельство. А.П.Стахов установил, что на самом деле 

существует множество золотых пропорций
48

, иначе говоря, отклонения 

от главного сечения 1,618…, если оно не выполняется, идут не 

непрерывно и обвальным образом, а дискретно. Иначе говоря, есть 

свои относительно устойчивые состояния и в ситуациях отхода от 

главного золотого значения. Это вносит существенно новый момент в 

понимание механизма перестройки тотальности в ходе нарушения в 

ней pg-соответствий и осуществления связанных с этим последующих 

pg-переходов, указывает на возможность дальнейшего анализа этапов 

меонизации,  америзации и генерологизации.  

       В общем случае можно утверждать: онтология таким образом 

проявляется в своих онтических формах, что эти формы всегда 

находятся между собой в сизигийных сериальных отношениях как 

в пространстве, так и во времени, причем эти отношения могут 

быть выражены численно и внутренне связаны, а их базовыми  

численными значениями являются отношения золотого сечения 

между генерологиями разных онтологических уровней и 

оптимальное значение pg-сизигийности, равное четырем, в 

пределах отдельных уровней. Это положение можно определить как 

главный принцип Бытия.  

        Бытие, рассматриваемое с его позиций, живет в своих 

меонических, амерических и парсически-генерологических формах и 

преобразованиях соответственно указанному сизигийному 

                                                           
47 Стахов А., Слученкова А., Щербаков И. Код да Винчи и ряды Фибоначчи. – 

СПб.,: Питер. – с.184-202. 
48

 Там же, с.112-119. 
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требованию, чем и определяется характер его все новых миров, 

сосуществующих и сменяющих друг друга во взаимном соответствии.  

В этом процессе при порождении новых уровней морфогенетической 

организации формируются новые дискреты вместе с новой 

генерологией являющиеся носителями (субстратами) новых видов 

энергии и информации и придающие им новый вид (новую форму).    

Новые связи и отношения формируются вместе с новой 

субстратностью, дискретами и их отношениями. При этом энергия 

характеризует причинные генерологические отношения, информация – 

организующие парсические влияния и скрытые за ними порядки 

условий, а субстратность – указывает на организационные формы, в 

виде которых осуществляется сизигийное взаимоотношение первых и 

вторых и образуются устойчивые онтические состояния. Данные 

состояния и оформляются в виде совершенно определенных 

морфологических картин новых миров. В природе вычленение 

устойчивых состояний обеспечивается естественной игрой энергии, 

информации и субстратности; в органическом мире животных и 

растений – в форме естественного дарвиновского отбора; в обществе – 

в ходе искусственного отбора человеком наиболее эффективных форм 

и средств своей собственной жизнедеятельности. 

              Важно специально подчеркнуть существенный характер в этих 

процессах не только энергии и информации, о которых всегда в 

подобных случаях вспоминают, а и субстрата, присутствие которого 

как бы подразумевается, но роль его в общем процессе недостаточно 

анализируется. Между тем, установление сизигийности в ходе 

генерологизации не сводится только к энергетическим отношениям 

причинной и кондициональной энергий и их носителей. Он достигает 

завершения, только тогда, когда эти энергетические отношения 

постоянно реализуются в соответствующей им устойчивой 

парсически-генерологической форме. Она и предстает в качестве 

субстратной формы. Игра энергий не является сизигийной, т.е. 

установившейся и долговечной, пока она не обретет адекватную 

своему сизигийному значению субстратность, т.е. сизигийно 

организованную парсически-генерологическую структуру отношений 

дискретов.   Фактически, все сложные процессы, связанные с 

генерологизацией, сводятся к формированию адекватных текущей 

ситуации дискретов и их смены в процессе ее дальнейшего развития. В 

общем случае, сизигийное соответствие есть соответствие 

причинной и кондициональной энергий друг другу и дискретам, 

способным представить это соответствие в целостном субстратном 

образовании через его вполне определенное горизонтальные 
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формы – соответствующие парсически-генерологическому 

отношению S=4, и вертикальное строение, оптимальное с точки 

зрения адаптации к среде тогда, когда оно соответствует  правилу 

золотого сечения.   
 

Морфологизация  как  инверсия и сизигийный процесс 
 

        Рассматривая общий процесс морфологизации, следует обратить 

внимание на  важную роль в нем внешних потоков влияния как в ходе 

формирования протоамерического состояния и амерического, так и в 

процессе генерологизации и появления зародыша. Из 

вышепроведенного анализа следует общая закономерность, состоящая 

в том, что внутренняя морфология тотальности выстраивается не 

произвольно, а таким образом и до тех пор, пока она не 

становится соответствующей более или менее стабильным и 

разноуровневым внешним порядкам ландшафтности среды и 

бытия. Иначе говоря, внутренняя морфология всегда есть инверсия 

тех внешних морфологий, с которыми она связана определяющим 

образом как с условиями. Поэтому морфологическая инверсия есть 

форма согласования онтики и онтологии в процессе 

морфологизации. 

       Практически это означает, что генерологическая сериальность 

дискретов и характер всего генерологического каркаса тотальности 

есть репрезентативное (нетождественное) отражение внешних 

определяющих порядков ландшафта условий и их отношений и, 

следовательно, между ними всегда существует соответствие. 

Происходящее в ходе внутренней эволюции тотальности ее развитие 

(формирование и усложнение субтотальных структур) ведет к 

усилению чувствительности ее к другим ландшафтным порядкам 

условий и к перестройке характера сериальности и сериальных 

отношений внутри тотальности (в соответствии с теоремой Шеннона), 

так что ее генерологическая структура усложняется и развивается в 

дальнейшем в форме генерологического каркаса, структурированность 

которого несет печать всей эволюции тотальности в процессе смены 

ею ведущих внешних условий. Тотальность развивается и живет до тех 

пор, пока имеет достаточно возможностей адаптироваться к 

меняющимся (или «включаемым» благодаря ее собственному 

изменению новым) условиям. Если индивидуальные возможности 

исчерпаны, такое развитие может продолжаться на видовом или 

типовом уровне, т.е. через возврат к более глубоким америческим 

основаниям и их нереализованным еще кодам. Это происходит 
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благодаря тем формам, в которых данные коды присутствуют и 

передаются потомству, но не были еще использованы. Так из прежде 

скрытых предпосылок развивается новая линия актуализации, 

наиболее адекватная наличной среде. В таких случаях эволюция 

меняет свое направление и продолжается по другому пути и в новых 

морфологических формах. В новом потомстве фиксируется не только 

индивидуальное развитие каждой формы, а и подобные видовые или 

типовые дивергенции ее предков в картине развития зародыша данной 

формы.  

        Сизигийное требование, обеспечиваемое причинно-

кондициональной самодетерминацией, удерживает разнокачественное 

многообразие тотальности в единстве, несмотря на его изменчивость и 

даже трансформации. В этом смысле любое естественное развитие 

тотальности, осуществляемое как оптимальное энергетически, в том 

числе общественной, сизигийно. Но приходящие из-за ее пределов 

нестандартные события могут выводить ее из сизигийного состояния и 

вносить диссонанс. А специфика  общества в этом случае состоит в 

том, что помимо внешних факторов дестабилизирующую роль чаще 

всего играют сами люди как непосредственные участники событий, 

когда их действия носят не вытекающий из их реальной потребности, а 

надуманный, внушенный, спровоцированный и т.п., неестественный 

характер. Исток страданий и бед в обществе заложен в несоответствии 

внешней и внутренней жизни человека, порождаемом или излишним 

внешним активизмом, или отсутствием необходимых действий, 

заменяемых внутренними переживаниями или бесконечными 

внешними декларациями. Нарушение сизигийности, возникающее в 

ходе подобных событий, приводит к переходным процессам в 

тотальности и даже к ее распаду, в ходе которого ее субстратные 

компоненты становятся частями иных онтологий и тотальностей или 

распадаются и теряют свою индивидуальность вообще. Это влечет 

дискретизацию тотальностей и этапов ее развития, например членение 

исторического процесса социума на отдельные относительно 

устойчивые формации, народы, нации, и временные или более 

устойчивые локальные формы и феномены в их пределах.  

 

Дискретность и сериальность 

 

Следует также обратить внимние на еще два важных 

обстоятельства, сопровождающих процессы генерологизации. Речь 

идет о феноменах дискретности и сериальности. Узловой характер 

пересечения внешних потоков и компонентов первичного 
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протоамерического хаоса ведет к тому, что узлы (будущие дискреты) 

отделены друг от друга разным характером образующих их  

пересечений и, фактически, квантованы, отделены друг от друга 

пространственно. Поэтому они действительно заслуживают названия 

дискретов. Однако, поскольку формирование дискретов и 

генерологической структуры зародыша идет одновременно, постольку 

дискреты между собой пребывают в постоянной взаимосвязи, но связи 

особой. Будучи квантованными, они не являются генетически 

связанными между собой,  представлют собой не сплошность, а 

внутренне связанную серию. Необычность и важность ситуации 

состоит в том, что они не происходят  друг из друга через 

непрерывный ряд переходных форм и, не будучи связанными такими 

формами, в то же время, согласованы друг с другом общим 

происхождением, и постороннее влияние на один из них сказывается 

на всех. Этим определяется важная специфика пространственной 

генерологии амера и морфологии последующего зародыша. 

 Кроме того, поскольку устойчивым результатом 

генерологизации есть только тот, в котором соблюдается требование 

S=4, амер в зависимости от обстоятельств может переходить в 

зародыш по-разному (порождать разные зародыши), но всегда 

дискретно по временной вертикали. В итоге, сходные амеры, 

порождая в разных условиях разные зародыши (реализуя эффект 

дивергенции), порождают жизнеспособные зародыши только в виде 

дискретных серий в пространстве, и дискретно отделенные друг от 

друга во времени. Т.е. существенные изменения, происходящие с 

амером, отделены друг от друга качественными отличиями серийности 

(видом, набором дискретов и их отношений) и скачками в переходах 

от одной серийности к другой. В общем случае: являющаяся 

результатом генерологизации серийность, не произвольна в двух 

смыслах:  а) только дискреты, связанные определенными серийными 

отношениями, способны носить устойчивый характер; другие, 

пространственно «переходные» между ними, временно возникая в 

особых случаях, устойчивым образом существовать не могут и 

исчезают; б) серии, способные к  генетическим переходам друг в 

друга, образуют дискретные отношения во времени; переходы между 

сериями скачкообразны, в том смысле, что промежуточные 

состояния между ними не являются устойчивыми.  

Дискреты одной серии внутренне связаны общностью 

происхождения, но не происхождением друг из друга. Это связано с 

тем, что при наличии связей самих мест в амере, характер пересечений 

внешних потоков в разных местах генерологизаций амера качественно 
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различен. Поэтому, с другой стороны, генетически не связанные друг с 

другом дискреты серии, связаны, однако, общностью происхождения, 

амерически. Это означает, что, например, внесение в сложившуюся 

культурную систему инородного культурного артефакта затрагивает 

общее америческое основание культуры, влияет на всю культурную 

систему и может влечь перестройку всей ее серии, несмотря на то, что 

члены серии внешне кажутся не связанными друг с другом. Таким 

образом, этап генерологизации на стадии появления амера и зародыша 

имеет несколько особенностей – подвижность, многовариантность 

исходного амера, одновременность формирования из амера дискретов 

и их генерологических отношений, а также  серийность (дискретность, 

квантованность) формирования устойчивых дивергентных форм из 

одного амера, и переходов одних серий в другие во времени. Так 

формируется генерологическая система из общего для ее компонентов 

амера. Ее дискреты формируются и существуют в контексте 

развертывания    связанной    с   ними  целостности    как    ее    моменты 

всегда со-относительно друг с другом.     Их    коррелирование    

проявляется   по-разному    и    может характеризоваться       разными    

терминами: сбалансированность, скоординированность,     

организованность, синхронность         согласованность, и т.д., в 

метафизическом смысле – понятием сизигийности.   

    

Сизигия: историческая справка 
 

       Понятие сизигии использовалось  в философии (гностики-

валентиниане, В.С.Соловьев и др.), в психологии (К.Юнг), в 

астрономии и других областях для обозначения тенденции и 

результатов усоответствливания. Гностиками «сизигии» понимались 

как сопряжения эонов плеромы (полноты бытия). В философии и 

теологии сизигии всегда уделялось значительное внимание, хотя при 

этом часто использовался иной терминологический аппарат, например 

понятия «сопричастия», «причастности», «совозможности» и др. Еще 

Прокл говорил: «Все становящееся единым, становится единым,  в 

силу причастности единому», оно «причастно единому в том смысле, 

что претерпевает становление единым»
49

. Н.Кузанский  выражал идею 

сопричастия следующим образом: когда каждая вещь стремится 

сохранить свое существование, «она совершает это сопричастно с 

другими предметами: например, нога не только полезна самой себе, но 

и для глаза, для рук, тела, для всего человека, потому что служит для 

                                                           
49

 Прокл. Первоосновы теологии. – М., 1993. – с.11 
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передвижения»
50

. Г.В.Лейбниц пришел к выводу, что в мире 

реализованы не просто те вещи, которые логически возможны внутри 

себя, но те, которые дополнительно обладают совозможностью 

сосуществования, т.е. вещи, непротиворечиво совместимые друг с 

другом. Иначе говоря, в принципе совозможности  фиксируется, что не 

все комбинации вещей реально возможны, а только совозможные. 

         То, что Лейбниц называет совозможностью, в метафизике 

тотальности называется сизигией, усоответствливанием. Лейбниц, 

рассматривая  совозможность внутри миров, иногда прямо говорит и о 

«соответственности», какую «содержат в себе эти миры»
51

.  В своих 

«Новых опытах о человеческом разумении» он пишет: «Я имею 

основание думать, что не все возможные виды совозможны во 

вселенной, как бы велика она ни была, и это относится  не только к 

вещам, которые находятся вместе в одно и то же время, но даже и ко 

всему следованию вещей, т.е. я полагаю, что имеются необходимым 

образом виды, которые никогда не существовали и никогда не будут 

существовать, так как они несовместимы с тем следованием тварей, 

которое избрал Бог. Но я думаю, что все вещи, которые допускала 

совершенная гармония вселенной, есть в ней»
52

.  

       П.Флоренский развивал «философию консубстанциальности», в 

которой доказывал, что в отличие от мнения, согласно которому бытие 

существ мира по отношению друг к другу имеет внешний характер, 

концепция консубстанциальности  утверждает, что онтологически все 

существа тесно связаны внутренне. На этой основе объяснялись такие 

тонкие коммуникативные механизмы, как симпатия, любовь, интуиция 

и др. Благодаря указанной связи, отмечал, развивая свой интуитивизм 

и Н.Лосский, существа мира «взаимно координируются до такой  

степени», что это обеспечивает возможность непосредственного, 

интимного общения»
53

. Как пишет он же в другой работе: 

индивидуальное я  «связано со всеми существами всего мира путем 

координации с ними»
54

.  

       В метафизике тотальности не только подтверждается и 

обосновывается важное значение идеи сизигийности, но 

рассматривается вопрос о мере и критериях сизигийности, а также о 

                                                           
50 Кузанский Н. Об ученом незнании //Антология мировой философии в 4-х 

томах. Т.2. – М., 1988. – с.87 
51 Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х тт., т.1. М. - 1982. -  с. 422 
52

 Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х тт., т.2. М.- 1983. - с.310. 
53 Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. – с.326. 
54 Лосский Н.О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. – М., 1992. – с.160. 
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путях обеспечения оптимума сизигийного параметра в деятельности 

человека
55

. Остановимся на последнем моменте отдельно. 

 

 

III. Новые практики:  

рефлексивность и управление 
 

    Метафизика тотальности позволяет по-новому взглянуть на 

современную деятельность людей, их практику. В условиях всеобщих 

интеграционных процессов и уплотнения связей, получивших 

название глобализации, когда многообразие форм социума 

приобретает характер всеединства, или, говоря словами С.Л.Франка, 

«взаимопроникнутости», на ведущие позиции выходят 

постнеклассические практики и взаимопроникнутость их самих. 

Бывшие разрозненные односубъектные классические (среда 

определяет поведение субъекта) и неклассические (субъект определяет 

процессы в среде) практики превращаются в многосубъектные (и 

многообъектные) внутренне связанные комплексы постнеклассических 

практик, требующие анализа и осмысления. В указанных 

постнеклассических комплексах субъекты управления через среду 

влияют на себя и другие субъекты, т.е. оказываются  объектами 

собственных управляющих действий и действий других субъектов. В 

этом переплетении их действий длящаяся единая и, одновременно, 

многообразная практика комплекса осуществляется в форме сложного 

развертывания, трансформации и смены циклов прямых и обратных 

связей разных видов его субпрактик.  

 

3.1. Теоретическое решение практических проблем 
 

           По поводу указанной картины возникает два вопроса. Кто в 

данном процессе кем управляет, субъекты практик средой или среда 

субъектами? Сама формулировка этого вопроса вступает в 

противоречие с нашей уверенностью в том, что в ситуациях 

«истинного» управления именно сознательная активность человека 

является ведущей по отношению к среде. Данное затруднение требует 

рассмотрения и разрешения. Встает также  вопрос о том, что соединяет  

сменяющие друг друга циклы множественных субпрактик в единый, 

                                                           
55 См., например: Кизима В.В. Начала метафизики тотальности //Totallogy-

XXI/Постнекласичні дослідження. №17/18. – Київ: ЦГО НАН України. – 2007, 

с.99-112. 
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целостный во времени процесс саморазвертывания общей 

постнеклассической практики комплекса, подлежащего управлению.  

Оба вопроса внутренне связаны, так как фактически касаются одной и 

той же проблемы сочетания «микропрактик» частей единого 

многосубъектного и многосредового практического процесса с 

«макропрактикой» его как целого, и  получают свое разрешение 

одновременно с выявлением его механизма. Иначе говоря, все 

упирается в вопрос: как управлять комплексом – одновременно 

единым и многообразным, и каково место и роль в нем человека? В 

связи с этим можно сказать следующее.  

1. В общем случае, постнеклассические практики – это 

саморазвертывающиеся целостные многопричинные (и 

междисциплинарные) комплексы взаимодействующих людей и сред, в 

ходе саморазвития которых меняются и люди, и среды, и их 

отношения, что и создает возможность огромного разнообразия 

данных практик, их циклов и вариантов их осуществления
56

 и 

обостряет проблему управления ими. В постнеклассических практиках 

нет безответных действий, поскольку каждая часть влияет на себя 

через целое и в этой относительности субъект-объектных функций 

состоит рефлексивность целого и сохранение его постнеклассической 

идентичности. Однако, в случаях управления целым одни из его 

компонентов (люди) выделяются среди прочих как ведущие и, 

получается, что относительность субъект-объектных функций 

нарушается, что противоречит сути постнеклассических практик. 

Разрешение данного противоречия возможно, если мы  явным образом 

обозначим связь практик отдельных компонентов комплекса и общей 

практики комплекса как целого и затем более четко сформулируем 

проблему.   

            Указанная связь состоит в том, что практики отдельных 

компонентов, помимо их местного рефлексивного характера, 

определяющего их локальную индивидуальную практику («образ 

жизни»),  порождают также «побочные» линейные или линейно-

ветвящиеся  причинные цепи (причинные ризомы), выходящие за 

пределы индивидуальных практик в более широкие среды и 

комплексы. Например, я, как преподаватель, обеспечивая своей 

преподавательской деятельностью свое собственное существование и 

творческое саморазвитие, одновременно запускаю в обществе цепь 

                                                           
56

 см. Кизима В.В. Постнеклассические практики: дивергенция и исток 

//Постнеклассические практики: определение предметных областей. 

Материалы международного междисциплинарного семинара. – М.: МАКС 

Пресс, 2008. – с.42-52. 
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причинно-следственных отношений, связанных с моей отличной от 

преподавательской, т.е. иной, условно говоря, общечеловеческой, 

деятельностью и с деятельностью моих учеников. Взаимодействуя 

через общую среду, подобные причинные цепи каким-то образом и 

обеспечивают рефлексивность  практики комплекса как целого. А 

целым может быть отдельная микрогруппа или небольшая общность 

людей и вещей, общество в целом и даже социум как целое и 

связанные с ним исторические процессы. Необходимо разобраться, как 

именно взаимодействует то или иное многообразие индивидуальных 

практик с рефлексивной практикой соответствующего комплекса как 

целого. 

              Чтобы понять сущность этого причинно-рефлексивного 

механизма, необходимо уяснить три его стороны (решить три 

проблемы): 1.каким образом при всеобщей динамике и даже 

трансформации отдельных компонентов практики целого данный 

механизм обеспечивает сохранение ее идентичности, как 

исторической, но в чем-то инвариантной; 2.как увязывается история 

субпрактик целого с историей общей практики целого, т.е. вопрос о 

механизме поддержания указанной идентичности; 3.в чем 

проявляется ведущая роль человека в общей картине рефлексивности 

данных процессов. Рассмотрим данные проблемы в указанном 

порядке. 

  

2. Проблема 1. Проблема идентичности практики 

меняющегося комплекса как целого получает решение благодаря 

упоминавшимся ранее работам В.И.Акунова. Как показал В.И.Акунов 

на примере исторического развития технических систем, 

самоиидентичность этого развития, несмотря на преобразования 

систем (речь шла об исторической эволюции мельниц), сохраняется 

из-за действия закона соответствия между информационным, 

энергетическим и субстратным  компонентами целого
57

. Суть этого 

закона в том, что развитие любой целостной практики осуществляется 

в направлении обеспечения минимальных удельных затрат ее энергии 

на переработку единицы поступающих в нее со стороны среды 

информации, энергии и вещества (субстрата). Сохранение 

минимальных удельных затрат практического процесса и выступает 

как критерий сохранения его самоидентичности, хотя бы при этом 

менялись виды субстратов, энергий и информации и его 
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 Акунов В.И., Чечик А.Л. Математическое моделирование больших систем 

преобразований потоков вещества, энергии, информации // Сб. Эволюция 

открытых систем. – Киев. 2003. 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

150 

                                                                         

специфические характеристики. При этом, форма данного процесса 

такова, что любое нарушение текущего соответствия минимизации 

между внутренней энергией и внешними потоками субстратов, 

энергии и информации влечет либо разрушение процесса, 

прекращение его существования, либо последующее восстановление 

нового их соответствия на другом субстратном и информационно-

энергетическом материале.  

            Обобщая идею Акунова
58

, и учитывая, что в 

рефлексивных практиках целого есть три универсальных параметра – 

субстрат (С), энергия (Э) и информация (И), - которые всегда 

существуют только вместе, принимая разные специфические формы 

выражения, можно сказать, что эти параметры универсальны и 

применимы к любым, в том числе не только к социальным, а и 

природным системам. Но устойчивый характер имеют не любые 

сочетания С, Э и И, а лишь, как говорил Лейбниц, со-возможные.  

Поэтому внешне общее движение предстает как чередование циклов 

разных СЭИ-минимизаций, развитие практики осуществляется как 

смена дискретных типов субстратно-энергетически-информационных 

комплексов (СЭИ-комплексов) при сохранении неизменности самих 

СЭИ-параметров.  Акунов назвал это историческое движение 

макроквантованием практического процесса как в пространстве, так и 

во времени, дифференциацией его на разнообразные типы и виды 

(серии) практик и их относительно устойчивые отношения друг с 

другом. Можно сказать, например, что социальная практика как целое 

предполагает свой набор субпрактик - производственную, 

политическую, духовную, экологическую и другие, а те - субпрактики 

второго порядка.  Их конкретно-исторический сериально-

иерархический  состав меняется, когда один цикл и тип деятельности 

СЭИ-комплекса сменяет другой. Скажем, практики феодального 

общества перестраиваются и сменяются сериально-иерархическим 

составом практик капиталистической формации.  При этом, частичное 

разрушение предыдущего комплекса сопровождается как бы 

частичным наслоением последующего СЭИ-состояния на предыдущие 

и формированием определенной стратиграфической картины. Так 

последующие общественные формации несут черты предыдущих, 

внешние слои почвы служат проявлением слоев внутренних, внешние 

насыпи в скифских курганах несут информацию о характере 

погребений во внутренних и т.п. Относится это и к духовной сфере, 

которая также имеет вид сложной иерархии, отмечаемой 

                                                           
58 см. Кизима В.В. Социум и Бытие. Киев: Издатель ПАРАПАН. 2007. – с.128-

153. 
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культурологами в виде наслоений архетипов сознания, нравственных 

норм, мифов, религий, философий, научного сознания и других 

исторических ментальных и текущих внешних знаково-вербальных 

компонетов. В общем случае, так выстраивается мировой порядок 

жизни со своими относительно стабильными параметрами и 

отношениями, соответствующими друг другу как по вертикали, так и 

по горизонтали, как в пространстве, так и во времени. В этом разгадка 

удивительной гармонии мира и наличия в нем универсальных 

констант типа гравитационной постоянной, постоянной Планка, заряда 

электрона и т.д., или отношений типа золотого сечения или целого 

набора отношений, необходимость которого фиксируется антропным 

принципом Зельманова-Картера. 

 

3. Проблема 2. (Проблема механизма связи историй 

индивидуальных практик компонентов с историей общей практики 

целого). Итак, развитие общего практического процесса 

осуществляется в виде изменения СЭИ-комплексов рефлексивных 

отношений единства многообразия его частей и самих частей. Каков 

конкретный механизм осуществляет влияние практики отдельных 

частичных субъектов целого на целое,  например, влияние человека на 

жизнь коллектива или личности на историю? Как говорилось выше, 

отдельные субъекты действуют на целое линейным причинным 

образом. Как перейти от их индивидуальных практик к практике 

целого? Можно пытаться рассматривать практику целого как сумму 

практик компонентов, выстраиваемых по принципу прямых и 

обратных причинных связей. Но такой подход недостаточен, 

поскольку  редуцирует единство многообразных частей, т.е. 

одновременный, многосубъектный, объемный характер рефлексивного 

процесса, к взаимно изолированным случаям линейного 

взаимодействия прямых и обратных связей. Объемная сущность 

механизма рефлексивности остается в этом случае фактически 

скрытой за внешними описаниями его отдельных циклов и петель. В 

результате, целостный процесс распадается на фрагменты. Но главное, 

что при этом не соблюдается принцип минимизации удельных затрат 

энергии развития целого, о котором речь шла выше, поскольку 

игнорируются непричинные, внутренние связи между компонентами. 

Например, такая теоретическая картина не позволяет понять ситуации 

активного участия в причинных процессах сознания человека, не 

говоря о неосознаваемых, скрытых и нелокальных, но реально 

присутствующих взаимовлияний людей и вещей, выламывающихся за 

пределы внешней линейности и частичности. Продвинуться вперед в 
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решении данного вопроса позволяет метафизика тотальности, в 

которой данный механизм раскрывается через понятие причинно-

кондициональной самодетерминации, органически сочетающей  

линейные, нелинейные и объемные процессы рефлексивности
59

. 

Обратимся к ней. 

 

4. Предпосылкой введения представления об указанной 

самодетерминации является учет двух метафизических обстоятельств 

и введение некоторых новых понятий. Речь идет о конкретизации 

позиций, которые фактически уже артикулированы выше. Во-первых, о 

наличии в ходе рефлексивных практик двух уровней взаимовлияния – 

внешнего и внутреннего. На внешнем, относительно завершенном, 

генерологическом (лат.genero – порождать, создавать) уровне человек 

и среда взаимодействуют причинным, т.е. однозначным и 

необходимым образом, о чем речь шла выше. На внутреннем 

парсическом  они взаимодействуют как многозначные, случайные и 

сложно структурированные условия друг друга, влияющие друг на 

друга полевым,  кондициональным образом (англ.сondition – условия).  

Отсюда следует, во-вторых, что люди и вещи обладают парсически-

генерологической (в общеметафизическом смысле, онтико-

онтологической) дуальностью: они одновременно 

индивидуализированы, локальны, т.е. онтичны, выступают как 

неделимые  монады в своих причинных действиях и генерологических 

отношениях, и, в то же время, нелокальны, всеобщи, онтологичны как 

проявления единой для них субстанции-среды, как части  последней 

(как парсы) (лат.pars – часть). В последнем случае они, будучи 

неразрывными друг с другом на разных кондициональных уровнях, 

влияют друг на друга бесконтрольно для человека. Так рациональные 

причинные действия человека всегда сопровождаются  

неконтролируемыми, скрытыми парсическими влияниями условий. 

Скажем, причинным образом общаясь на работе с сослуживцами 

согласно требованиям производства, мы связаны с ними и 

парсическими отношениями в виде симпатии и антипатии, установки, 

интуиции, предчувствия, как имеющие общих знакомых, живущие в 

одном городе  и т.п., которые часто способны искажать нашу 

основную в текущий момент (причинную) линию поведения. В любой 

деятельностной ситуации всегда есть генерологический и парсический 

моменты, которые в разных случаях могут меняться местами. 
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         Учитывая сказанное, можно теперь ответить на вопрос о 

сути механизма объемной самодетерминации. Он состоит в том, что, 

исходя из своих потребностей, целей и средств, и причинно (линейно) 

влияя на среду, человек вызывает не только внешние генерологические 

изменения ситуации, а и через них (из-за указанной дуальности людей 

и вещей) бессознательно, нелинейно и объемно меняет и свои 

внутренние парсические взаимовлияния со средой, как бы порождает 

своим причинным действием изменчивые парсические волны, в том 

числе действует таким неконтролируемым образом также сам на себя. 

Он оказывается в объемном поле меняющихся информационно-

энергетических и субстратных парсических потоков, пронизывающих 

всю толщу его самости и «оседающих» в закодированном виде на 

разных уровнях его организма, в том числе на уровне 

психологическом, потребностном, а также на рациональном уровне 

принятия решений. Это означает, что в нем неявным, парсическим 

образом формируются, а затем выходят на уровень сознания и 

генерологии новые потребности, осознаваемые цели, задачи и он - уже 

контролируемым образом - меняет дальнейшие причинные (линейные) 

действия и характер энергетически-информационного и субстратного 

отношения к ситуации. Через осуществление подобных все новых 

линейно-объемных циклов и развивается объемная причинно-

кондициональная самодетерминация, в ходе которой развивается 

генерологический каркас тотальности и ее парсическая аура. В 

ней индивидуальные причинные действия компонентов 

интегрируются через провоцируемые ими кондициональные обратные 

влияния условий и меняют сами компоненты, их отношения к среде и 

ведут к следующим циклам трансформаций единого практического 

комплекса и его места во внешних условиях.   

 

5. Проблема 3. Какова роль человека в механизме 

рассмотренной самодетерминации? Из сказанного следует, что 

причинно-кондициональная самодетерминация существенно 

отличается от традиционных типов детерминации – кондициональной 

в классической картине мира, где сущностные силы и поведение 

субъекта рассматривались как полностью определяемые средой 

(географическим ландшафтом - ментальность, социальными 

условиями – сознание и социализация человека, творческой 

атмосферой - новые идеи, природой – научная истина и т.д.), и 

причинной в неклассической, где субъект линейно-причинным образом 

рассматривается как действующий определяющим, если не сказать 

репрессивным образом на среду (человек как сила, как 
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преобразователь природы, как руководитель, волевой субъект, 

пассионарий, разрушитель или созидатель и т.д.). Как следует из 

сказанного выше, в причинно-кондициональной самодетерминации  

человек как сознательное существо решающим образом действует как 

причина, но его действия постоянно корректируются обратными, 

часто не контролируемыми им, как бы постоянно вразумляющими его 

кондициональными влияниями среды.   

            В данном случае на первый план выходит то 

обстоятельство, что среда, влияя на человека, может способствовать 

формированию его потребностей, целей и действий, направленных как 

на преодоление крайностей его безоглядного причинного поведения и 

на более органичное единство его со средой, так и на усугубление 

крайностей, что обострит отношения человека со средой и 

нежелательно ему. В технике этому соответствуют понятия 

отрицательной и положительной обратной связи. В реальной ситуации 

человек постоянно оказывается в состоянии выбора между ними. Для 

жизни человека, однако, важны не «положительные» или 

«отрицательные» связи сами по себе (то, что для одного 

положительно, для другого может быть отрицательно), а такое их 

сочетание, которое в каждом конкретном случае ведет к повышению 

гармонизации его со средой, а не к его гибели. Это принципиальный 

момент в управлении постнеклассическими практиками.   

              Человек в них важен не тем, что он причинно 

действует и что испытывает влияние условий, а тем, что он является 

центром гармонизации своих действий с миром, поскольку он сам есть 

его часть. Поэтому трансформации постнеклассических практик 

должны осуществляться в той степени и таким образом, чтобы 

непрерывно отслеживать данную гармонизацию и поддерживать ее. 

Т.е. человек, будучи участником тех или иных СЭИ-комплексов, 

должен не стихийно плыть по течению, встраиваясь в процесс 

минимизации энергии, при которой жизнь его самого может оказаться 

ненужной среде, а быть активной органической ее частью, играющей 

свою роль в обеспечении минимизации энергии, что будет 

предполагать его присутствие в ситуации и поддерживаться ею. Он  

должен усоответствливать собой причинные действия и 

кондициональные влияния, меняясь сам, и меняя среду своей 

деятельности сизигийным для себя и среды образом  как органической 

части мира, а не как его инородный артефакт. Этот вывод весьма 

важен для развития представлений о возможностях рефлексивного 

управления. Кратко говоря: рефлексивное управление тогда 

адекватно своей сути, когда оно непрерывно поддерживает 
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оптимальную сизигийность отношений человека с миром, а не 

разрушает ее, независимо от того, какие виды и типы практик 

имеют место в текущей ситуации. В обеспечении непрерывной 

сизигийности процесса заключен тот искомый инвариант, который  

позволяет удерживать многообразие трансформирующихся в нашей 

деятельности и сменяющих друг друга частных постнеклассических 

практик в рамках некоей общей также постнеклассической практики.  

Замечательно, что, как ранее отмечалось, на основе работ 

К.Шеннона, Е.А.Седова, В.И.Акунова, А.П.Стахова уже установлены 

универсальные численные параметры оптимальной сизигийности, на 

которые следует ориентироваться в ходе постнеклассического 

управления
60

. Применительно к человеку если обозначить 

сизигийность как S, показатель веса генерологии в деятельности 

человека как Ng, а парсики Np, то оптимальное значение сизигии 

можно записать как универсальное отношение Sopt = Ng/Nр = 80/20 = 

4.  Показательно, что это отношение коррелирует с «принципом 

В.Парето 80/20», полученное итальянским экономистом и социологом 

Вильфредо Парето еще в 1897 году и касающееся именно 

деятельности людей. Согласно этому универсальному принципу, 

правильно выбрав минимум (20%) самых важных действий, можно 

быстро получить основную часть планируемого полного результата. 

Т.е., 20% правильно осуществленных усилий дают 80% результата, а 

остальные 80% усилий дают лишь 20% результата и потому не всегда 

оправданы. Совершенно очевидно, что в данном случае «важными 

действиями» или «правильно осуществленными усилиями»  являются 

те, которые генерологически выверены (соответствуют цели 

деятельности), определяют сущность действия и его главный результат 

(Ng = 80%), а остальные действия – те, которые вызываются 

парсическими обстоятельствами, непосредственно не затрагивающими 

генерологические отношения и их результат, т.е. Nр = 20%. Поэтому, в 

частности, требуют для дальнейшего улучшения результата 

нелинейных затрат усилий (80% усилий для получения лишь 20% 

«недостающего» результата).    

 Таким образом, на место классических и неклассических 

практик, исходящих из противостояния человека и среды («в пользу» 

среды в первом случае, и человека во втором), постнеклассические 

практики ставят сизигийность, со-возможность, соответствия человека 

и среды, человека и мира. Это открывает новые перспективы и 

позволяет, с одной стороны, получить объяснение ряда проблемных 
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вопросов, с другой, подвести под единое объяснение ряд ранее 

разрозненных феноменов и фактов и ввести в практику новые 

параметры и критерии оптимальности, а также говорить о новых 

методах самой оптимизации жизнедеятельности общества. 

 

3.2. О парсологии и кондициональном анализе 
 

          Из сказанного ясна принципиальная роль в управлении 

постнеклассическими практиками феномена парсики. Соответственно, 

учитывая сложный и часто неявный характер парсических влияний, 

возникает необходимость в самостоятельной области метафизики 

тотальности - учении о парсике (парсологии) и таком разделе 

парсологии, как кондициональный анализ, рассматривающий  способы 

выявления скрытых, парсических влияний среды на человеческую 

практику и жизнедеятельность вообще. От понимания парсики и 

владения ею  наряду с разработанными в науке причинными 

методологиями освоения генерологических отношений, зависит успех 

разрешения всех указанных выше  проблем и вопросов, связанных с 

практиками pg-отношений, а также выявление скрытых возможностей 

человека. Принципы кондиционального анализа и сизигийной 

деятельности в общем виде сформулированы в работе автора
61

. Здесь 

мы остановимся на наиболее существенных моментах 

кондиционального анализа и парсологии и их методах. 

   Генерология практической деятельности человека может быть 

представлена в виде формулы «потребность - (цель-средство-

результат)». В развернутом виде это выглядит так: 

 

П1→ [Ц1 - С1- (Р1+∆Р1)]  →  П2 → [Ц2 - С2 – (Р2+ ∆Р2) ]     →     

П3 → [Ц3 - С3 – (Р3+ ∆Р3) ] → П4→ . . . 

 

Где П1, П2, П3, П4… - потребности, возникающие из 

предыдущего этапа практической деятельности и открывающие 

соответствующие циклы и серийные обеспечения последующей 

деятельности; Ц1, Ц2, Ц3 – цели деятельности, диктуемые 

потребностями; С1, С2, С3 – средства деятельности; Р1, Р2, Р3.. – 

результаты, соответствующие цели; ∆Р1, ∆Р2, ∆Р3 … - 

непредвиденные отклонения от результатов, соответствующих цели 

(дикрепансия, от англ.discrepancy – расхождение, противоречие). 
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     Ясно, что парсические влияния на деятельностную 

генерологию, ведут к отклонению результата деятельности от того 

значения, которое предполагалось в цели, т.е. в дискрепансии ∆Р. 

Поэтому сизигия практической деятельности может измеряться как 

отношение Р/∆Р, а кондициональный анализ возможен через 

рассмотрение структуры отклонения ∆Р. Иначе говоря, утверждается, 

что дискрепансия ∆Р, хотя она и не соответствует результату, - не 

произвольна, а определяется особенностями среды и их парсическим 

влиянием на деятельность. Поэтому структура кондициональных 

влияний должна отражаться в структуре добавки ∆Р. Этот принцип 

лежит в основе кондиционального анализа и диктует необходимость 

изучения данной структуры. В отличие от традиционной 

экспериментальной и измерительной практик, в которых добавка ∆Р 

рассматривается как ―ошибка» измерений и от нее стараются 

максимально избавиться, на самом деле она, с развиваемых здесь 

позиций, чрезвычайно важна. Очевидно, во-первых, что избавиться от 

нее невозможно, более того, попытки ее сведения к нулю чаще всего  

приводят к проявлениям разного рода нелинейностей, новых связей и 

эффектов, т.е. к новым объектам изучения. Во-вторых, она является 

непосредственным источником важнейшей парсической информации, 

к необходимости изучения, учета и использования которой подошло 

общество в своей деятельности, и началом этой работы как раз и 

должен быть специальный парсологический анализ.  

  Дискрепансию ∆Р, возникающую в деятельности, можно 

разделить на три части. Первая порождается внешними, очевидными 

обстоятельствами деятельности и вполне устранима. Она связана с 

небрежностью в подготовке и проведении деятельности, отсутствует 

при соблюдении тщательной подготовительной работы (адекватная 

потребности постановка цели, правильный выбор средств достижения 

цели, необходимое для решение задачи инструментальное 

обеспечение, чистота условий деятельности и т.п.).  Вторая, 

возникающая из заранее заданной технологической задачи, имеющей 

целью получение определенного результата независимо от 

сизигийности ситуации («результат любой ценой», например 

достижение заранее задаваемых экстремальных параметров 

проектируемого самолета, игнорирующее иные сизигийные 

ограничения). Как первая, так и вторая не являются предметом 

кондиционального анализа. Таким предметом является третья часть 

– наиболее опосредованная по отношению к внешним причинным 

действиям.  
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           Третья часть проявляется независимо от наших 

сознательных усилий и, в общем случае, выпадает из привычной 

рационально-понятийной системы, имеет по отношению к ней 

иррациональный характер. Это случается также, если наша 

деятельность затрагивает сразу множество обстоятельств и их 

изменения носят разнокачественный и нелинейный характер, часто 

при изменяющихся независимо от нас условиях. Примером могут 

служить экстремальные ситуации, схватываемые только особыми 

состояниями человека, подобными описываемым дзэнским монахом 

XVII в. Такуаном Сохо состояниям «непоколебимой мудрости»
62

, 

возникающим в бою у выдающихся воинов, когда логическое 

просчитывание вариантов невозможно из-за отсутствия времени и 

любая фиксация внимания на фрагменте боя означает поражение или 

смерть. Здесь неясности бывают не только с целями и методами, а и с 

самими сиюминутными потребностями, от которых можно было бы 

отталкиваться, но которые могут привести к поражению из-за 

упущения стратегической ситуации. Такие состояния касаются глубин 

субстанциальных потребностей и их успешное преодоление 

происходит на основе тонких механизмов, обнаруживаемых только 

при «отключении» подавляющего действия внешних, разделенных на 

разрозненные модальности чувственных и понятийно-языковых 

средств.  

         Данные механизмы непрерывно формируются, существуют и 

действуют как непосредственный процесс усоответствливания 

глубинных отношений человека и мира, адекватны ему и в этом 

состоит их истинность. Именно на глубине субстанциальных смыслов 

происходят едва заметные истинные микродвижения, определяющие 

сизигийность нашего участия в текущей многомерной и 

многоаспектной макроситуации. Стремление человека к сизигии – это 

вечная тяга его к своей субстанциальной сущности, не схватываемая 

до конца дискретными понятийными средствами, но вполне реальная. 

Она должна лишь быть развита, освобождена от костылей 

традиционных чувств и рассудка. В сущности, любые действия 

человека всегда есть одно и то же – попытка преодолеть свой 

сизигийный дискомфорт на разных уровнях. Это стремление 

зарождается как потребность в уходе от дискомфортных состояний, 

возникающих неизвестно откуда, невыразимых традиционными 

средствами, кажущихся беспричинными и даже не всегда вначале 

осознаваемых.  

                                                           
62

 Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. – Евразия. СПб, 

1998. 
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Здесь следует отдельно сказать об особом феномене пограничного 

сочетания онтики с онтологией, в котором онтическое одновременно 

выражает жизнь онтологического. Точней, онтическое 

освобождается от наличных норм и правил, т.е. от неприкасаемости 

генерологических отношений и структур во имя глубинных 

парсических тенденций, внешне выражаемых в виде общих призывов, 

лозунгов, метафор, способных затронуть массы людей на уровне 

подсознания вопреки генерологическим правилам внешней жизни и 

потому ведущие к изменению или разрушению этих правил. Данный  

феномен проявляется у людей, у которых тяга к субстанциональному 

проявлению своей онтической сущности выражена с особой силой, - у 

пассионариев. В своей онтико-онтологической природе они обладают 

способностью не только онтических действий, а и непосредственного 

соединения своей онтики с онтологиями более широкой жизни, 

реального влияния на эти онтологии своими действиями как их особо 

активная часть, вовлекающая целое в изменения.  

 

Природа пассионарности 
 

Пассионарий способен онтически выражать жизнь онтологической 

массы и убедительно действовать через онтическую природу людей на 

их глубинные онтологии, в которых индивидуальность нивелирована и 

люди ведут себя как нерасчлененная энергетическая субстанция, 

действующая онтически хаотично, а онтологически под влиянием 

пассионария. Пассионарий способен непосредственно влиять на 

массу. Причинные внешние факторы и действия в этом случае 

подчинены кондициональному давлению, сознание С1 подчинено 

энергии подсознания С2, на котором и с позиции которого и действует 

пассионарий.    

 

Учитывая, что человек в своей онтико-онтологической дуальности 

имеет полионтический и полионтологический характер, пассионарное 

влияние обладает большими возможностями, которые и 

демонстрируют харизматические лидеры, талантливые ораторы, 

политики  и полководцы.  Оно может целенаправленно использовать 

разные онтологии для влияния на разные группы людей и решения 

разных онтических задач, изменять уровни онтологий, делая 

ведущими одни или другие в зависимости от ситуации.  

Соответственно, объект влияния может подвергаться воздействию 

избирательно и манипулятивно, выступать как часть разных 

онтологических масс, под влиянием стихийных процессов в среде или 
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разных пассионариев переходя из одной онтологической массы в 

другие и деперсонализируясь онтически.  

 

Пассионарность, если ее сущность осознана, может 

использоваться как сознательно применяемый метод манипулирования 

людьми и не требуя для этого пассионарных личностей, используя 

соответствующие технологии, что сегодня широко имеет место  в 

политике, рекламе, создании того или иного общественного мнения и 

т.д. В условиях развитых средств массовой информации 

подвергающиеся целенаправленному и разнообразному парсическому 

влиянию  люди могут зомбироваться сразу по нескольким 

онтологическим уровням, быть частью разных «масс» одновременно и 

при этом не собираться в толпы и явным образом не бунтуя и не зная 

друг друга в лицо. В связи с этим роль парсики и кондициональных 

влияний неизмеримо возросла, а анализ парсического фактора все 

более актуализируется. Ведь, как написала Н.П.Бехтерева, 

«увеличивающееся число людей с устойчивыми патологическими 

состояниями мозга может привести  к глобальной неустойчивости»
63

. 

 

Методы кондиционального анализа 
 

      Методы рассмотрения парсики можно разделить на 

субъективные и рациональные. Первые базируются на переживаниях, 

возникающих в ходе формирования и развития потребностей человека. 

Вторые исходят из рационального анализа наличных объективных 

ситуаций. Используемые в единстве, они позволяют развивать 

парсологию в разных направлениях.  

 

Субъективные методы 

 Роль парсических влияний на  социальные явления резко 

возрастае вместе с нарушением в этих явлениях сизигийного 

соответствия, влекущим появление новых потребностей. Потребность 

– это вначале неясное переживание несизигийности, толкающее на не 

сразу осознаваемые поиски ее преодоления.  Наличие такого 

интенциального переживания связано с фундаментальной онтико-

онтологической дуальностью человека как целого, и потому его можно 

определить как интегральное переживание. Оно вырастает из 

наличной в человеке онтологической парсичности, которая, 

                                                           
63

 Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни /Н.П.Бехтерева. – доп. изд. 

– М.:АСТ; СПб.:Сова, 2007. – с.189. 
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взаимодействуя на разных уровнях с онтикой человека, порождает 

соответствующее общее состояние. Парсология исходит из того, что 

помимо логически-разумного, генерологического отношения к миру 

человек обладает и непосредственным чувствованием мира, не 

выразимым в конечных формах мысли и известных перцептивных 

модальностях, поскольку оно имеет субстанциальный характер по 

отношению к ним. Через него человек в состоянии пребывать в 

субстанциальных состояниях разного характера и уровней, а раз так, 

то он может и достигать разнообразных и разноуровневых сизигийных 

решений.  

 Способность человека к интегральному переживанию есть 

свидетельство его способности к одновременному присутствию везде, 

хотя и в разной степени опосредованности (виртуальности), а 

потому и разного уровня чувствительности и ясности. Поэтому 

интегральное переживание имеет множество  разноинтенциональных 

возможностей, конкретизирующихся в своей определенности по-

разному в разных ситуациях жизни. Этим определяется разнообразие 

состояний переживания, в которых человек оказывается, но в которых 

далеко не всегда  может разобраться, а потому и уяснить характер 

вызывающих их парсических влияний. Выяснение механизмов 

достижения дифференцированных субстанциальных  парсических 

состояний (концентрации внимания на них) и выработка способности 

человека соотносить структуру интегрального переживания со 

структурой дискрепансии  ∆Р и на этой основе получать ранее 

скрытую информацию, и составляет главную задачу субъективной 

методологии парсологии.  Сегодня эти способности и умения 

работают повсеместно, но стихийно. Когда человек видит все 

происходящее в обществе через призму отстаиваемой им идеологемы, 

а все другие стороны общественной жизни как бы скрыты от него, он 

достигает субстанциального переживания общества на уровне своей 

идеологемы.   Когда ученый-механицист видел мир в виде 

механической картины, он переживал субстанциальное состояние 

мира на уровне явного для него механического бытия, оставляя в 

стороне оптические, магнитные, социальные, психологические и 

другие явления.  

    Любая абстракция есть субстанциализация, особым образом 

переживаемая человеком действительность, выводящая в состояние 

«резкости» одну сторону бытия и как бы затемняющая другие, что 

означает вовлечение многообразия субстанциальных форм в процесс 

интегрального переживания, их перебор и остановку на той, которая 

нужна в данный момент. Часто данный естественный феномен 
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«наведения на резкость» используется сознательно и в этом случае 

становится методом, который можно назвать методом смены 

перспективы. В этом случае человек стремится «встать на место 

другого», «посмотреть на ситуацию с точки зрения другого», увидеть 

фигуру на ином фоне, текст поместить в другой контекст, один и тот 

же факт рассмотреть с разных жизненных позиций. Все это 

способствует выявлению ранее скрытых отношений и влияний, а 

также помогает понять их соотношение и возможную парсическую и 

парсически-генерологическую динамику.   

 Можно говорить, при этом, и о разной глубине парсических 

влияний и различии их переживаний. Переживать можно не только 

внешнюю ситуацию, а и образы, ощущения, внутреннее состояние 

организма. Это  хорошо известно в театральной практике. 

К.С.Станиславский требовал от актеров «сознательными путями… 

будить и вовлекать в творчество подсознание» и провозглашал 

принцип: «Подсознательное творчество природы через сознательную 

психотехнику артиста», «Подсознательное – через сознательное, 

непроизвольное – через произвольное»
64

. Он писал, что только в 

переживаниях «глубокие тайники подсознания осторожно вскроются, 

и из них выйдут  не всегда понятные нам чувствования. Они на 

короткое или более продолжительное время овладеют нами и поведут 

туда, куда им повелит что-то внутри»
65

. Субъективная методология 

предполагает также использование переживаний не только нарушения 

сизигийности, а и комфортности. Связанные с этим переживания 

могут возникать в отвлекающем нас от не дающих покоя проблем 

жизни состояния отдыха, комфорта, как своеобразные «ситуации рая» 

и свободы, на фоне которых неожиданно «высвечиваются» решения 

этих проблем. Это амерические состояния открытости всему и 

способности реагировать на все, способности внезапных озарений и 

решений
66

. 

  Интегральные переживания всегда индивидуализированы, 

поскольку зависят от предшествующего неповторимого опыта и 

приобретенного знания («апперципирующей массы») в связи с 

рассматривавшимся еще Г.В.Лейбницем, И.Ф.Гербартом и В.Вундтом  

феноменом апперцепции.   В зависимости от опыта и характера 

самости самого переживающего одни и те же явления в общем случае 
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 Станиславский К.С. Работа актера над собой. Чехов М.А. О технике актера. 

– М.: «АРТИСТ И РЕЖИССЕР.ТЕАТР». 2006, - с.30. 
65 Там же, с.31. 
66 Кізіма В.В. Субстанційні виміри феномену туризму // Філософські нариси  

туризму. – Київ: Український Центр духовної культури, 2005. – с.100-123.   
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переживаются по-разному, вплоть до разных форм ощущений. 

Анастасия Цветаева описывает феномен К.Сараджева, который 

различал в каждой ноте 243 звучания, а в октаве  из семи нот 1701 

звук. При этом каждая вещь, человек или его фотография 

соотносились им с определенным звуком. Например, фотографии 

Марины Цветаевой, сделанные в разном ее возрасте, он, не зная, что 

это фотографии одного и того же человека, одинаково соотносил с «ми 

семнадцать бемолей»
67

.  

          Подобные явления синестезии (смешения разных форм 

модальности – зрения и слуха и т.п.) свидетельствуют  об 

интегральном переживании как о базовом субстанциальном по 

отношению к чувственным и рациональным формам отражения бытия 

человеком. Но эти же явления указывают и на то, что для человека 

любые субстанциальные основания имеют смысл не сами по себе, а 

только если способны разрешаться в конкретных плюральных формах 

бытия, чувствования и мышления человека, т.е. способны проявляться 

в человеческих формах существования и мышления. Абстракция сама 

по себе может порождать лишь иллюзии (чем и страдал на протяжении 

тысячелетий онтологизм), если она не соотносится с конкретными 

условиями и формами ее проявления, из скрыто-идеального состояния 

не переходит в явно-актуальное и материальное, подобно тому, как  

юридический  закон сам по себе не оценивает конкретную ситуацию, 

для этого  необходим суд, осуществляющий выведение действия 

данного закона в условиях конкретно рассматриваемого случая 

правонарушения и в связи с сопровождавшими этот случай 

обстоятельствами. При этом, правильный выбор статьи закона, 

адекватной реальной ситуации, требует от судьи способности 

правильно пережить эту ситуацию первоначально на уровне 

субстанциальном. Лишь в этом случае юридическая правильность 

судебного решения будет совпадать с истинной справедливостью, 

иметь сизигийный характер.      

Поэтому основой парсологии является уяснение закономерностей 

не только субстанциализации плюрального с одной стороны, а и 

плюрализации субстанциального – с другой. Это две стороны одного 

механизма поддержания сизигийности, без любой из них сизигия не 

достигается. Путь «вниз» не существует без пути «вверх», поскольку 

онтико-онтологический механизм их связи – один и тот же. Для 

понимания обыденности нужны принципы, но для обретения 

(открытия, узрения)  принципов нужна обыденность. Субстанции - 

вокруг нас и в нас. Они и незначительные и разнообразные события и 
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фрагменты обыденности – одно и то же; дело только в том, что одни 

смотрят на мир онтологическими очами, другие видят онтическими 

глазами, а нужно зрить его онтико-онтологическим переживанием. 

  При рассмотрении интегральных переживаний как источника 

парсического анализа возникает необходимость говорить также о 

своеобразной «технике избегания ошибок», позволяющей устранять 

неточности самого интегрального переживания. Речь идет, например, о 

такой разновидности интегрального переживания, как виртуальные 

переживания, исследуемые в виртуалистике Н.А.Носова и его 

последователей. Они репрезентируют реальность не непосредственно, 

а через сознание, под влиянием тех или иных нестандартных 

обстоятельств надстраиваясь над ним как вторичные (собственно 

виртуальные), но обладающие относительной самостоятельностью 

феномены, которые человек воспринимает поэтому как обычные 

проявления сознания. Например, возникают в сознании летчика при 

аварийной посадке самолета и заставляют принимать его 

неправильные решения. Применим виртуальный подход и к анализу 

других случаев, например к объяснению алкоголизма и выработке на 

этой основе более эффективных методов его лечения, для понимания 

природы серийных убийств
68

 и другим. В  этом случае имеет место 

особая ситуация искажения интегрального переживания, уводящая от 

правильной оценки парсических влияний и потому требующая 

устранения.   
Рациональные методы 

Помимо интегрального переживания связанные со структурой ∆Р 

парсические влияния могут изучаться и рациональными методами. В 

этом случае основополагающим является три обстоятельства: 1) 

понимание парсического момента как вносящего непредвиденные и не 

вытекающие из генерологии вариации в нее, внешне проявляющиеся в 

ней как выпадающие из ее логики случайности. Поэтому возможно 

освоение парсики через изучение закономерностей самих 

случайностей; 2) поскольку парсические влияния носят 

кондициональный, а не причинный характер, изучение парсики 

возможно и на примерах непричинных корреляций событий и вообще 

тех случаев, когда причинный подход оказывается недостаточным; 3) 

то обстоятельство, что парсическое, скрытое в одной ситуации может 

играть генерологическую, явную роль в другой, можно использовать 
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для изучения парсики в том случае, если выработать методологию 

перевода скрытого состояния в явное.  

Общим принципом в первом случае является то, что 

случайности, каждая из которых по отношению к той или иной 

генерологии случайна сама по себе, в своей совокупности тем не менее 

всегда проявляют парсическую упорядоченность в виде 

статистических и вероятностных закономерностей, поскольку в своей 

совокупности структурированы в соответствии с теми своими 

генерологиями, парсическими презентациями которых они являются. 

Поэтому, чем больше массив случайностей, тем более точную и 

дифференцированную информацию об общем парсическом поле и его 

структуре они несут. Данная картина выявляется через 

статистические и вероятностные  показатели. Стихийно данный 

подход уже давно используется. Не случайно вероятностный 

(статистический) способ мышления, т.е. мышление на языке и в 

образах распределений, становится все более распространенным. Но 

при этом, как отмечается специалистами, фундаментальная роль 

распределений в структуре даже научного знания зачастую почти не 

раскрывается.  

Частными случаями данного общего подхода являются: метод 

изучения случайностей как предвестников тех или иных событий, 

например землетрясений или будущей повышенной солнечной 

активности, задолго до явного их осуществления;  изучение 

конкретного вида распределения случайностей в каждом отдельном 

случае ∆Р позволяет установить соотношение и характер 

соответствующих видов парсических влияний в каждом из данных 

случаев; устойчивый характер распределений, особенно сложных в 

структурном отношении, позволяет анализировать структуру 

скрывающихся за ними разных генерологических образований, 

репрезентацией которых данные распределения являются. 

Второй случай  имеет место тогда, когда общие причинные 

источники случайностей неизвестны, но случайности демонстрируют 

определенную корреляцию в своем поведении, что можно 

интерпретировать как действие непричинных, т.е. кондициональных 

механизмов детерминации по отношению к ним и изучать данные 

механизмы. Примерами могут служить рассматривавшаяся К.Г.Юнгом 

синхронистичность
69

 и идея предрасположенности К.Поппера, 

высказанная им в результате тридцатипятелетнего анализа понятия 

вероятности и заключавшаяся в том, что характер и устойчивость 
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вероятностей определяется  характером и устойчивостью условий, как 

раз и определяющих предрасположенности ситуации к ним. При этом 

Поппер утверждает, что «предрасположенности – это не просто 

возможности, это физические реальности. Они так же реальны, как 

сила или силовое поле. И наоборот: сила – это предрасположенность. 

… Силовое поле – это поле предрасположенностей. Оно реально, оно 

существует»
70

. Тем самым утверждается реальность парсики и 

парсических полей и даются некоторые методологические 

предпосылки для их изучения. Вообще говоря, сама по себе  

кондициональная детерминация де факто давно и широко 

используется в жизни под разными названими. В науке - при создании 

условий, обеспечивающих нужный ход эксперимента, выявляющего те 

или иные прежде скрытые обстоятельства, говорится о создании 

необходимых экономических, производственных и иных условий 

жизни общества, отельного человека, в политике - в виде стратегии 

создания «управляемого хаоса» в тех случаях, когда силовое решение 

вопроса невозможно или нецелесообразно.  

Третий случай  предполагает сознательное и целенаправленное 

выведение скрытого и неявного парсического в состояние явности и 

существенности и изучение его в уже не парсическом, а сущностном 

виде. Данная методология учитывает принцип парсически-

генерологической относительности - то, что парсика и генерология 

являются таковыми лишь относительно друг друга и не существуют в 

абсолютно раздельном виде. Поэтому, создавая определенные условия 

в конкретной ситуации, можно ее скрытые парсические детерминанты 

искусственно выводить наружу в качестве генерологических и 

исследовать их.  То, что «рассеяно» и не воспринимается в первом 

случае, становится единым и локализованным в другом. 

Данный момент присутствует не только в любом эксперименте, а 

и в случае наблюдения, когда накопление в поле зрения сходных 

явлений «высвечивает» их общую сущность, подобно тому, как 

обратившиие на себя в свое время внимание факты заболевания 

цингой и другими сходными по симптоматике болезнями у матросов 

во время кругосветных плаваний и у заключенных в тюрьмах привели 

к установлению общих их причин и открытию витаминов. 

Сознательно применяемый данный феномен может быть назван 

«эффектом набора» эмпирических данных
71

. Широко известным 
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методом, непосредственно связанным с третьей группой методологий, 

является метод рандомизации. Он состоит в том, чтобы 

целенаправленно так строить сбор информации об изучаемой 

ситуации, чтобы в разных массивах подлежащих анализу данных   

«высвечивались» в качестве главных разные скрытые факторы, 

присутствующие в ситуации.  Скажем, для выявления наиболее 

значительных проблем, существующих в определенном населенном 

пункте, социолог раздает для заполнения одни и те же анкеты. В 

зависимости от того, каким группам населения эти анкеты будут 

розданы, он получит разные ответы - молодежь и пенсионеры, 

представители бизнеса и работники бюджетной сферы ответят по-

разному, и т.д. И лишь когда он распределит анкеты равномерно среди 

всех групп населения, частные проблемы утратят ведущее значение и 

на первое место выйдет ранее скрытый мотив, действительно 

касающийся всех и задача будет решена. При другой постановке 

задачи характер анкетирования также должен меняться. Метод 

рандомизации широко используется в медицине, психологии, 

психиатрии, социологии, криптографии и других областях. 

         

3.3. Институты нового образа жизни социума 
  

     Возвращаясь после всего сказанного к вопросу о методологической 

роли метафизики тотальности в развитии нових практик и 

рефлексивного управления, можно сделать определенные выводы о 

новых институтах жизни социума. В общественной  жизни зло 

существует не неизбежно, а лишь тогда, когда мы нарушаем 

объективные законы не только природы, а и общественной жизни и, 

таким образом, сами творим собственные несчастья. Избежать этого 

можно, соблюдая требование сизигийности онтико-онтологических 

отношений  людей, общества и природы.   

      Поскольку движущей силой общественной жизни является 

человек, максимально полное соответствие его жизнедеятельности 

объективным законам будет иметь место только тогда, когда онтика 

индивидуальных потребностей и интересов всех людей, свободное 

раскрытие сущностных сил каждого будет соответствовать онтологиям 

общественного бытия. Каждый человек, с момента своего рождения 

оказываясь в онтологических условиях семьи, стихийно усваивает 

способы поддержания единства в семейном разнообразии. Эту 

естественную практику следует осознать и целенаправленно 
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культивировать взаимопонимание и доброжелательность при 

рассмотрении любых проблемных вопросов, переносить на другие 

онтологии, в которых человек может оказываться вне семьи (на 

работе, во временных коллективах, в городе и т.д.), а также сам 

выстраивать новые онтологии, в которых способен проявить свои 

личные, неповторимые возможности и способности вместе с другими. 

Он должен уметь сизигийным образом перемещаться через доминанты 

разных онтологий в соответствии со своим внутренним развитием, 

поднимаясь до переживания онтологий высших смыслов, открывая 

новые возможности в себе и способствуя самореализациям других. В 

социуме подобные смены перспектив идут постоянно и общество 

должно этому всячески способствовать,  соблюдая, однако, одно 

универсальное требоваение – сизигийность не только 

индитвидуальной жизни людей, а и жизни социума в его 

взаимодействии с природой.   Главным принципом реализации 

оптимального взаимодействия внешних институциональных и 

скрытых духовных сторон жизни людей, т.е. соответствия 

деятельности людей объективным законам социогенеза, должен быть 

принцип свободного раскрытия сущностных сил каждого без 

исключения человека, если это не разрушает социум, а способствует 

его единству.   

        В связи с этим заскорузлая и несправедливая законодательная и 

судебная системы власти должны быть изменены в соответствии с 

учетом новых требований как основополагающих. Только в этом 

случае законодательство обретет  ту регулятивную ценность, в 

которой нуждаются постоянно пребывающие в кризисном состоянии 

современные страны и мировое сообщество. Необходим такой новый 

законодательный, исполнительный и судебный механизм, 

игнорирование или нарушение работы которого будет означать 

одновременно игнорирование объективных законов жизни общества, а 

потому будет так же очевидно своей опасностью и неприемлемостью, 

как и нарушение законов природы. В дальнейшем, когда его 

функционирование будет естественным правилом и станет 

неотъемлемой чертой жизни гражданского общества, оно перестанет 

требовать специальных государственных усилий и социум войдет в 

состояние общественного самоуправления, главным смыслом которого 

станет свободное раскрытие все новых возможностей человека и 

социума, а главной текущей заботой – поддержание оптимальной  

сизигийности жизни во всех ее проявлениях и новациях.  

     Сегодня новая жизнь и практика, формирующиеся в ходе 

глобализации, должны опираться на новые подходы, отталкивающиеся 
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от понимания социума как сизигийного единства многообразия и 

человека как эпицентра внимания, способного обеспечить это 

единство, а значит и оптимальне условия своей собственной 

реализации. От пирамиды «народ внизу – власть вверху» необходим 

переход к постоянно функционирующей рефлексивной ситуации 

единства власти и общества. Механизм этой рефлекси состоит в 

том, что генерологические действия властных институтов в деле 

организации внешней жизни общества, с одной стороны, и обратный, 

осуществляемый в виде  информации о текущих и перспективных 

потребностях  людей  парсический отзыв гражданського общества, на 

основе которого корректируется деятельность власти,  – с другой, 

осуществляются таким образом, чтобы весь процесс жизни носил 

сизигийный характер. Диалог власти и гражданського общества 

становится основной формой и способом жизни общества. 

         Базовым смысловым институтом в этом процессе должен быть 

институт гуманитарной экспертизы
72

, отслеживающий характер 

поля постоянных и меняющихся социальных потребностей в обществе 

и определяющий возможные  стратегии их оптимального сизигийного 

удовлетворения, а также прогнозирующий тенденции на перспективу. 

Все остальные институции должны, отталкиваясь от данных 

гуманитарной экспертизы, обеспечивать необходиое законодательное 

и исполнительное творчество, направленное на поддержание 

оптимальной сизигийности  жизни общества при любих его 

трансформациях.   

       Из сказанного выше ясно, что речь идет о непрерывном 

отслеживании не только явных причинно-генерологических 

отношений  и процессов, что имеет место сегодня, а и парсических 

тенденций, идущих от гражданского общества, как субстанциальных 

тенденций, с которыми нельзя не считаться, поскольку это будет 

игнорированием объективного закона общественной причинно-

кондициональной самодетерминации и вызовет нарушение балансов и 

гармонии в обществе.  На каждом онтологическом уровне жизни 

общества, начиная с сельского и районного, и кончая 

общенациональным, должна быть ясна общая картина  потребностей 

людей и порождающих их обстоятельств, позволяющая правильно 

определить назревшие  в обществе преобразования либо необходимые 

коррекции и их актуальность и, начиная с общесоциального уровня и 

кончая жизнью  района и отдельных населенных пунктов, иметь 

текущие планы по их осуществлению. В широком смысле комплекс 

                                                           
72 Кізіма В.В. Гуманітарна експертиза: сутність і технології здійснення. – 

К.:ЦГО НАН України. – 2005. – 27с.  



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

170 

                                                                         

всех этих мер и можно рассматривать как постоянно осуществляемую 

гуманитарную экспертизу. Социум и отдельные общества не могут 

игнорировать выводов гуманитарной экспертизы  без риска  

нарушения соответствий и балансов в жизни людей, которая 

непрерывно меняется. То же относится и к микрообщностям. Скажем, 

в работе фирмы, как в любой целостности, есть свои генерологические 

отношения и своя парсика, способная в той или иной мере нарушать 

устойчивость данных отношений. При развитии фирмы руководство 

может целенаправленно контролировать их отношение, не допуская 

выхода ситуации за оптимальные сизигийные пределы Sopt=4. В 

частности, учитывать, что неограниченное усиление порядка Ng 

(генерологии) за счет полного пресечения расшатывающих его 

посторонних (парсических) влияний Np так же вредно, как и введение 

излишней «демократии», вседозволенности в работе фирмы и 

ослабление производственной дисциплины, поскольку как в первом, 

так и во втором случае значение сизигийности отклоняется от 

оптимального в первом случае в бóльшую сторону, во втором – в 

мéньшую.    

       

        В более сложных ситуациях, например, рассматривая то или иное 

общество как целое, следует учитывать не только парсику и 

генерологию, а и переходные меонические и амерические процессы. В 

жизни любой сложной тотальности они присутствуют всегда  и важно 

поддерживать их соотношение в оптимальной пропорции друг с 

другом и с парсически-генерологической системой, не стремясь все 

это многообразие редуцировать к одной компоненте. В обществе 

наряду с генерологическими структурами и парсикой (в виде, 

например, государства и отношений гражданского общества) имеют 

место также несущие меоническое начало безработные, временно 

отошедшие от активной жизни и находящиеся «между» легитимными 

социальными структурами и отношениями маргинальные слои, 

пенсионеры и другие, а также инициативные люди и 

предприниматели, стремящиеся на базе процессов обновления, 

модернизаций и иного относительного меонического хаоса в той или 

иной области заложить основы новых форм и перспектив и, по сути, 

экспериментирующие с разными социальными амерами.  Общество 

есть комплекс отношений всех этих групп и оптимальное управление 

им возможно только на основе понимания его как живой тотальности, 

функционирующей согласно принципам тоталогенеза. 
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       Итак, особое значение в современном социуме должны играть 

следующие институции. Гуманитарная экспертиза - исходный, 

постоянно действующий и независимый в своих выводах институт 

общества, способный адекватно оценить не только наличные, а и 

назревающие потребности общества на всех основных уровнях его 

жизнедействия, опирающийся на анализ текущего состояние 

общественного сознания и объективные доминанты интегральных 

переживаний  граждан. Вырабатываемые на этой основе обоснованные 

качественные предложения по действиям по поддержанию или 

коррекциям тех или иных сторон жизни общества являются 

материалом для последующих обобщений, расчетов и выработки 

задач адекватних общей ситуации.  Реализацией задач занимаются 

исполнительные органы. На этом цикл завершается, но следом идет 

уже следующий и жизнь общества  предстает как непрерывный 

процесс его самодетерминации и саморазвертывания в соответствии с 

состоянием и изменением потребностей людей и  необходимостью 

изменения условий для их эффективного удовлетворения.  

       Законотворческая деятельность общества базаруется на 

принципе соответствии права и юридических законов объективному 

закону причинно-кондициональной самодетерминации социогенеза и 

требовании соблюдения сизигийности развития общества при условии 

приоритета гуманистических потребностей и интересов людей в этом 

движении. Законы фиксируют, что действия каждого человека, важные 

для него и определяющие смысл его жизни, должны соответствовать 

интересам и потребностям всех, а желания и действия всех, 

проявляющиеся через действия институтов власти, должны  в полной 

мере соответствовать    потребностям всех членов в соответствии с 

местом и значением, которое каждый человек имеет на своем месте.  

Обеспечивается не только общественный характер производства, а и 

индивидуальный доступ каждого члена общества к общественным 

багатствам на основе возможности арендовать по потребности 

общественные средства за доступную рентную плату. Работа 

институтов власти и их бюрократические процедуры в соответствии с 

требованиями закона прозрачны, связанная с ними информация 

доступна каждому гражданину. Любые посреднические структуры и 

отношения максимально устранены, а те, что необходимы, 

подвергаются непрерывному общедоступному контролю. Законом 

устанавливается предел разрыва в зарплате в обществе, а сам 

максимум разрыва определяется реальними потребностями человека в 

обеспечении его полноценной жизнедеятельности, полезной обществу.  
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Жизнь одних за счет эксплуатации других рассматривается как 

пережиток предыстории и запрещена законом.  

        Работа всех общественных институтов базируется на 

теоретическом представлении об обществе как о социальной 

тотальности - обновляющемся единстве экономического, социально-

политического, духовно-культурного, языкового, этнического, 

конфессионального, природно-экологического и другого разнообразия, 

на пересечении влияний которого и проявлением котрого является 

человек как социоприродное существо. Философия социальной 

тотальности раскрывает механизм тоталогенеза, указывает на 

принципы управления тотальностями и критерии их устойчивости в 

изменениях и преобразованиях. Непрерывно осуществляемое 

практическое воплощение новых технологий  жизни общества 

осуществляется не за счет создания неудобств населению и каждому 

отдельному человеку, а таким образом, чтобы оно служило  реальным 

механизмом снятия назревших интегральных переживаний людей и 

всячески поддерживалось  ими.     

        Решая позитивную задачу, институты общества, прежде всего 

гуманитарная экспертиза, одновременно выполняют запретительную 

функцию по отношению к процессам, нарушающим сизигийность в 

обществе и ведущим к его разбалансировке. Гуманитарная експертиза 

необходима также для предотворащения негативных последствий 

деятельности людей, является средством противодействия 

масштабным непредвиденным и нежелательным отклонениям 

человеческой активности от декларируемых гуманистических 

намерений, что особенно актуально бывает в условиях бурного 

развития  инновационных технологий. Гуманитарная экспертиза имеет 

приоритетный характер, применима к любым, в том числе и особенно 

к междисциплинарным и компленксным проектам, решениям и 

действиям, ее интересуют не характеристики объектов или 

деятельности человека и общества самих по себе, а их значение для 

человека, риски, которые с ними связаны и опасные для социума.       

          Общая цель институтов общества – обеспечить постоянное 

поддержание органической соразмерности человека, общества и 

природы; приложение "человеческих мерок" к любым действиям в 

обществе; оценка их на соответствие идеалу   всестороннего, 

гармонического, универсального развития человека, которое 

обеспечивается через ориентацию субъектов деятельности на 

определенные системы ценностей, способных удовлетворить 

естественные потребности, интересы и желания людей. Гуманитарная 

экспертиза позволяет ограничить неоправданные социальные 
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эксперименты, очерчивать круг оптимальных для человека и общества 

решений. Благодаря гуманитарной экспертизе наряду с повышением 

еффективности инновационной политики одновременно не только 

актуализируется, а и решается вопрос контроля ее проведения с 

позиций обеспечения безопасности для человека и общества. С  

законодательным закреплением института гуманитарной экспертизы 

узко-дисциплинарные экспертные оценки должны в обязательном 

порядке  дополняться гуманитарным выводом. Институт гуманитарной 

экспертизы охватывает все уровни общества. Традиционные  органы 

законодательной и исполнительной власти утрачивают прежнее 

значение и становятся органами непосредственной практической 

реализации поддержания сизигийности жизни общества. Судебная 

власть остается в качестве контролирующей деятельность всех 

остальных и поддерживающей порядок в жизни общества.  

       Новые институты призваны обеспечить непрерывное согласование 

и гармонию отношений людей, государства, гражданского общества 

и природы при любых эволюциях социума, не допускать и 

предупреждать дисбалансы и нарушения сизигийности, удерживая 

параметры сизигийности на оптимальном уровне при любых 

трансформациях жизни общества.  

       

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Об оптимальном отношении частей 

Вселенной 
 

     В приложении рассмотрим применение принципов тоталлогии к 

существующей космологической картине мира, что позволит внести в 

нее дополнительную ясность.  

      Будем исходить из того, космологическая Вселенная, как часть 

бытия, является тотальностью, подчиняющейся принципам 

метафизики тотальности, в том числе принципу сизигийности. В связи 

с этим новым метафизическим взглядом можно попытаться внести 

коррекции и в  современную научно-теоретическую модель 

Вселенной.  Но для этого сначала следует представить в общем виде 

модель бытия, как она предстает из всего, сказанного ранее.  

 

Модель бытия 
 

     Мировоззренческий итог проведеного рассмотрения состоит в 

следующем: сверх вещей, их внешних причинно-генерологических и 
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скрытых парсических отношений как условий друг друга, а также 

переходных меонических и амерических состояий   (регулируемых 

сизигийными требованиями СЭИ-преобразований) в мире нет ничего 

и,  поняв механизм бытия как тоталогенеза, мы потенциально 

обретаем знание обо всем - знание истинной картины бытия как 

полноты. Лишь отдельные ее стороны были открыты  в мифологии, 

религии, науке, философии, этике и эстетике и потому прежнее знание 

даже в сумме своих составляющих не давало истинной картины 

полноты бытия. С позиций полноты все перипетии бытия 

осуществляются в результате присутствия в нем причино-

кондициональной самодетерминации, обеспечивающей, в то же время, 

постоянное  единство его многообразия благодаря непрерывному 

стремлению всех процессов мира к взаимному соответствию (сизигии). 

Сизигия является интегральным параметром бытия, его душой, 

которую философы и верующие издавна обозначали понятиями благо, 

гармония, любовь. 

 

      Конкретней сказанное можно представить в следующих позициях: 

1. В парсически-генерологической (pg-) двойственности заключна 

истинная сущность всех вещей и их отношений. А их жизнь предстает 

как изменения и развитие этой природы. Соответственно, жизнь 

тотальности может рассматриваться как развертывание ее pg-

отношений и  переходы одних pg-состояний в другие:(pg)1 ( pg)2  

(pg)3 … 

 

2. Механизм развертывания тотальности связан с тем, что любой ее 

компонент, будучи монадо-парсическим образованием, участвует 

одновременно в двух типах отношений – а) онтико-онтических 

(причинно-причинных отношениях компонентов как монад с другими 

монадами как целых с целыми);  б) онтико-онтологических 

(причинно-кондициональных отношениях компонента как парса с 

условиями и через них с внутренней жизнью других компонентов-

парсов и своей собственной). Через  взаимодействие этих монадно-

монадных и монадо-парсических отношений и парсически-

генерологических отношений тотальности реализуется вся динамика и 

развертывание жизни тотальности.  

      Причинно-причинные внешние отношения компонентов как монад 

носят энергетический характер. А как парсы они взавимовлияют друг 

с другом и с внешними разноуровневыми условиями-средами  

кондициональным, внутренним образом как условия друг друга. 

Влияния условий (кондициональные влияния) осуществляются через 
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парсические поля и несут энергию внутреннему содержанию объектов 

воздействия и информацию о порядках порождающих их условий, 

поскольку структурированы этими порядками.  Этот перенос не только 

энергий, а и информации о внешних порядках, способствует 

процессам переупорядочивания внутренней жизни компонентов и 

может менять их свойства, сказываясь, тем самым, и на их дальнейшем 

монадно-причинном поведении во  внешних порядках в которых вещи 

участвуют как монады. Итак, причины действуют энергетически на 

компонент как на целое, т.е. внешним очевидным образом. А 

кондициональные влияния – скрытым не только энергетическим, а и 

информационным, упорядочивающим образом на внутреннее 

содержние дискрета.  

      Устойчивые внешние генерологические  отношения, естественным 

образом устанавливаемые внутри серии компонентов как монад, 

образуют комплексы и порядки более высокой иерархии, чем иерархии 

составляющих их компонентов. Так в ходе своего развертывания 

тотальность проходит через этапы трансформаций и построения 

иерархии генерологических уровней, образующих ее генерологический 

каркас. Поскольку каждый компонент, будучи монадой, одновременно 

является парсом, любая генерология всегда «окутана» парсическим 

полем связанным частично с окружающей средой, и частино с 

собственным парсическим полем составляющих ее компонентов. Как 

носитель иерархии генерологических отношений и их парсики и 

парсики своих компонентов (собственной парсической ауры) 

тотальность в целом выступает как парсически-генерологическое (pg-) 

единство, в котором парсическая аура тотальности несет в 

закодированном виде информацию о ее генерологическом каркасе и 

соответствует ей. 

       

  3.   Как отмечалось выше, механизм развертывания тотальности 

состоит в том, что каждая вещь как тотальность связана с миром 

рефлексивным  образом в соответствии с принципом причинно-

кондициональной самодетерминации. Конкретизируя его с помощью 

понятий монады и парса, а также генерологии и парсики, можно 

сказать так: действуя друг на друга причинным внешним образом как 

монады, компоненты тотальности, будучи  также и парсами, меняют 

одновременно и характер условий, частями которых они являются, и 

испытывают со стороны условий обратное кондиционально-

организующее влияние на внутреннюю жизнь как других 

компонентов, так и свою собственную; в результате этого они 

(компоненты) меняются и в своем внешнем причинном поведении и 
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процесс идет дальше.  Тот же механизм действует и во взаимодействии 

тотальностей, в результате чего  любая тотальность пребывает в 

постоянном процессе саморазвертывания – изменения внутренних и 

внешних энергетических и информационых  отношений генерологий и 

состаляющих их компонентов и субкомпонентов как субстратов, а 

также характера связи их с условиями,  кратко – СЭИ (Субстратно-

Энергетически-Информационные)-изменения.  

 

4. Поскольку тотальность может существенно трансформироваться, в 

ней, в каждый момент кроме определившихся pg-образований всегда в 

той или иной мере имеют место также  переходные формы, 

утратившие онтико-онтологическую pg-определенность, обозначенные 

в схеме (pg)1 ( pg)2 в виде стрелки ( ). Имеют место два типа 

переходных форм сменяющих друг друга:  1) меонические состояния 

«уже-не-бытия», образующиеся в результате утраты тотальностью pg-

определенности; 2)зарождающиеся в меонической стихии под 

влиянием внешних организующих условий, еще не определившиеся в 

pg-смысле и неустойчивые, но уже несущие реальную возможность 

порождения новых pg-отношений и вещей амерические состояния  

«еще-не-бытия». 

      Для дальнейшего анализа космологической модели особенно 

важно, что амер – это виртуальное состояние, способное 

актуализироваться в разные монадно-генерологические формы в 

зависимости от парсических потоков условий, в поле которых он 

пребывает. При этом, если меоническое состояние, реализуясь как 

распад pg-образований, несет отрицательно-энергетическую, 

субстраторазрушающую функцию (в виде взаимной 

несовместимости, «отталкивания» их компонентов), то америческое 

состояние, образуя (хотя еще только виртуально) зародыш будущих 

pg-образований, играет положительно-энергетическую роль 

взаимного «притяжения» своих компонентов как совместимых друг с 

другом, способствуя образованию нового актуального pg-образования, 

выполняет также субстратопорождающую функцию.  

      В общем случае меонические потоки и их амерические 

пересечения создают энергетическую базу распада одних генерологий 

и порождения других субстратов и генерологий, а информационные 

воздействия на данный процесс со стороны внешних парсических 

условий определяют субстратную специфику данных генерологий. 

Таким образом, строение тотальности соединяет в себе динамику в 

форме преобразований субстрата, энергии, информации (СЭИ-

преобразований),  и статику в виде поддержания совместимости 
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компонентов (сохранения сизигийности тотальности) в ходе данных 

СЭИ-преобразований. Наличие сизигии создает устойчивые 

субстратные компоненты и их отношения, определяя дискретность 

мира, а нарушение требования сизигийности в промежуточных 

вариантах выступает как континуальне парсические и переходные 

меонические и амерические процессы. Внешне тоталогенез предстает 

как взаимопереходы онтико-онтологических состояний, явного 

(монадно-генерологического) и скрытого (парсического и 

переходного) как проявленного и непроявленного. 

 

5. Понятие сизигии следует из  принципа диверсизации 

утверждающего, что поскольку любая вещь не только монадна, а и 

парсична, никаких абсолютно неделимых частиц-атомов бытия не 

существует, каждая часть тотальности способна, в определенных 

условиях, развертываться в новые (субтотальные) единства 

многообразия (процесс плюрализации субстанциального, например в 

виде серий явлений или дивергенции), а наличное многообразие - 

свертываться в единое субстанциальное основание (процесс 

субстанциализации плюрального, например, в виде конвергенций и 

возвратов к протоформам и изменениям самих протоформ).       

     Поскольку каждая часть тотальности сама может разворачиваться в 

качественно новые тотальности (субтотальности), главным условием 

жизни и схранения бытия становится поддержание их соответствия 

друг другу (принцип сизигии). Наличие сизигийности означает 

совместимость и взаимоопределяемость компонентов целого друг с 

другом как взаимных условий.  Жизненно только то, что сизигийно, а 

что не соответствует принципу сизигии – разрушается из-за 

внутренней несовместимости частей, что ведет к их трансформациям, 

переоформлениям, исчезновениям и порождениям новых, подобно 

тому, как органы здорового организма предполагают 

функционирование друг друга, а болезнь играет роль нарушителя 

сизигии и может привести к летальному исходу. Именно в результате 

действия принципа сизигийности мир состоит как из дискретных 

целостных образований, между компонентами которых имеется 

оптимальное сизигийное парсически-генерологическое (pg-) 

взаимосоответствие и которые обладают устойчивой генерологией, так 

и из меонических полей, pg-неопределенных состояний «уже-не-

бытия», где это соответствие нарушено и в которые «погружены» 

дискретные целостности, и из амерических образований «еще-не-

бытия», способных породить новые генерологии и их развитие.  
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   6.   Как сегодня доказано, сизигийность имеет энергетический 

характер, связана с требованием минимизации затрат внутренней 

энергии каждой тотальности на переработку внешних потоков 

субстратов, информации и энергии. Принцип сизигии имеет 

фундаментальное значение, поскольку позволяет понять, почему мир 

квантован на вещи, почему одни формы жизни существуют, другие 

нет и что нужно предпринимать, чтобы сделать их жизнеспособными. 

Иначе говоря, принцип сизигийности объясняет, почему мир таков, 

каков он есть (почему он «лучший из миров»),  в каком направлении 

он может меняться и указывает, что следует предпринимать, чтобы 

избежать рисков его саморазрушения, если речь идет о человеческом 

сообществе.  

       Из принципа минимизации энергии следует также объяснение 

указанного выше пятичленного строения тотальности (наличия в ней 

не только вещей-дискретов, их генерологических и парсических 

отношений, а и двух типов переходных процессов – меонических и 

амерических).  

В устойчивых вещах, где расход энергии на усвоение внешних 

парсических влияний минимален, сконцентрированы значительные 

запасы  гармонизированной энергии в скрытом виде, и в ходе 

нарушения сизигийности и разрушения вещей она выявляется 

внешним неупорядоченным  образом, создавая хаотичные процессы 

смеси генерологии и парсики, диффузные процессы нарастания 

разнообразия жизненных интенций в виде той или иной 

субстанциальности (переход к меоническому состоянию). Из 

произвольных возникающих и исчезающих меонических комбинаций 

далее выделяются те, которые оказываются наиболее совместимыми и 

это ведет к формированию новой субстратности и зарождению под 

информационно-энергетическим влиянием внешней среды новых 

сизигийных формы жизни иного масштаба и качества, 

специфицирующей некоторые стороны вещей как монадные, а другие 

как парсические (процесс америзации). Заканчивается переход 

оформлением амеров в устойчивые новые онтические образования 

(новые генерологии). Указанные  переходные процессы  в моменты тех 

или иных разрушений тотальности имеют характер взаимной 

дисгармонии и «разбегания» в результате взаимных несоответствий 

(несовместимостей) образовавшихся смешанных компонентов,  а в 

момент формирования новых генерологических отношений на основе 

этой смеси налаживается новая гармонизация  на другой субстратной 

основе и снова возникают тенденции взаимосоответствия и 

концентрации энергии в новых компонентах и их комплексах. Таким 
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образом, рассмотренный ранее принцип причинно-кондициональной 

самодетерминации ведет не только к эволюции тотальности, а и к ее 

метаморфозам и позволяет описать их на основе сизигийных 

представлений, а также указывает на присутствии в любой 

тотальности в той или иной форме развитости одновременно четырех 

форм бытования – генерологии, парсики, меонического и 

амерического состояний,  а универсальную организующую функцию в 

этом единстве многообразия и его трансформациях играет фактор 

сизигийности.                    

   
     Итак, искомая модель бытия как тотальности включает в себя 

следующие постоянно присутствующие «составные части»: 

- парсические поля и влияния разных уровней, несущие информацию и 

играющие организующую роль по отношению к остальному 

содержанию бытия (тотальности); 

- pg-определенные  отношения монад и парсов, образующие в своей 

совместимости генерологический субстрат бытия; 

- меонические состояния pg-неопределенности, в которых преобладает 

несовместимость компонентов бывших pg-целостностей и имеет 

место «разбегание» их фрагментов и их взаимное «отталкивание» в 

результате освобожденной энергии этих целостностей; 

- амерические образования pg-определенности, формирующиеся в ходе 

парсических организующих информационных влияний среды на 

меонические состояния, но еще существенно зависящие от 

устойчивости этих влияний. В этом случае возникает совместимость, 

гармонизация (взаимоопределяемость, «сближение», «притягивание») 

между новыми фрагментами, а также между ними и средой. Из 

множества амеров выживают и становятся полноценными 

генерологиями и вещами те, которым удается за счет процессов 

самодетерминации обрести собственный механизм устойчивости и 

относительную независимость от парсических условий, что позволяет 

им приобрести относительную внешнюю свободу и превратиться в 

полноценную pg-определенность.  

 

Модель Вселенной 
 

      Сопоставляя теперь модель бытия с космологической картиной, 

которую дает современная физическая наука, мы получаем некоторое 

расхождение, что и позволяет сделать гипотетическое допущение 

относительно уточнения указанной картины. Согласно данным 
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 обычная 

материя (обычное вещество), с которой имеет дело человек и которую 

на протяжении всей истории он изучал, соответствует более 4% 

энергии Вселенной (примем ради определенности это значение равное 

4%). Остальные 96%  - нечто энергетически неизвестное, получившее 

название  «темной материи» и «темной энергии». При этом «темная 

материя» не излучает свет и не наблюдается телескопами и может 

быть обнаружена только по ее гравитационному влиянию на 

поведение наблюдаемых астрофизических систем, находящихся в 

разных космологических масштабах. Она составляет около 26% общей 

плотности энергии. «Темная энергия» - нечто, что не собирается в 

згустки, она равномерно «разлита» во Вселенной, обладает свойством 

отрицательного давления (антигравитации) и связана с ускоренным 

расширением Вселенной, что, однако, не изменяет ее плотности. Ее 

вклад в общую энергию Вселенной, как считается, составляет 

приблизительно 70%.  

      Сопоставляя структуру модели бытия с этими данными, можно 

допустить, что «обычная материя» в этом случае является 

совокупностью монад и их генерологических отношений, а также 

связанной с ними парсики (4%). «Темная материя» может быть 

сопоставлена с парсическими гравитационными влияниями, несущими 

информацию и потому играющими в основном «организующую роль» 

по отношению к обычной материи (26%). «Темная энергия» (70%), 

учитывая ее антигравитационную, нарушающую устойивость обычной 

материи роль, может быть связана с  состоянием pg-неопределенности, 

которую, вообще говоря, следовало бы отнести к парсике с обратным 

знаком, если бы не одно затруднение.    

        Учтем, что вся рассмотренная космологическая картина, как и 

любая реально существующая тотальность, должна подчиняться 

требованиям оптимальной сизигийности   Sopt=Ng/Np=4.   В таком 

случае, учитывая, что в данной ситуации Ng=4, а Np состоит из двух 

частей – показателя темной материи (=26) и показателя темной 

энергии (с обратным вкладом в гравитацию)  (-70), получаем 

математическое выражение: Sopt=4/(26-70)=4, из которого следует 

логически несуразный результат: (26-70)=1. 

       

       Чтобы выйти из затруднения учтем, что «темная энергия», если ее 

рассматривать  как  pg-неопределенность, играющую по отношению к 

«обычной материи» парсическую роль, можно разделись на 

                                                           
73

 В.А.Рябов, В.А.Царев, А.М.Цховребов.    Поиски частиц темной материи. 

УФН, ноябрь 2008. т.178, №11, с.1129-1164. 
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меоническую (обозначим ее как Nm) и америческую  (Na) 

составляющие (Np=Nm+Na=70). Причем, поскольку меоническое 

слагаемое Nm связано «разбеганием» фрагментов бывших pg-

целостностей, их взаимным «отталкиванием» в результате 

освобождения их энергии, т.е. фиксирует несовместимость 

компонентов, выполняет противоположную функцию по отношению к 

«темной материи» его, следует отнести к знаменателю Np .  

       

        Другую роль играет америческое слагаемое Na. Оно фиксирует 

хотя и виртуальные амерические образования pg-неопределенности, 

формирующиеся в ходе парсических организующих информационных 

гравитационных влияний «темной материи» на меонические состояния 

и еще существенно зависящие от потоков этих влияний, в результате 

чего малейшие изменения потоков ведут амер к распаду (они как бы 

пребывают на грани «рождения-нерождения» обычной материи),  но 

эти образования все же могут вполне играть уже объединяющую роль. 

Возможно во вселенной имеет место самостоятельная область 

«мерцающих» (возникающе-исчезающих) амеров, увлекаемых 

меонической стихией в своем рождении и распадающихся в ней же, но 

так, что относительно устойчивые амерические узлы пересечения 

меонических потоков способны породить в меоническом море 

устойчивые амерические сочетания, способные далее развиваться в 

генерологические субстратные структуры «обычной материи». Но в 

таком случае они могут рассматриваться как зародыши 

совместимости, гармонизации («сближения», «притягивания») 

амерических фрагментов, возникающих из пересечений меонических 

потоков, а также между ними и средой «темной материи». Тогда 

амеры уже напоминают pg-определенности, которые преодолевают 

меоническую антигравитацию, и их численный показатель должен 

записываться в числитель сизигийного отношения Sopt=Ng/Np=4. 

      В таком случае получаем: Sopt=(Ng+Nа)/(Np+Nm)=4. Учитывая 

численные параметры и что из Nm+Na =70 следует Nm=70 – Na, 

получим:   

Sopt=(Ng+Nа)/( Np- 70 – Na ) = (4+ Nа)/(26- 70- Na ) = 4. 

Отсюда Na = 60. Разумеется, все указанные пропорции могут 

уточняться в зависимости от эмпирических уточнений значений 

базовых параметров.  В данном случае нас интересует сам принцип 

анализа строения Вселенной и полученный на его основе 

качественный результат. 
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 Учитывая данную оговорку, общая энергетическая структура 

Вселенной   обретает вид: 

«Обычная материя» Ng=4%; 

«Темная материя» Np=26%; 

Америческая «темная энергия» Nа=60% 

Меоническая «темная энергия» Nm=10%; 

 

Ценность данного результата, помимо уточнения слагаемого «темная 

энергия», состоит также в том, что  каждому из этих компонентов 

можно дать конкретную инетерпретацию с позиций метафизики 

тотальности, что поможет выяснению физического смысла этих 

компонентов. Если «обычная материя» представляет собой 

генерологический мир космической тотальности, «темная материя» ее 

парсику, то америческая «темная энергия» является той частью 

парсически-генерологической неопределенности, которую можно 

назвать «предбытием» («еще-не-бытием») форм «обычной материи», 

чем-то близким тому, что в физике называют нулевыми колебаниями 

физического вакуума. Меоническая «темная энергия» выступает как та 

часть парсически-генерологической неопределенности, в которую 

«уходит» обычная материя, и которую можно назвать «уже-не-

бытием», состоянием, предшествующим америческому «предбытию». 

       И еще одно. Данная числовая структура, рассматриваемая как 

конкретное проявление общей структуры любой тотальности, ценна и 

тем, что означает выявление универсального числового строения 

любой тотальности вообще, с учетом, однако, того, что в каждой 

отдельной  ситуации необходим учет парсических влияний 

окружающей среды, которые могут вносить существенные изменения 

в знаменатель общей формулы сизигийности и давать разное значение 

структурных компонентов для разных случаев. Это создает все 

пространственное разнообразие тотальных миров, начиная со строения 

химических элементов, порожденных ими структур, веществ и  вещей, 

обилия сложных форм проявлений растительного и животного мира, а 

также сложной жизни социума, и кончая формой, в виде которой 

существует наша Вселенная. Исходя из этого, можно применить 

полученный результат, например, для определения степени 

сизигийности того или иного общества, отслеживать процессы 

глобализации с точки зрения нахождения глобального социума в той 

или иной точке социогенеза и выбора наиболее эффективных путей 

достижения и поддержания оптимальной сизигийности – того самого 

«устойчивого развития» социума, о котором идет речь с 1992 года. 
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        И последнее. В метафизике тотальности характер форм 

тотальностей связан с видом не только генерологий, а и вызываемых 

их наслоением генерологических каркасов, которые выстраиваются по 

своим сизигийным правилам. Последние связаны с правилом 

«золотого сечения». Именно ими задается общая форма тотальности 

как целого. Если говорить о Вселенной, то в этом случае также имеет 

место своя форма. Она исследовалась на основе эмпирических данных 

изучения реликтового излучения. Соответствующая статья 

обнародована немецкими учеными в 2004 году под названием  

«Гиперболическая Вселенная с конической (рогоподобной) 

топологией и анизотропия реликта». В ней отмечается, что Вселенная 

напоминает по форме что-то похожее на рог. В статье А.Стахова и 

Б.Розина, вышедшей в 2005 году, обосновывается, что эта форма 

Вселенной (они назвали ее «Золотым шофаром») связана с золотым 

сечением: «Золотое сечение и связанные с ним числа Фибоначчи 

отображают гармонию Вселенной как единение частей в целом»
74

. 

Помимо прочего, это обстоятельство указывает на конечный характер 

нашей Вселенной.     

 

2. Эволюция картин мира  в история 
 

        В виде второго приложения рассмотрим вопрос о закономерности 

социогенеза через призму появления новых картин мира как  итога 

предыдущий истории и в связи с ней.  Существует ли в прежней 

ритмике смены разных картин бытия какое-то движение вперед и с 

чем оно связано? Нужно разобраться в трех пунктах: 1).за счет чего 

менялись картины мира и какой фактор «отвечает» за данное 

движение и его характер; 2).что нужно для преодоления извечной 

трудности с диалектическими противоречиями и с главным из них – 

противоречием единства многообразия бытия; 3).следует ли из 

истории, что  разрешением этого противоречия является понимание 

мира как тотальности?   

 

История как предыстория 
 

    Проделанная историей работа, связанная с развертыванием и 

трансформациями единства многообразия социума,  не была 

напрасной не только для развития взглядов на мир, а и для практики 
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жизни. Более того, они находились в закономерном взаимодействии. 

Так же, как для выявления общей противоречивости единства 

многообразия необходимо было накопление определенного 

практического опыта разных разнообразий (социальных и связанных с 

ними природных, бытовых, духовных и т.д.), так и для смены картин 

мира важную роль играли изменения общественной жизни.  История 

шла путем дробления мегацикла своего исторического осуществления 

на циклы, связанные с разными этапами человеческого опыта и 

взглядами на мир. При этом схема движения между циклами была 

схожей: практическая жизнь, развивая многообразия, порождала новые 

мировоззренческие идеи, которые субстанциальным образом далее 

разворачивались в новые мировоззрения,   обосновывавшие задним 

числом  сами эти идее и, одноврнеменно, соответствующие 

культурные миры, накопление нового многообразия в которых 

выводило на новые мировоззренческие идеи и процесс шел дальше.  

      Так мифологическая картина мира оформилась в результате  

распространения на мир системы кровнородственных отношений 

первобытной жизни, когда не только люди, а и звери, реки, горы и 

звезды рассматривались как родственные человеку и его роду и часто 

именно в природных явлениях и вещах человек искал своих 

первородичей
75

. Здесь силы не безлики как в научной картине мира, 

они личностны, допускают общение и все кругом полно демонов. 

Следующее понимание мира как космоса - все определяющего  

мирового закона, атрибутами которого являлись неизменность, 

регулярность, предсказуемость, и именовавшегося по-разному – как 

нус, логос, дао, гармония, благозвучная «музыка сфер»,  «золотое 

сечениие» и т.п., - стало результатом экстраполяции на мир 

юридического законодательства, вхождение которого в жизнь 

началось с изобретения  вавилонским царем Хаммурапи во втором 

тысячелетии до н.э. свода первых законов, включавшего 282 статьи. 

Этот первый в истории правовой документ произвел на современников 

огромное впечатление, с его помощью удалось навести порядок в 

хорошо описанном Гесиодом в его «Трудах и днях» (8 в.до н.э.) хаосе 

саморазрушения системы кровнородственных отношений, связанных с 

этим ценностей и прежней картины мира. Тот же сдвиг в сознании 

                                                           
75

 Наиболее убедительным для первобытного человека объяснением природы, 

писал А.Ф.Лосев, «было объяснение с помощью родственных отношений…  

небо, воздух, земля, море, подземный мир – вся природа представлялась ему 

не чем иным, как одной огромной родовой общиной, населенной существами 

человеческого типа, находящихся в тех или иных родственных отношениях…» 

(Лосев А.Ф. Античная міфологія в ее историческом развитии. – М., 1957, с.7)   



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

185 

                                                                         

своих обществ позже произвели   спартанский законодатель Ликург и 

заменивший господство родовой аристократии рабовладельческой 

демократией афинский реформатор Солон.  

       Идею мирового закона далее сменило представление о мире как о 

божественной иерархии, на вершине которой пребывает единая 

всепроникающая и всеопределяющая сила – Бог. Данная идея возникла 

и укреплялась в течение нескольких столетий в связи с  

формированием и развитием в это время ряда империй (Маурьев в 

Индии в 4 в до н э., Римской империи с 7 г до н.э. по 5 в н.э., арабо-

мусульманского халифата в Аравии в 7 в.н.э.), выработки и 

утверждения в сознании их жителей идеи порядка как иерархии 

властей, подчиненных единой верховной воле императора. Смена 

первобытного языческого многовластия социальным одновластием 

подготавливала переход от многобожия к одному богу. Если Цезарь 

установил власть диктатора, то уже император Август прямо был 

назван богом, статуям которого нужно было поклоняться.  Эта идея 

была перенесена на все бытия в форме мысли, которую четко выразил 

Григорий Назианзин: «Да не нарушится закон подчинения, которым 

движется земное и небесное, дабы через многоначалие не дойти до 

безначалия»
76

. Так из общества было устранено многобожие-

«многоначалие», преломленное затем в сознании в виде 

монотеистической картины мира с ее иерархическим строением, 

освященным божьей эманацией. Античный порядок космоса отличался 

от иерархического порядка новой картины мира тем, что, как отметил 

С.С.Аверинцев, языческий   космос «имеет собственную меру», а 

христианский космос «получает свою меру от Бога»
77

. 

       Научная картина мира как Природы, сменившая средневековую, 

формировалась на протяжении XIV-XVIII веков в ходе процесса 

сменявших друг друга этапов Возрождения, Реформации и 

Просвещения. Каждый из них «сделал свое дело»  для радикального 

переустройства образа жизни обществ, на основе чего и стало 

возможно натуралистическое мировоззорение. Возрождение дало 

толчок движению от сверхъестественного начала к естественному 

путем возврата к античности и языческим авторам, повернуло взор к  

красоте  вещей (его представители «разбудили умершие вещи» 

говорил Н.Макиавелли), к ценностям земных реалий и повседневной 

жизни,  в том числе к человеку, его разуму, личным качествам и 
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неограниченным естественным его возможностям, а вместе с тем 

активизировали жизнь личности. Возрождение создало благоприятные 

условия для развития средневековой городской культуры, 

способствовало распространению цехового ремесленничества и 

товарного производства, освоению торговых путей,  привело к 

географическим открытиям, появлению книгопечатания. Все это 

способствовало необратимому разложению феодальных отношений. 

Реформация через секуляризацию церковного имущества и 

упразднение церковной иерархии, оформление лютеранской, 

кальвинистской и анабаптистской церквей  продолжила этот процесс в 

самой сердцевине религиозной жизни, ослабила церковь, вызвала 

народную реформацию и крестьянскую войну и тем изнутри развалила 

старую церковь - прежде столь могущественный и главный оплот 

средневековья. Просвещение   закрепило результаты двух предыдущих 

этапов обеспечением свободомыслия, победой разума над верой и 

формированием науки нового времени, непосредственно обращенной 

на изучение разного рода явлений природы.  Вместе с этим развилось 

желание активного изменения реальной жизни и преобразования мира 

вообще, вплоть до попыток создания вечного двигателя подобно миру, 

созданному Богом. Рассмотренные этапы привели к оформлению 

духовных, социальных, экономических и политических предпосылок  

реализации нового, буржуазного образа жизни, что и произошло в 

ходе серии буржуазных революций, поставивших на место 

королевского двора парламент, деятельность которого определялась 

уже не феодальной знатью, а представителями свободной рыночной 

стихии и товарно-денежных отношений.  Товарное и денежное 

обращение, рынки, спрос и предложение, отношения владельцев 

производств и наемными работниками, развитие техники и науки – вот 

образ жизни этого общества, проявившийся в дальнейшем. Сам 

человек как рабочая сила становится товаром подобно прочим вещам. 

Весь мир предстает как мир вещей, природы, а человек помещается в 

нее как ее часть, что и фиксируется Ф.Бэконом: «Человек, слуга и 

истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько 

постиг в ее порядке делом или размышлением, и свыше этого он не 

знает и не может»
78

. В результате указанных процессов массы людей 

попали в систему жизни, где все определяется товарами, - любыми 

вещами, на которые есть спрос, и свойства которых становятся 

важными, подлежащими изучению и использованию для создания и 
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массового производства других вещей, которые в свою очередь можно 

продать. 

        Таким образом, общество до ХХ века прошло через четыре  

культурных ступени и соответствующих мировоззрений, связанных со  

своими формами институтов жизни: 

 

1.Кровнородственные отношения  ↔ культура одушевленного мира. 

2.Политическая организация общества  ↔  культура порядка 

(космоса). 

3.Имперские системы «центр-периферия» ↔ культура эманации 

(Бога). 

4.Система товарных  отношений ↔  культура вещей (Природы). 

 

Переход к истории 
 

       Двадцатый век довел мир вещей, денег и конкуренции до 

максимального воплощения и положил начало новой тенденции – 

глобализации как переходному процессу к новому мироустройству в 

масштабах всего социума. Этот переход разворачивается как 

повышение темпов деловой и прочей активности, использования все 

более широкого и разнообразного круга средств действий и факторов 

активизация, соответственно, как ужесточение конкурентных и 

силовых отношений. Условно он может быть представлен схемой:  

      

Отношения причинности и действия ↔ культура политики силы. 

 

     Первые итоги данной политики были зафиксированы Римским 

клубом в середине ХХ века. Сегодня они проявляются уже в полной 

мере. Успешное развитие  опиравшихся на принцип причинности, 

науку и производство, а также на приручение естественных энергий и 

эксплуатацию природных и человеческих ресурсов капиталистические 

отношения демонстрируют свое вырождение, входят в неустойчивый 

режим. После неоднократных провалов политики «с позиции силы» 

они обнаружили исчерпание возможностей, основанных на 

геополитических амбициях и жажде наживы. Начиная с карибского 

кризиса, когда человечество реально стояло на грани ядерной войны и 

впервые задумалось о безумии политики силы, гонка за прибылью за 

счет других все больше утрачивает привлекательность и смысл. 

Неутешительные текущие обстоятельства заставляют говорить о 

возможном и относительно скором (в историческом смысле) 

завершении переходного периода   радикальным изменением 
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мироустройства в том числе и потому, что отсутствуют идеи и 

механизмы управления им. 

      Неудачные попытки ведущих капиталистических стран преодолеть 

нарастающую бессмысленность происходящего свидетельствуют о 

мировоззренческом бессилии этих стран-лидеров и узости мысли их не 

только политиков, а и философов. За пределами Европы и США 

ситуация не лучше. Альтернативные идеи, которые в прежней истории 

зарождались на окраинах социума, сегодня не успевают дозревать до 

доминирующего мирового значения. Традиция постепенной передачи 

эстафеты развития от угасающих центров к пробуждающейся 

периферии оказывается также нарушенной. Имеет место 

мировоззренческий хаос, который в отличие от локальных 

мировоззренческих кризисов прежних обществ захватил все 

человечество и жестко обнажил проблему невозможности сохранения 

силовой идеологии в условиях интеграции разных экономик, культур, 

религий, этносов, традиций и мировоззрений. Сегодня, как отмечалось 

ранее, социум находится на пороге новых исторических перемен, 

связанных с поисками оптимального единства многообразия жизни 

всех без исключения стран и народов, несмотря на их различия.   

Вместе с этим появилась условия рождения мировоззренческой идеи 

социума как тотальности, полноты, для понимания которой старая, 

частичная мысль принципиально недостаточна и должна уступить 

место идее единого социогенеза. А для развития этой идеи в 

представление о новом социальном мироустройстве необходимо новое 

мировоззрение – учение о бытии как о тотальности. История 

завершает свой цикл.  Происходит как бы возврат к начальному 

состоянию философии, зафиксировавшему в «Упанишадах» мысль 

«все есть одно». Но сегодня это уже не абстрактная и почти 

мистическая идея, а практический тезис, требующий такого же 

практического освоения механизмов единства многообразия. От 

успеха этого освоения зависит, будет ли завершение цикла прежней 

истории одновременно началом нового витка движения социума или 

это завершение станет  концом истории?  

      Жизнь демонстрирует созревающие новые возможности, которые 

могут быть использованы, но для этого нужна объединяющая их новая 

методология.   Сегодня уже ясно, что в условиях конкурентной борьбы 

всех против всех решить задачу нового мироустройства невозможно.  

Новая реальность требует постоянного взаимопонимания всех всеми, 

непрерывного контроля и взаимосогласования любых действий в 

горизонтальных и вертикальных измерениях отношений. Необходим 

переход к постоянно действующей и выгодной всем управленческой 
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политике. В условиях зависимости всех от всех эта истина приобретает 

черты аксиомы, которая должна дальше быть воплощена в жизнь,  от  

указанная выше переходная схема «отношения причинности и силы ↔ 

культура политики силы» должна породить устойчивую  другую: 

       Отношения единства многообразия ↔  культура гармонизации 

(сизигии).       

          Культура гармонизации, в которой любая деятельность человека 

осуществляется при условии ее соответствия с социальной и 

природной  средой, порождает новую социальную философию - 

философию социального единства многообразия, способную решить  

задачи, которые оказываются неразрешимыми для устаревших 

социальных представлений, и одновременно ведет к переосмыслению 

бытия, к пониманию его как тотальности.  Вместе с этим, как было 

показано выше, на основе принципов метафизики тотальности  

решается проблема не только единства многообразия, а и динамики 

этого единства.  

 

 

1) Світ як тотальність 

 

А.В.Ільїна  
                                                                                              

 

ГРАНИЦІ В ТОТАЛЬНОСТІ  

ТА БЕЗМЕЖНА МЕЖА ДЕКОНСТРУКЦІЇ 
 

Анотація: у статті розглядаються можливості тематизації 

феномену тотальності засобами трансцендентально-критичного та 

деконструктивного мисленнєво-категоріальних комплексів. Ідея тотальності 

аналізується через протиставне співвіднесення з принциповими позиціями 

філософії розрізняння.  

 Ключові слова: межа, тотальність, деконструкція, можливісність,  

абсолют. 

 

Звернення до ідеї тотальності зсередини рефлексивної 

парадигми мислення, що характеризується модальністю пост-, 

визначає певну специфіку аналітичного ракурсу. Тотальність як 
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конститутивна властивість, або навіть пресупозиція, передумова 

«класичної» метафізики, в першу чергу підлягає деконструктивній 

критиці, іманентним об‘єктом якої є метафізичний логос і дискурс. 

Властиве класичній думці постулювання тотальності критично 

переорієнтовується у її тематизацію
1
. Але чи залишається при цьому 

автентичним об‘єкт критики – тотальність, що за визначенням не може 

бути критикованою за браком іншості: як іманентної, так і 

трансцендентної? Критика вимагає локалізації якщо не поза об‘єктом, 

то принаймні на його межі. Натомість тотальність як позірна 

безкінечність анулює межевість: тоталізація передбачає 

абсолютизацію центру, відсутність маргіналій як запиту певної 

іншості. Тож цілком очевидно, що спрямована на парадигму 

тоталізуючого мислення критика походить з боку філософії 

відмінності, філософії Іншого, якою і є філософія в ситуації пост-. 

Притому, багатовимірність, розмаїтість сфер та модусів вияву пост- 

парадигми надає їй так само певної тотальності. Якщо врахувати, що 

постмодерністська (постструктуралістська) критика є іманентною 

щодо свого об‘єкта, то можна припустити запозичення першою 

предиката тотальності у свого об‘єкта. Пост- парадигма утворює 

власну онтологічну царину – мовно-текстуальну, яка в певних умовах 

починає виявляти тотальність (конституювання тексту з мовної 

тканини містить можливість такої тоталізації). Такі самі мотиви 

можливої тоталізації первинно критичного характерні для критичної 

парадигми в цілому. Спадковість даної проблеми підкреслює 

актуальність тематизації тотальності в ситуації іманентно-критичної 

парадигми пост-, яка ризикує обернутися на тотальну критику (що 

відзначається в аналітичній літературі, напр. [11]). Тоталізація 

альтернативного світу (тексту), який відтак набуває 

позаальтернативної єдності [13], тоталізація критичної функції 

(спрямованої проти тотальності) контролюються запобіжними 

заходами з боку деконструктивної діяльності.  

                                                           
1
 Вельми показовою є трансформація тотальності метафізики у «метафізику 

тотальності». В такий спосіб розривається непроникна для аналітичної думки 

тотожність «тотальність-метафізика». Тотальність стає метаоб‘єктом 

вивчення; метафізика, отримавши в якості об‘єкту власний визначальний 

предикат (навіть більше – рівнооб‘ємний поняттєвий аналог), виривається з 

тенет ін-диферентної, позаструктурної тотальності. Такий варіант 

метафізичної деконструкції (в обох смислах прочитання цього 

словосполучення), спрямованої на детоталізацію метафізики,  є тим більш 

вагомим, що «тотожнім» - тоталізуючим - предикатом і була тотальність як 

така. 
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Тотальність є завжди актуальною (не-можливою) як у 

синхронічному, так і в діахронічному вимірах своєї всюдисутності. В 

часовому вимірі традиції мотив тотальності наскрізно пронизує 

(«тоталізує») історію думки, яка імпліцитно (як передумовою) або 

експліцитно (як критикою цієї передумови) керується ідеєю 

тотальності. Крім того, тотальність виступає як поєднувальна функція, 

самодеконструюючись в межу, коли йдеться про спільність теми 

тотальності для різних царин філософування. Розмаїття сягає сфер від 

спекулятивного мислення, зокрема в його теологічному вимірі, через 

наукові екстраполяції ідеї тотальності (синергетика) до соціальних 

рефлексій. Оцінкове трактування тотальності при цьому є 

неодностайним (достатньо порівняти позиції Д. Лукача та Т. Адорно). 

У 20-му столітті (вже у 21-му) важливою тенденцією є доручення 

аксіологічного виміру до тематизуючого розкриття категорії 

тотальності. Тут знову спостерігається опозиція між концепціями 

етичного раціоналізму (Е. Левінас, див.[10]) та тоталогії (В. Кизима, 

напр.[9]). Остання відзначається також поєднанням за посередництвом 

аксіологічного виміру спекулятивних, природно-наукових та 

соціологічних мотивів трактування тотальності. Така синтезована 

єдність є вельми характерною для парадигми пост-.  Окремим 

випадком такої єдності є інтердисциплінарність, властива пост- 

ситуації та дотримувана інкорпорованістю ідеї тотальності у множину 

теоретичних та прикладних сфер.  

І, нарешті, як провідний мотив актуальності тематизації 

тотальності в ситуації пост- хотілося б виокремити проблематичність 

теми кінця, з усіма її фіналістичними та есхатологічними імплікаціями. 

Пост- позиція є тією межею, що поєднує мислення (переживання) 

кінця та мислення після кінця. Останнє демонструє здійсненність 

цього пере- живання (або виживання: survivre, за Ж. Деррида). Але ще 

не означає здійсненності, адже суто мисленнєва сфера реалізації 

нічого не гарантує у напрямку реальності в сенсі дійсності. Мислення 

після кінця означає також трансценденцію або трансгресію, в яких 

здійсненність та здійсненість співпадають. Щоправда, відсутність 

новизни, принципова вторинність такого мислення демонструє 

сталість трансцендентальної позиції, поза реальною можливістю 

реального трансцендентного (референту, Іншого, значення, Бога). 

Абсолютизована трансцендентальність знаходить вираження в темі 

граничної межі, яку й покладено в основу даного дослідження.  

Тотальність мислення, відповідно до вищезазначеної 

бівалентності  мислення пост-, також мислиться двояко По-перше, як 

абсолютна конечність, критика якої забезпечує визволення від 
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фаталістичної визначеності темою кінця, що репрезентується 

концептами смерті, мети, означального тощо. Це і є те виживання, що 

позбавляє тотальнісний фіналізм легітимності через гіпертрофування 

концепту й позиції межі. При цьому важко не помітити спільну ознаку 

тотальності й розрізняння: нею є відсутність Іншого. Єдине можливе 

Інше, причому лише як можливе – це Інше, що тільки перед-бачається 

межею, яка метонімічно заміщує Інше, завжди відсутнє. Відкладання 

Іншого – порятунок від того ж завершення, довершений варіант якого 

(поза іншістю) вбачаємо у критикованій межевістю тотальності. 

Остання ж не потребує іншості для конечності, бо сама вже є нею. І в 

цьому вбачається альтернативне прочитання відношення між 

тотальністю та її деконструкцією. Тотальність як стала скінченність, 

завершеність не має поза покладного собі кінця, тому позбавляє 

Іншого, який означав би  кінець або принаймні скінченність для Я 

(того ж самого, ідентичного і т.п.). В такому разі критична позиція 

постає як введення мотиву конечності (смерті, розриву, 

неідентичності, відчуженості тощо) Цей мотив привноситься межею, 

якщо остання розглядається в одній своїй іпостасі – як розрізнення. 

Тому лише утримання амбівалентності, що сутнісно визначає межу як 

відпочаткове й іманентне подвоєння та виявляється у функціональній 

єдності актів пов‘язання/розрізнення, дозволить розглядати граничну 

межу як умову можливості нескінченності. Нескінченна умова 

нескінченної можливості визначає деконструктивне мислення, в межах 

якого неможливість являє собою лише один з можливісних модусів. 

Межа поєднує відсутність Іншого з відсутністю тотальності як 

парадигмальної іншості та як ілюзії єднання з Іншим. Ф Гіренок 

говорить про тугу за тотальністю [4]. А саме туга, ностальгія є 

визначальними рисами умонастрою в ситуації пост- ( [7], [14]).  

Отже, визначальні питання, що порушуються при тематизації 

тотальності у межах пост- парадигми – це питання про відношення 

критичності й тотальності, та порядково вище питання: про статус 

тотальності у парадигмі відмінності, розрізняння. Ядром проблеми 

виявляється тема межі та її «тоталізованого» деривата – границі. За 

умови презумпції розрізняння саме межа, як співвідносність та/або як 

розрізненість дистинкцій, становить вихідну категорію. Межевість, що 

мислиться як розрізняння й пов‘язання, розмежування і вписування 

водночас, конотує від «подвійного жесту» деконструкції Деррида до 

кантівського синтетичного апріорі; від дерридіанської «неможливої 

можливості» до трансцендентальної «умови можливості» та als ob. 

Трансцендентальний абсолют, як абсолют межі, є підґрунтям 

філософської думки, яка, забуваючи однак про умови власної 
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можливості - межевість, що і є границею її сутності та (як) існування, 

тяжіє до тотальності: онтологічної та гносеологічної. В решті решт ці 

два виміри зливаються у мета тотальність, яка фундується єдністю 

буття і мислення (Парменід, Гегель). Але хибним було б ототожнення 

онто-гносеологічної єдності з реалізацією тотальності. Означена 

єдність виникає як принципово межеве утворення (результат і процес 

перекривання дистинкцій). Утримання цієї межевої позиції, функції 

зв‘язки, що маніфестується лінгвістичною зв‘язкою est у судженні, 

запобігає тоталізації. Буття мислення (буття-як-мислення), що зберігає 

функцію розрізнення/повязання, не може перетворитися на 

тотальність, оскільки остання через засадничу індиферентність та 

всеохопність унеможливила б реляційну природу мисленнєвої 

онтології. Тож онто-гносеологічне злиття, що конституюється 

трансцендентальною межевістю та утримується в якості «умови 

можливості» (в реляційній онтології можливість означає потенційну 

зв‘язність, «валентність») протистоїть тотальності як незацікавлена 

відкритість до будь-якого Іншого – незацікавленості як результату 

поглиненості будь-якої відмінності. Розчиненню меж в позиції 

тотальності протистоїть абсолютизація межі у «чистій» 

трансцендентальності. Якщо обмеження, до якого вдається тоталізація 

як до попереднього кроку щодо повної індиференциації, є обмеженням 

ззовні, то трансцендентальна межа є іманентною, внутрішньою межею 

(розмежуванням): всередині свідомості, всередині речі, між річчю та 

свідомістю (межа досвіду) тощо. Аналогічність всіх цих межевих 

розрізнень ґрунтується на первинному прецеденті розрізнення-

перекривання, яким є онто-гносеологічне відношення. Тематизуючи 

тотальність, ми за будь-яких умов маємо звертатися до її Іншого. Тим 

більше, до цього спонукає відсутність її безпосередніх – «позитивних»  

– визначень. Таким чином ми зможемо визначити ті парадигматичні 

позиції, які становлять альтернативу тотальності за ідентичних 

вихідних умов формування думки. Опорними позиціями, що 

репрезентують альтернативний щодо тотальності спосіб буття-

мислення, визначимо кантівську трансцендентальну критику та її 

корелят всередині пост- парадигми: деконструкцію Ж Деррида. 

Підкреслимо, що вибір означених концепцій аж ніяк не вичерпує 

реалізацій трансцендентально-межевої парадигми у філософській 

думці. Її імплікації простежуються від античності через (і особливо) 

схоластичну традицію, віднаходяться у багатьох новочасних 

концепціях, артикулюються у некласичній та постнекласичній 

філософії. Конституентами означеної позиції є трансцендентальна 

феноменологія Гуссерля, аналітичний трансценденталізм раннього 
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Вітгенштайна. Опозиційна щодо трансцендентальної філософії 

концепція Е. Левінаса de facto демонструє релевантність її 

визначальним позиціям. 

Тож зупинимося на критичній (межевій) 

трансцендентальності, яка ще не є розчиненою у згущенні 

тотальністю, або вже є визволеною з полону тотальності 

деконструктивним розрізнянням. Відповідно, розглядатимемо 

тотальність з боку її критичної тематизації, А отже, визначатимемо її 

через відмінні позиції, через категорії, що, водночас є спорідненими 

тотальності та роблять її неможливою. Як зазначалося вище, уже сам 

факт  тематизації свідчить про втрату тотальністю своїх позицій. 

Проте опосередкованість визначення, неможливість прямої дефініції – 

аж до замовчування, все ж вказує на небезпідставність претензій 

тотальності на граничний статус у мисленнєвій системі. Так, більшість 

словникових видань здійснюють «переадресацію» з тотальності на 

псевдо-синонімічні поняття, в першу чергу таким «синонімом» постає 

цілісність. Невизначуваність та всеохопність тотальності навіть не 

надає їй статусу граничної підстави, бо все наслідкове і в будь-який 

спосіб похідне є більш ніж іманентним цій підставі – індиферентно 

приналежним, аж до тотожності. Ретроспективний аналіз вживання 

категорії тотальності у різних філософських вченнях (наприклад [1], 

[15]) змушує спиратися здебільшого на синонімічні категорії: Єдине, 

Ціле і т.п. В такий спосіб розглядувана тотальність вже тяжіє до 

певного розрізнення: мінімального (в синонімії та/або тавтології). 

Тавтологіча взаємозамінність базових елементів категоріальної сітки є 

тією ознакою раціонально-трансцендентального мислення, яка 

спонукає Е. Левінаса приписати трансцендентальному мисленню 

принцип тотальності[10]. Але та межева, стерта взаємоневідповідність, 

задана у мінімальному розрізненні – семантичному (синонімія) або 

синтаксичному (тавтологія), саме й дає привід для конституювання 

філософії відмінності. Адже навіть на верхньому рівні останніх, 

граничних предикатів, найостаннішим залишається принцип 

відношення: взаємопроективної залежності між категоріями, що 

синонімічно доповнюють одна одну
2
.  Побіжно зазначимо, що у Канта 

категорія тотальності взагалі набуває функції зв‘язки й визначається 

через трансцендентально-феноменологічний оператор «як», тобто в 

тому числі –  за аналогією: «множинність, що розглядяється як 

єдність» [8, c.89]. Така дефініція містить пов‘язання дистинкцій, 

артикулюючи простір «між». Крім того,  відповідно до тенденції 

                                                           
2
 Власне функція предикування вже вимагає принципу відношення, 

розрізняння як умови можливості. 
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опосередкування дефініції тотальності синонімами, Кант вживає 

поняття «тотальність» поряд із цілокупністю та всезагальністю [8, 

c.230]. Проблематизація синонімії як «маргінальної» відмінності 

вимагає акцентування неконгруентності взаємозамінюваних категорій: 

тотальність, цілісність (ціле), граничність (границя), єдність (єдине), 

абсолют (абсолютне), нескінченність (нескінченне). Як видно з цього 

шерегу категорій, лише тотальність не утворює (як правило) іншої 

форми означника, ніж абстрактний іменник. Останній є показником 

предикативного походження, гіпостазування. Це, звісно, дає привід 

Левінасові зарахувати тотальність до трансцендентальних предикатів, 

адже трансценденталізм характеризується засадничою 

десубстантивацією, функціональною визначеністю принципу та 

провідних концептів. Проте вагомим моментом є гіпостазування 

предикату, що якнайкраще прояснює принцип тоталізації та природу 

тотальності. Її функціональність не є реляційно спрямованою, але 

негативною: як проста позбавленість субстантивності. Тотальність 

намагається розчинити себе у субстантивності тоталізованого, 

трансформуватися у псевдосубстанцію (гіпостазис) шляхом 

ототожнюючого підкорення елементів разом з їх властивими 

зв‘язками. Тотальність виявляється системою понад структурою 

останньої. Зауважимо, що, хоча постструктуралізм критично 

демонструє тотальність структури (структурності), з погляду 

абсолютної тотальності, структура як гіпостазована функціональність 

(реляційність) все ж артикулює відмінність і деконструює тотальність 

зсередини, тематизуючи її організацію. Трансцендентальна 

функціональність не тільки не намагається отримати фіктивну 

субстанційнісь, але й працює на утримання межевості, реляційності, 

відносності, умовності, іншості. Коли в тотальності як функції 

вбачаємо скоріше границю, то трансцендентальна фукціональність є 

межевістю, яка внаслідок потенційності, умовності, неактуальності й 

неможливості (послуговуючись дерридіанською термінологію – 

спізненості) корелятивної субстанції отримує граничні предикати і 

власне статус границі. Такою граничною межею зокрема є феномен: те 

принципове «як», що є лише оператором пов‘язання з прихованим 

іншим: сутністю, неактуальним елементом горизонту тощо. Але це 

«як» є непроникним:таким, далі якого, за висловом Гайдеггера, 

неможна піти. Межа не перетворюється на границю, але стає 

граничною. Вона покладає границю, водночас, іншості 

(трансцендентності) та іманентного (тотальності). Щодо категорій, 

позначених як споріднені, тотальність може визначатися через них 

двома способами: за допомогою того ж «як» – синонімування 
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(«тотальність як цілісність», «як абсолют» і т.п.), або шляхом 

предикування синонімічних категорій самій тотальності: «абсолютна 

тотальність», «гранична тотальність»…  Останній варіант 

позиціонується скоріше за все як прояснюючий, але за умови 

взаємозамінності останніх предикатів він утворює тавтологічність.  

Переходимо до негативного визначення тотальності, 

послуговуючись аспектом дистинктивності, властивим синонімії та 

тавтології. Тотальність не є цілісністю (цілим). Цілісність окреслює 

(формує) ціле через артикульованість його внутрішніх меж, що 

поєднують елементи цілого згідно певного порядку. Ціле визначається 

іманентністю та інтеріорністю. Тотальність радше визначається як 

цілісність, побачена з боку обмежуючої екстеріорності, парадоксально 

залежної від підкорюваного. При цьому утворення цілісності може 

співпадати з тоталізуючим процесом: цілісність конституюється разом 

із тотальністю і в наслідок тоталізації. Парадокс тотальності полягає у 

її функції абсолютної інтеріорності тоталізованому, для якого ця 

поглинаюча тотальність є абсолютно екстеріорною. Така інтеріорність 

як внутрішність тотальньності, що не є її інтеріорністю, не є також і 

інтроспективністю, зануренням у самість з боку тоталізованого. 

Екстеріорне тотальності не просто вписує в себе тоталізоване, але 

ототожнюючись з ним, робить інтеріорним через власну владну 

екстеріорність. За всієї індиферентності результуючого утворення, 

тотожність не знімає, а посилює розрив абсолютних зовнішнього і 

внутрішнього. Оскільки розрив цей є радикальним через 

позареляційність тотальності, він не становить межі, не пов‘язує і не 

розрізняє, але – парадоксальним чином – ототожнює. Приреченість 

тоталізованого на інтеріорність  визначається позбавленням реляційно-

розрізнювальної спроможності, замкненістю у безрозривність 

тотального. Ототожнення як вияв індиферентності робить анонімним 

тоталізуючий початок, запобігаючи утворенню дистинкції 

«тоталізуючи – тоталізоване». Ця анонімність конотує до 

левінасівського поняття «il y a» [17]. Але на противагу концепції 

«Тотальності і безкінечного» феномен абсолютної екстеріорності 

можемо визначити як чи не єдиний можливий предикат тотальності, 

окрім завершеності: разом вони виключають можливість подальшої 

предикації тотальності через абсолютизовану безвідносність.  

Зауважимо, що, хоча інтуітивно тотальність може уявлятися 

впорядкованою через хибне ототожнення з цілісністю (яка в свою 

чергу визначається через системо-структурність), вона (тотальність) 

може й навпаки, порушувати цілісну впорядкованість через 

нейтралізацію відмінності, підведення під унарність, ототожнення з 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

197 

                                                                         

центром або центруючим принципом всіх «нецентральних» позицій та 

елементів. Тотальність не є єдністю (Єдиним). По-перше, тотальність 

не є простою, а інтуїтивно передбачає складність і складеність у 

парадоксальну тотожність елементів, цілого та принципу їх замкненої 

виокремленості. Її неподільність є утвореною та/або  уявною, або 

взагалі не передбачається: складеність компенсується закритістю та 

фіксованістю позицій елементів, що унеможливлює комбінаторну 

деконструкцію. Навіть у випадку наперед заданості тотальності (як 

принципу), сферою його застосування покладається множинність. По-

друге, тотальність не є атрибутивною властивістю тоталізованих 

елементів. Зіставлення визначень тотальності через уподібнення 

цілісності та єдності (Єдиному) породжує антиномію, гранично 

розмиваючи контури цього поняття, і, перетворюючи його на зв‘язку 

між опозиціями, позбавляє власної дефінітивності. Тотальність не є 

нескінченністю. Саме опозиційнійність цих категорій лежить в основі 

концепції програмного твору Е. Левінаса «Тотальність і безкінечне». 

Обидві категорії визначаються невизначеністю, але різний спосіб, в 

який вона проявлена, засвідчує неможливість їх взаємозамінності. Так, 

нескінченне вже на рівні означального виказує апофатичність власної 

несхоплювальності. Проте це полегшує її дефінітивну спроможність: 

як негативно похідне поняття, нескінченне уможливлює адекватність 

свого визначення через свій позитивний корелят. Невизначуваність 

тотальності іншого штибу. Як така, що не припускає відмінності, 

тотальність не може визначатися за посередництвом протилежної 

позиції. Згідно з Левінасом, тотальність виявляється ототожненою з 

конечністю
3
, бінарно-опозиційним доповненням нескінченності 

(легітимність цього ототожнення підтверджується у левінасівській 

праці онтологічними та методологічними експлікаціями розриву 

тотальності заради нескінченного). Як і у випадку попередньої пари 

категорій – цілісність – єдність, тотальність може бути рівною мірою 

прирівняною до будь-якого елементу дистинктивного відношення, 

тому не визначається жодним з них. В крайньому разі, скінченність 

тотальності можна розглядати як граничну (це надасть виправдання 

конотаціям нескінченності у її визначенні). Але вона не може стати 

нескінченністю: через закритість і повноту, через брак відмінності та 

іншості (що слугували б мінімальною гарантією можливості 

нескінченності). Потенційна нескінченність передбачає перманентну 

деконструкцію завершеного. Її методологічними прикладами у мовно-

                                                           
3
 Як зазначає Ж. Деррида «…для Левінаса когерентність завжди є скінченною 

(тотальністю, у тому сенсі, якого він надає цьому слову, відмовляючи у 

всякому значенні поняттю нескінченної тотальності)» [5, с.720]  
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текстуальній царині є конотація за Р. Бартом – миттєве перетворення 

денотату на новий конотат, та дерридіанське вписування нових 

смислів у текст, що відтак виявляє нескінченну неповноту. Актуальна 

нескінченність не може визначатися «субстанційною» –  елементною, 

предметною, об‘єктною завершеністю, що як раз і перетворило б її на 

тотальність. Натомість, її завершеність зупиняється на визначеності 

принципом (трансфінітність), тоді обмеженість не стосується 

здійсненності, обмежується здійсненністю і таким чином відрізняється 

від тотальності, що демонструє завершеність як субстантивацію 

функції у гіпостазуванні, а також завершеність (закритість) самої цієї 

субстантивності. Актуальна нескінченність може метафорично 

визначатися через дерридіанський вираз «завжди вже», який у текстах 

філософа отримує статус категоріальної функції. Тотальність, оскільки 

визначається різними, а то й протилежними, категоріями, не може бути 

ототожненою з ними через невідповідність в обсязі понять. Навіть 

просто говорячи про «скінченну тотальність», замовчуючи 

альтернативу, автор висловлювання передбачає останню, оскільки 

інакше предикація була б надлишковою, якщо не може бути 

тотальності «нескінченної». Не є тотальність і границею, оскільки 

остання є лише умовою можливості тотальності. По-перше, границі 

можна ніколи не сягнути (границя як потенційність є атрибутом 

потенційної нескінченності). По-друге, границя визначає тотальність 

лише для межі і через межу (потрібно спершу сягнути межі як 

передумови границі), а тотальність, навпаки, виключає межевість. По-

третє, знову таки, граничність може бути (стати) предикатом 

тотальності. Гранична тотальність як «коло кіл» деконструює 

ітерацією рівнів ідею тотальності, адже тотальність не може мати 

ступенів порівняння, ступенів довершеності. І, мабуть, найважче 

негативно визначити тотальність щодо її відношення до абсолюту. По-

перше, абсолют знову-таки може предикуватися тотальності, саме так, 

до речі, визначається трансфінітність: як «абсолютна тотальність [16]. 

Отже, остання може бути й неабсолютною. По-друге, абсолют, який 

скоріше співпадає з певними граничними параметрами, не є 

прив‘язаним до завершеності (що є конститутивною рисою 

тотальності), але натомість вказує на певну довершеність об‘єкту, що 

підпадає під предикат «абсолютний». Абсолют може бути властивим і 

нескінченності, і скінченності. Строго кажучи, він взагалі не може 

бути властивим лише тотальності через її завершеність (від початкову 

довершеність) та закритість
4
. Крім того, абсолют має таку позицію, або 

                                                           
4
 Напрошується ототожнення абсолюту з нескінченністю, але абсолют як 

границя обмежує нескінченність вдосконалення найвищим ступенем 
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властивість, яка радикально дистанціює його від тотальності в тій 

точці, де вона розходиться з трансцендентальністю в аспекті межевої 

природи останньої, її зверненості на Інше. Межевість як подвоєння у 

своїй трансцендентальній абсолютизації стає також подвоєнням самої 

межевості (або подвоєнням обмеженості). Абсолют в широкому 

розумінні. Як вже зазначалося, можемо наблизити до поняття границі. 

Уточнення,ь яке хотілося б зробити, стосується структурної сутності 

того «матеріалу», який підлягає абсолютизації, або, відповідно, 

граничній детермінації. Якщо границя може належати поступальності, 

то абсолют, принаймні в граничній точці, вимагає порядкового 

зрушення (як довершений ступінь), імплікуючи ідею щаблевості. 

Порядкова відмінність у трансцендентальній рефлексії (через 

інтроспективну ітеративність останньої) є тою єдиною відмінністю, 

яка підтримує межеву позицію за відсутності актуальної іншості: як 

трансцендентної, так і іманентної. Адже заступання на 

трансцендентальну позицію позбавляє іманентної безпосередності, 

переводячи досвід у модус можливого. Трансцендентальна позиція – 

неперехідна межа між іманентним і трансцендентним. 

Трансцендентальний абсолют як 1) поняття абсолюту, специфіковане 

відповідно до трансцендентальної настанови в мисленні і 2) 

абсолютний («чистий») вияв трансцендентальності як такої і є 

граничною межею
5
. Якщо розглядатимемо абсолют як останній з мета-

рівнів, то трансцендентальна абсолютизація здійснюється наступним 

чином. По-перше, приводить будь яку субстантивно визначену 

«щойність» до граничної межі шляхом рефлексійної ітерації 

(стиранням субстантивно-щойної визначеності, її трансформацією у 

функцію, звязку «між», якою є трансцендентальна межа). По-друге, 

абсолютизує власне  границю та межу, приводячи їх до принципу 

(граничності, межевості). Це визначальний момент. Абсолютизація 

межі через відсутність очікуваного Іншого виливається в її 

граничність. Натомість абсолютизація границі згідно з розумінням 

абсолюту в межах трансцендентальної настанови надає границі 

межевих предикатів, оскільки ними визначається сам абсолют. Через 

це визначальним для границі стає тривання (інтенційність та/або 

рефлексивність), що виявляється у потенційній нескінченності 

рефлексивних ітерацій (думка про думку) та інтенційного горизонту. 

При цьому граничність межі та межевість границі у тавтологічності 

                                                                                                                           
(порядком) довершеності 
5
 Поза розглядом тут залишаємо тоталізовану модифікацію 

трансцендентального абсолюту, радикальне здійснення котрого 

маніфестується гегелівською системою 
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трансцендентального абсолюту не створюють тотальності, бо 

конституюються через і як пов‘язання функцією відмінності.  

Екстраполяцією цього принципу на текстуально артикульований 

корелят мисленнєвої онтології є принцип differance. Його 

методологічний аналог – деконструкція, слушно визначається у тому 

числі як «діалектика без зняття», що означає повернення антиномічної 

рівнозначності дистинкцій (тут пригадується назва розділу з 

монографії В Вельша: «Кант, або переходи без мостів» [2]). Не 

границя межі, але граничність межі як такої, абсолютна межа (межа-

абсолют) є мета-порядком самої межі. Але апофатичний статус межі 

(як відсутності, інтервалу, позбавленості, неповноти…) специфікує її 

мета-позицію в такий спосіб, що отримуємо не «межу меж», але 

«безмежну межу». У зв‘язку з цим не можна не пригадати 

аналогізуючи трактування Ж. Деррида прийменників (та префіксів) 

без- і понад- [6].  

 Таким чином, неможливість тотальності є окремим випадком 

обмеження границі, яка обумовлює можливість тотальності.  

Неможливість границі імплікована граничною межевістю: 

очікуванням Іншого, яке (який, яка) ніколи не стане актуально даним – 

обмеження позицією als ob. Через це тривання межі є нескінченним: 

спрямованість на…, інтендування не дає відбутися гіпостазуванню 

межі у границю. Трансцендентальна межа відмежовує водночас і від 

Іншого як недосяжної границі, і від сталої границі, яка є причиною або 

наслідком недосяжності і відтак відсутності Іншого. Інше є границею, 

та границя є неможливістю Іншого. Крім того, границя являє собою 

метафоро-метонімічну заміну відсутнього Іншого, репрезентує його у 

подобі феномену
6
.   

 Нейтральність та апофатичність межі визначає можливість 

подолання тотальності через іманентну критику, якою є деконструкція. 

Така можливість є єдиною, з огляду на індиферентність тотальності та 

індиферентність межі до наявності властивих диференцій у роз-

межовуваному. Достатність такої індиферентності зумовлена не лише 

асемантичністю  межі, яка задіює (продукує) тільки структурні – 

реляційні, а не «сюжетні» параметри характеристики елементів, 

підданих іманентній критиці. Інша причина полягає в апріорній 

                                                           
6
 Метонімія дозволяє реалізуватися не лише суб‘єкт-об‘єктному або суб‘єкт-

суб‘єктному заміщенню, але обумовлює можливість гіпостазису: фіктивного 

перетворення функції на субстанцію. Так, обмеження межі, на противагу її 

безмежному триванню, її «призупинення» дає границю як гіпостазис за 

визначенням функціональної межі. Гіпостазис другого порядку, якому 

підлягає границя, дає тотальність. 
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наявності всередині деконструйованої тотальності імпліцитних – 

колишніх або уявних – зв‘язків, а отже й відмінностей. Тому 

трансцендентальна межа як інтервал, що «розриває» тотальність не 

конче потребує, тим більше не утворює Іншого: ані зовнішнього, ані 

внутрішнього. Маркуючи відмінність актів (порядків) рефлексії, вона 

часовим відкладанням створює ітеративність «того ж самого» як 

первинне порушення тотальності. Саме актуалізація мотиву часовості, 

на відміну від тотальної вічності, задає тональність некласичної думки. 

В умовах постнекласичної парадигми абсолютизація минулого у формі 

конотативних та рефлексивних ітерацій (свого роду «вічне 

повернення») за допомогою фактору традиційності вписує у часовість 

предикати вічності. Часова межа стає й межею часу. Але і в класичній 

парадигмі тематизація темпоральності імплікує появу феномену 

(фактору) межі, зокрема як можливісного відношення. Показовим 

прикладом слугує кантівська концепція схематизму, впливи якої 

відчутні у парадигмі філософії відмінності, філософії пост-. 

Взаємодоповнюваність відкладання часом та відкладання часу – 

затримка, седиментація слідів попередніх данностей – деконструює 

обидва модуси тотальності: вічність (деконструюється часовістю) та 

генезис (деконструюється слідами попередніх модусів генетично 

зміненого, що додаються до його теперішнього у синхронічній 

реляції). У Канта це виявляється у сполученні в схемі тотальності (в 

кантівському – реляційному розумінні) та послідовності. У Деррида – 

у спатіалізації часових феноменів, їх розташуванні
7
. Темпоралізація і 

спатіалізація утворюють межу взаємної деконструкції. 

Постнекласичне мислення запобігає часовій тотальності, доповнюючи 

її просторовим інтервалом. Останній гіпостазується у позитивних 

корелятах позиції або фігури (в т.ч. – риторичної). Постнекласичний, 

спатіалізований час differance  створює певні конотації до кантівської 

структури аперцептуальної єдності: наявності стабільного дещо, котре 

як свідок супроводжує  – «дублює» рух відмінностей, в такий спосіб 

поєднуючи їх пост фактум (post rem). Таке слідування, або 

супроводження утворює та керується принциповою відмінністю, 

нетотожністю між супроводжуваним та супроводжуючим: інакше 

рефлексивна, критична (межева) активність взагалі не була б 

можливою. На противагу, супровід внутрішніх змін з боку тотальності 

є тотожнім змінюваному: тотальність рухається разом з тоталізованим, 

не утворюючи рефлексивного проміжку, інтервалу.  

                                                           
7
 До речі, розташування як засіб утворення послідовності демонструє 

іманентну деконструкцію часу, мислимого як і через послідовність. 
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 Гуссерлівська нейтральна, первинна (пасивна) відмінність, 

властива  свідомості часу, свідомості-як-часу, також становить 

трансцендентальну умову можливості інтенціонально-рефлексивних 

актів розрізнення: відмінність, що ітерується між актами рефлексії та 

між порядками редукції. Повернення до нейтральної межі свідомості і, 

відповідно, запобігання тотальності, є обумовленим 

взаємодоповнюваністю рефлексії та інтенції. При чому остання вже 

передбачає рефлексію [3] через іманентну ретроспективність 

(зумовлену ретенційним темпоральним модусом, досвідним 

горизонтом) та інтроспективність («вторинну інтенцію» [12], що є 

співданою у інтендованому предметі як категоріальна умова 

можливості його пізнання). Саме апріорна інтроспективність 

забезпечує легітимність здійснення трансцендентальної редукції, в 

результаті якої феноменами стають власне рефлексивні та інтенційні 

акти свідомості.  

 Трансцендентальна нескінченість як пролонгована межевість 

рефлексивною ітеративністю уникає двох протилежних виявів 

здійснення тотальності: як векторної спрямованості лінії (генезис), так 

і її замикання у коло (вічність). Тоталізація спрямуванням, що редукує 

всі побічні відгалуження та зворотні рухи, передбачає кінцеву мету, 

якої не припускає рефлективність інтенції та нейтральна, децентруюча  

центральність позиції «між». Коло ж передбачає фіксовану 

замкненість тотальності, якої трансцендентальна межа уникає 

внаслідок принципової розімкненості на Інше. Через ітерацію пряма, 

звісно, повертає на коло. Але останнє не реалізується через відкритість 

повторністю таких обертів-ітерацій. Тож межа залишає, утримує 

процес на проміжній ситуації повороту, яка стає програмною в 

постхайдегерівських виявах критичної рефлексії: від аналітичної 

філософії до пост структуралізму. Рефлексія забезпечує часткову 

оберненість (відворотність) повороту, деконструюючи його в 

зумовлені межевою функцією перехідність, перекладність (зокрема 

лінгвістичну: російське слово «перевод» більш наочно відбиває 

означену тенденцію). Але переклад і перехід не є перекладними (тобто 

є невідворотніми). Цікавими є міркування з цього приводу В. 

Беньяміна та їх іманентно-критична рецепція у тексті Ж. Деррида 

«Навколо Вавілонських веж». Переклад не є можливим не лише через 

нетотожність, спричинену перманентним розрізненням межі, але 

також і через рефлексивне відкладання, повернення назад будь-якої 

інтенції. Телеологічність інтенції компенсується рефлексією, що 

деконструює перехід у інтроспективний рух трансцендентальної 

(чистої) самосвідомості.  
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 Якщо розрив тотальності пов'язаний з переживанням повноти, 

то трансцендентальний абсолют, на противагу тотальній модифікації 

останнього, визначається властивістю чистоти як граничної 

неповноти. Предикат чистоти приписується базовим категоріям 

трансценденталізму (Я, суб‘єкт, мислення, свідомість тощо) та маркує 

надання відповідній категорії статусу трансцендентальної 

(абсолютної) межевості, апріорної – можливісної спроможності до 

заповнення неможливим Іншим. Чистота трансцендентальної позиції 

надає їй проективної сили: проективної – в сенсі функціональної, 

відображальної. Приймаючи та ітеруючи сліди слідів, вона 

залишається індиферентною як межа щодо розмежованих нею 

відмінностей. Натомість, протилежність трансцендентальної чистоти – 

гранична повнота – характеризує тотальність, що не просто 

іманентизується тоталізованому, але й є результатом тоталізуючого 

ототожнення: «гіперсубстантивністю».  

 Принципова неповнота (чистота) трансцендентальної позиції 

пов‘язана з її без основністю. Якщо тотальність визначається як 

передумова, то відсутність передумови у трансцендентальному 

мисленні (варіантом якого є безпередумовність гуссерлівської 

феноменології) коливається між такими модусами свого вияву, як 

безумовність (яка виливається в регулятивність або антиномічність) та 

умовність (імплікаційність або контрфактичність). Ключовою фігурою 

трансцендентального мислення є «умова можливості», яка поєднує всі 

можливі варіанти смислового коливання між тлумаченнями 

безумовного та умовного виявів межевості.  

 Сполучення (пов‘язання) на межі безумовної чистоти 

інваріанту та модальної варіативності відмінностей створює горизонт 

неповноти як гарантії абсолютно, завжди можливого і лише 

можливого його заповнення. Чистота – це і сума можливостей 

горизонту, і тотожність чистого Я як умови пов‘язання, що вже 

іманентно містить темпоральність: первинний прецедент модифікації 

та розрізняння. Трансцендентальне поєднання інваріантності та 

варіативності (модальності) ставить у прерогативне становище 

модальність можливості як умовної єдності множини варіантів. 

Можливість, піднесена до принципу (можливісність), є виявом 

межевої чистоти, яка позбавляє інваріант претензій щодо тотальності. 

Абсолютна межа породжує можливісний абсолют. Чиста свідомість 

виявляється засадничо фундованою, імплікованою Іншим. І навпаки: 

множинність модусів і ракурсів у горизонті обмежується можливісною 

чистотою порожніх інтенцій. Неможливість цілісного схоплення 

внаслідок неповноти (в т.ч. порожності) та темпоральної 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

204 

                                                                         

протовідмінності деконструює ілюзію тотальності та зберігає 

перманентність мисленнєвої функції розрізняння/пов‘язання.  

 Таким чином, аналіз категорії (феномену) тотальності через її 

дистинктивно опосередковане визначення дозволив виявити 

альтернативні мисленнєві позиції, які, вдаючись до граничного 

узагальнення, можна визначити як парадигми тотальності та 

розрізняння. Перша з них визначається параметрами завершеності, 

замкненості, індиферентності та гіперсубстантивності. Друга – 

відповідно –керується принципами неповноти (чистоти), відкритості, 

нескінченності, можливісності, функціональності (реляційності). 

Парадигма розрізняння визначається концептом межі, який обумовлює 

можливісність як онто-гносеологічну позицію. Презумпція межі 

виступає показником трансцендентального мислення, що покладає 

альтернативу догматичній тотальності. Нівелювання межевості, 

чистоти та умовності призводить до тоталізації трансцендентальних 

настанов: межа трансформується в границю, яка розширюється до 

тотальності, що підпорядковує обмежене шляхом знімаючого 

дистинктивність ототожнення. Онтологія тотальності визначається 

метареальним статусом, на противагу трансцендентальній 

метаможливості (можливісності). Деконструктивне мислення 

виявляється фактором відновлення позиції трансцендентального 

абсолюту в сенсі абсолютизованої функції пов‘язання/розрізняння, 

здійснюваної межею і на межі. Чистота межі визначає її спроможність 

до співвіднесення довільних відмінностей, уможливлюється її 

інтервальною природою та функціональністю (апріорною й 

принциповою несубстантивністю). Така чистота надає межі позиції 

абсолюту, який, відповідно, наділяє межу граничними предикатами. 

Саме завдяки своїй граничності межа принципово не може 

перетворитися на границю, а отже – й утворити тотальність.  

Гранична межа, що є безмежною, визначає границі 

тотальності. Причому границі, взяті у множині, адже деконструкція 

тотальності передбачає найпершим чином деконструкцію унарності. 

Тож найліпшим засобом деконструкції як іманентної критики є 

гіпертрофування бінарного відношення: поза прерогативністю «одного 

з двох» та поза зняттям як приведенням до унарності. При цьому сама 

межа як функція (зв‘язка або процес) взагалі не підпадає під кількісні 

визначення (унарності, бінарності, тернарності тощо), які 

застосовуються до субстантивних елементів («предметностей»). 

Отримавши границі, тотальність виокремлюється, визначається, 

відмежовується від свого Іншого, а отже – втрачає статус тотальності. 

Адже згідно з трансцендентально-критичною позицією, не тільки межа 
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отримує граничні предикати, але й границя виявляється лише 

пролонгованою межею. Граничне, безмежне тривання межі не 

припиняє перманентного розрізнення, але, навпаки, абсолютизує 

очікування: як умова можливості нездійсненного та необхідного 

Іншого.  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности 

тематизации феномена тотальности средствами трансцендентально-

критического и деконструктивного мыслительно-категориальных 

комплексов. Идея тотальности анализируется через противопоставляющее 

соотнесение с принципиальными позициями философии различания. 

Ключевые слова: граница, тотальность, деконструкция, 

возможностность, абсолют. 

 

Summary:In this article the possibilities of the thematisation of the 

Totality phenomenon by the means of the cogitative categorical complexes of 

critical transcendentalism and deconstruction are examined. The idea of totality 

is analysed by opposing correlation with the principle positions of the philosophy 

of differance. 

Key words: boundary, totality, deconstruction, possibility, absolute.  

 

 

 

 

О.О.Самчук 

 
СВІТ ЯК ТОТАЛЬНІСТЬ VS СВІТ ЯК ХАОС 

 

Проблема осмислення появи життя на Землі, формування, його 

тотальності, цілісності, ствердження буття як повноти, єдності у 

багатоманітності його проявів є найфундаментальнішою проблемою 

філософії. Найпершим питанням філософії є питання про 

першооснови, першопринципи, першопричини усього сущого. Адже 
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філософія як особлива форма пізнання світу, що створює систему 

знань про фундаментальні основи, найбільш загальні закони, 

закономірності, сутнісні характеристики відношення людини до світу, 

найперше прагне відповісти на запитання: що є життя і якими є засади 

його функціонування, якими є умови можливості соборності, 

гармонійної всеєдності усього сущого.  

У філософії як інтелектуальній формі відповіді на глибинні 

сенсожиттєві запити людини, котрі постають особливо тоді, коли 

життя вимагає визначення особистісної позиції, вибору, знаходять 

вирішення найперші питання людського самоусвідомлення, 

світоосмислення та самоствердження. Найпершим завданням постає 

визначення підстав цілісності життя, умов можливості його 

гармонійного вияву. У такому вимірі мета філософії – встановлення 

світу в людині і людини в світі, осмислення їх тотальної єдності. 

Постаючи «мужністю неможливого», неможливо можливої думки, 

неможливо можливої краси, віри та гармонії, філософія є 

універсальним способом самоусвідомлення людиною самої себе, 

власного життя та призначення, виступаючи водночас скарбницею 

історичних глибинних думок, постає ядром людської духовності. Як 

смислотворчість життя філософія пропонує варіативно-панорамну 

множину відповідей та запитань щодо статусу живого, форм його 

ідентичного та тотального прояву у трансформаційному світі змін та 

розвитку. Спробуємо звернутися до них. 

Першою позицією постає концепція осмислення світу як 

єдності, тотальності, де світ і людина – тотальне динамічне ціле. 

Ланкою, що сполучає мікрокосм та макрокосм людини є сакральний 

світ Слова. Інакшою версію світоосягнення постає аналіз світу як 

хаосу, де панує метафізика безладу та небуття. 

Осмислення першої позиції проходить червоною ниткою крізь 

усю історію філософії і починає відтворюватися у філософії 

давньогрецьких мислителів, яка пов‘язана з пошуком тотожної 

першопричини цілісності усього сущого, стійкої космічної 

першооснови, незмінного космотворчого першопринципу, 

гармонійного першоелементу, який єднає людину і світ. На думку 

О.Ф. Лосєва, початок філософування, у Давній Елладі позначений 

пошуком універсального закону світовпорядкування, «первинного 

тотожного протоархе» у «абсолютно-об‘єктивному», «чуттєво-

пантеїстичному», «космологічно-організованому» [1, 38-42] 

світовідчутті древніх греків. 

У досократичному періоді, Мілетській школі – динаміка 

космічного начала – це плинність води-ріки Фалеса, «безмежного» 
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апейрона Анаксімандра, повітря Анаксімена; смисло-вимовленого 

першопочатку вогню-Логосу, Слова у Геракліта Ефеського. З 

античних мислителів Сократ, вперше в історії західноєвропейської 

думки поставив питання особистісної ідентичності, цілісності людини 

у ракурсі особистісного самотлумачення, «екзеґези ідентичності» – 

ансамблю практик, філософської аскези, яка склалася під знаком 

древнього дельфійського припису – «Пізнай самого себе» (gnοthi 

seauton), смисловим виразником якого став імператив «турботи про 

себе» (еpimeleia heautou) у світі. В курсі лекцій «Герменевтика 

суб‘єкта», прочитаних в Коллеж де Франс, М.Фуко аналізуючи 

платонівський діалог «Алкивіад І», розглядає умови можливості 

античної «культури ідентичності самого себе» як священного 

пробудження, звернення погляду на самого себе через прагнення 

оберігати себе та ніколи не забувати про особистісне самопіклування. 

Сократ, зазначає М.Фуко, змальований саме тією людиною, 

котра пробуджувала власним прикладом маєвтично-наративного 

спілкування, пройшовши «ворота діалектичних суперечностей» [2, 80] 

прагнула опанувати найвищий принцип виховання давніх греків – 

принцип калокагатії – гармонію зовнішнього світу та внутрішнього 

космосу, тілесного та духовно-почуттєвого як шляху до мудрості. 

Онтологічним підґрунтям уявлень про цілісне буття особистості 

й світу у Платона є вчення про субстанційний, незмінний першообраз 

відчуттєво-досвідного, часово-просторового світу – ідею (ейдос) та 

космотворчу першопричину універсуму – Єдине (Ідею Блага). Ідея у 

Платона поставала умовою можливості існування мінливого усього 

емпірично даного світу речей, статичним, інтегральним, (тобто такий, 

що поєднує множинність одиничного, емпірично даного) 

трансцендентним первообразом речі, безтілесним нематеріальним 

смисловим формуванням, що виявляла смислову повноту і порядок 

речі.  

Принцип особистісної тотожності в епікуреїзмі розглядався 

крізь призму найвищого задоволення людини – спокою духу – 

атараксії, душевного спокою, непохитності, який можливо досягнути 

підпорядковуючи пристрасті розуму. У Епікура значення практики 

«турботи» розширюється до дієслова therapeuein, яке мало сенс: 

піклування про здоров‘я, лікування душі, лікувальної справи. Турбота 

про себе пов‘язана з правильним витлумаченням режиму aphrodosia 

справ кохання, сексуальної поведінки, насолоди та тілесної 

ідентичності.  

Поняття «Турботи про себе» як практика ідентичності 

особистості, починаючи з промов Сократа проходить крізь античну 
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філософію (Епікура, Плотіна, стоїків, кініків), до самого порогу 

християнства і навіть у християнстві поняття epimeleia («турботи») 

можна зустріти, в александрійській школі, яка живила християнство, 

наприклад, у Філона Олександрійського, Мефодія Олімпійського, 

Василія Кесарійського, а також у Григорія Ниського у виразі матриці 

християнського аскетизму, піклування про себе з позицій целібату 

(твір «Про блаженних» та «Про цнотливість»). 

Представники філософії пізньої класики, неоплатонізму 

(Плотін, Прокл) розгорнули деталізовану субординаційну 

(нерівноправну, ієрархічну) еманацію космологічної ґрадації 

божественних іпостасей як три онтологічні субстанції: Першоєдиного, 

або Єдиного, Духу, або Космічного Розуму та Світової Душі їх 

втілення у чуттєво – досвідний космос. Відчуття греками прагнення 

віднайти «стійку опору», «тотожню основу» цілісності, тотальності 

буття у непередбачуваному, мінливому та плинному світі, зафіксоване 

у містичному вченні «Еннеади», основоположника неоплатонізму 

Плотіна. За Плотіном, принцип особистісної самототожності, з одного 

боку – є необхідною умовою акту розрізнення з Першоєдиним, з 

іншого – способом містичного єднання з Першоєдиним. Оскільки, 

Плотін зауважує, спершу людина відчуває, що вона є «одним 

(єдністю), якою є вона сама, а інше – Бог, але потім, дедалі більше 

занурюючись в самого себе, вона ніби щезає, зрікаючись свого «я». 

Тоді людина зливається і стає єдиною з Богом» [3, 207]. Такий стан 

тотожності («ідентичності»), що досягається в екстазі Плотін іменує 

Абсолютною ідентичністю. 

Плотін твердить, що таке екстатичне занурення в божество, 

містичне єднання очищує людину, спонукає її до досконалості та 

моральнісності, які досягаються шляхом глибинних внутрішніх 

трансформацій та духовних переживань. Це є умовою тотального 

злиття зі світом та Першоєдиним. Він пише: «Якщо не побачиш краси 

в самому собі, чини ніби скульптор: одне він відсікає, інше полірує, 

згладжує, та підчищає, доки не отримає бажаний результат. Так і ти – 

видали зайве. Випрями те, що криве, очисти темне, зроби його 

сяючим, і не припиняй оброблювати свою «статую», доки не 

заблищить перед тобою богоподібна сяюча краса чесноти, мудрості, 

святості та велич чистоти» [3, 22]. 

Таким чином, в античності питання про тотальність та 

ідентичність – «турботу про себе» – не лише зародження 

гносеологічного досвіду пізнання космосу, а й етичний праксис, 

невід‘ємний від принципу виховання, пов‘язаний з опануванням 

власної тотожної сутності, цілісності самого себе (від гр. áuto to áuto), 
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особливого tekhne поєднаного з універсальними морально-ціннісними 

настановами. Цей принцип був основоположним для грецької 

педагогіки як культурно-духовною форми позначеною концептом 

paideia як само-о-світи (від нім. Selbstbildung). Тільки людина, яка 

могла «турбуватися про себе» могла владарювати у полісі, займатися 

політикою та економікою – бути спроможнім турбуватися про інших. 

Отже, прагнення віднайти сталі тотожності особистісного 

самоусвідомлення та світосприйняття у Древній Греції були здійснені 

у двох напрямках: теоретичному (epistôphe) – пошук абстрактних 

першоелементів та Першопринципів (тотожньо-сталих, відмінно-

субординаційних іпостасей) та практичних (phrônesis) – спробах 

практично-розсудкових, логічно-оповідних та містичних техніках 

концентрації душі, стійкої аскези (anakhoresis), особливого мистецтва 

самоорганізації особистісного зібрання, на противагу розсіюванню 

мислимого досвіду, коли «душа певним чином закріплювалася сама на 

собі, на своїй осі, і ніщо невзмозі заставити зрушити, зійти її з неї» [4, 

67]. Поглиблення цих світоглядних пошуків здійснюють мислителі 

середньовіччя.  

Позиція чіткої кристалізації поняття тотальності пов‘язані з 

уявленнями про тотожність (сутнісного) та відмінного 

(трьохіпостасного) у Абсолютному бутті найвищої креативної 

субстанції з‘являється у філософії патристики навколо дискусій про 

«проблему єдності та потрійності трьохіпостасного Бога» з появою 

формування тео-моноцентичних тенденцій. Проблема конституювання 

тринітарного догмату, що мала філософсько-метафізичне підґрунтя 

слугувала підставою гносеологічних дискусій щодо природи 

універсалій (зокрема концептуалізм), антропологічної, нелінійно-

динамічної та семіологічної проблематики епохи. 

У вирішенні тринітарного питання суттєвим є доробок 

представників грецької (східної) патристики. Найбільш значимими 

постатями були «новонікейці», «каппадокійці» (Василій Великий, 

Григорій Богослов, Григорій Ниський), а також близький до даного 

напряму, загадковий мислитель Діонісій Ареопагіт. Мислителі 

післянікейської патристики залучаючи грецькі терміни (від гр. 

«ούσία») «усія» – сутність та (від грец. ύπόστασις) «іпостась» – як 

окреме, особливе, наголошували на єдинототожньому, сутнісному 

бутті Трійці, й іпостасній відмінності. 

Перенесення проблематики співвідношення «тотожної 

відмінності та відмінної тотожності» іпостасей тринітарного догмату у 

горизонтальну площину, стан координаційної рівноваги елементів 

Трійці та введення «найдорожчої ідеї» філософа – концепту 
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Абсолютної Особистості (від лат. Persona Dei) як єдиносутнісної, 

самототожньої (від лат. in id ipsum) Особистості Бога, але енергійно 

відмінної за Особами, Персонами (від гр. «πρόσωπον»), «Лицями» – 

трьома іпостасями Творця, здійснено у творчості Августина Аврелія. 

У праці «Сповідь» Августина наголошує, що людина ізоморфно 

організована за подобою Бога. Структура чистого «я», що забезпечує 

на емпіричному рівні психологічну тотожність конкретного «я», 

проявляється як єдність системи пам‘яті (співставленними з 

енергійним проявом іпостасі Бога – Отця – виявляє буття усієї Трійці), 

інтелекту (Бога-Сина – виявляє мудрість Трійці), і волі (Лице Бога-

Святого Духа – волю Трійці). Проте така божественна цілісність – 

недосяжний взірець внутрішньосоосбистісної рівноваги в людині. 

Саме Августином був уведений особливий сповідальний, 

автобіографічний жанр, який розгортає сповідь як особливий 

наративний акт, сакральну інтимну історію-розповідь, таїнство-каяття. 

Вона передбачає особливий акт співпричетності з Богом через 

молитву, напругу внутрішнього прагнення висловитись й бути 

почутим, гранично щире саморозкриття однієї людини іншій, Богу. Це 

– стан зречення себе колишнього та віднайдення власної автентичної 

суті, стан, за якого людина віднаходить «цілісність власного єства, 

внутрішній мир та порядок» [5, 374]. Відверта сповідь, вважає Августин, 

– це підстава «впорядкованої любові» (від лат. ordinata dilecto), чи 

порядку любові (від лат. ordo amoris) до Бога, інших, самого себе, 

умова можливості формування цілісності єства особистості людської 

та Абсолютної Особистостості [5, 327]. 

Оригінальний представником середньовіччя є Северин Боецій. 

У працях з логіки та теології він заклав підвалини схоластичного 

методу, сформулював проблему універсалій, надав тлумачення 

тринітарного богослов‘я. Боецій доводив, що слово «persona» утворено 

від дієслова (від лат. personare), що означає голосно звучати, і 

пов‘язане з оповідною функцією. Якщо його проголошувати із 

загостреним наголосом на третьому складі від кінця, одразу стане 

видною його зв‘язок зі словом sonus (звук). Тому ситуація 

Божественної цілісності і людей була пов‘язане не лише з особливим 

Словом креаційного творення світу з «нічого», але й з духовним 

словом (писаним чи усним) звернення (через Писання) до людини та її 

самоперевершуючій творчості самої себе. 

У «Теології «Вищого Блага» » інший представник схоластики – 

П.Абеляр здійснив власну інтерпретацію тотожності Вищого Блага як 

тотожності Божественної субстанції та розрізнення іпостасної 

відмінності, енергійних проявів могутності (Potentia) Бога-Отця, 
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Мудрості (Sapientia) Бога-Сина, Благості (Benignitas) Бога Святого-Духу 

[6, 134]. У Абеляра «персона» теж визначається через причетність до 

наративного мовлення і думки. 

У праці «Духовні проповіді та розмисли» Майстер Екгарт, 

роз‘єднує природу Бога на два модуси – два способи прояву 

Абсолютної Тотожності. Перша – незбагненна, позаобразна сутність 

Бога, «морок безодні», темрява, яка відкривається у таємничому ніщо і 

вислизає від будь-якого схоплення в уяві, фантазії та образі. Другий 

модус Абсолюту – Бог, виявляється у єдиносутнісних трьох іпостасях 

– Отця, Сина та Св. Духа. Розмірковуючи щодо Божественної сутності 

людини, філософ твердить, що найважливішими силами зовнішньої 

природи людини, які уподібнюються лицям трійці в людині є – 

пам‘ять, інтелект, воля, тотальне осягнення ж Божественної сутності 

здійснюється нетліючою часточкою душі внутрішньої стійкості 

людини – «жаринкою», що є точкою єднання та сходження людини до 

Бога і власного спрямування до тотожного самовдосконалення. 

Містична техніка молитовного споглядання німецького 

богослова М.Екґарта в безмовній тиші «незнання» має багато 

спільного з вченням візантійського «ісихазму» Г.Палами, що 

продовжив вчення Іоана Синаіта (Лествичника) і означає спокій, 

безмовність У такому трансперсональному тотальному єднанні з 

Абсолютом зникає суб‘єкт – об‘єктне протиставлення, коли «душа 

єдине – і пізнаюче, і пізнаване». Отже, способом встановлення 

тотального порядку у взаєминах людини і світу поставав Бог. 

Таким чином, середньовічне самопізнання пов‘язане з 

пізнанням істини Писання, яке дане через Одкровення. Самопізнання 

«чистих серцем людей» потрібне для того, щоб осягнути Слово і 

пройшовши шлях екзеґези, самотлумачення досягнути спасіння. Отже, 

духовна практика набуття тотальної єдності Абсолюту і людини, 

ідентичності особистості в християнстві (середньовіччі як парадигмі 

Слова) тісно вкорінена в буттєво-онтологічні основи осягнення не 

лише Самототожної основи сущого, а й прочитання особливої 

семіотики розуміння Слова. Відтак пов‘язана з метафізично-

теологічною та семіотично-онтологічною проблематикою.  

Парадигма епохи Відродження розкриває нові 

індивідуалістично орієнтовані, антропологічно зосереджені твори 

мислителів, що фіксують внутрішню пульсуючу динаміку думки щодо 

самоорганізаційого ритму буття самоцінності людської особистості. 

Філософія Відродження, спираючись на кращі зразки античної 

культури прагне реабілітувати земне та природне начало людини. 

Гуманістичним ідеалом Ф.Петрарки, Е.Ротердамського, Л.Валли 
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постає всебічно розвинена особистість, новим показником життя якої є 

любов, але не тільки любов до Бога але й любов земна. Цей принцип 

поєднує тотальність душевного індивідуалізму з пластикою тілесності, 

духовне і світське життя, духовно-сакральну ідентичність та тілесну 

самосвідомість. Любов і творчість (у Петрарки до Лаури, Данте – до 

Біатріче) – вписані у твори мислителів як ідеальні сили, що поєднують 

неповторний світ душі з небесною мудрістю, і постаючи подією 

особистого життя здійснюють прорив у світ універсального тотального 

смислу. 

З появою «картезіанського-кантівського моменту 

самототожності» [4, 584], варто підкреслити, що німецька класична 

філософія постає критичною онтологією нас самих (з критикою 

метафізики), можлива лише у ракурсі проекту гносеологічно-

соціальних практик самодостатньо-істинного пізнання на відміну від 

ідеї взаємозв‘язку між особистісним тотальним духовно-іманентним 

порядком, духовною працею і потойбічними універсальних 

цінностями, що забезпечує повноту справжнього духовного Я 

(античність, середньовіччя, відродження). Адже, «дійсна 

трансценденція досягається в імманенції осягненого виконання себе» 

[4, 584]. Характеризуючи втрату принципу «турботи про себе», 

М.Фуко доводив, що, розрив з середньовічним принципом духовного 

піклування про самого себе як аскезою збирання особистісного я в 

єдине тотальне ціле, техніки «дружнього» управління собою, має 

наслідком констатацію – «новоєвропейська сутність розумної людини 

– безумна в своїй основі, оскільки відчужує її від власної сутнісної 

потреби – піклування про себе» [4, 588].  

Парадигма некласичної філософії ХІХ століття розкриває нові 

методологічно-антропологічні горизонти проблематики тотальності  

особистості і світу. Філософія життя А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, 

А.Берґсона акцентує увагу на переосмисленні вітально-духовних, 

життєво-емоційних елементів події особистісної ідентичності, 

волюнтаризмі ідентичності, саморегуляції вольового акту суб‘єктом 

своїх поведінки і діяльності. За А.Шопенгауером, воля постає центром 

мотивації і центральною тотальною творчою силою, абсолютним 

началом, що панує у органічному та неорганічному світі. Проект 

досконалої людини Ф.Ніцше, обумовлений утвердженням 

«діонісійського» начала в культурі, мав метою створення ідеальної 

особистості, конституйованою надзусиллями ідентичної Волі 

«надлюдини». У творі «Досвід безпосередніх даних свідомості» 

А.Берґсон здійснює осмислення внутрішньої реальності людського Я, 

сформованої потоком внутрішньої тривалості часу та інтуїцією, на 
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відміну від інтелектуального поверхового Я (емпіричного), що 

забезпечує зв‘язок із зовнішнім світом, шляхом механічного часу. 

Цілісність особистості, за А.Берґсоном, здійснюється у мнемотичних 

точках єдності внутрішнього досвіду, що реалізовується у плинній, 

нескінченній динаміці руху станів внутрішнього я, «кожен з яких якісно 

відрізняється від попереднього, є чимось новим у порівняні з іншим» [7, 

133], а також станів цілісності творчої еволюції й «нескінченної 

множинності еволюційних ліній життєвого пориву» [7, 137]. 

На противагу раціоналістично-натуралістичній програмі 

новоєвропейської філософії представники екзистенціалізму 

виступають за відновлення онтологічно вкоріненої духовності. 

Всупереч сцієнтично налаштованим позиціям гносеологізованого 

раціоналізму, осмислюють онтологічні, екзистенційно-цілісні модуси 

людського існування – свободу, творчість, абсурдність, відчай, любов, 

темпоральність, тілесність, страх, самотність, трансценденцію, сенс 

життя. У філософії С. К‘єркегора, людина – духовний індивід, 

унікальна, неповторна істота, особистісно-духовне існування у бутті – 

динамічна екзистенція, а не субстанційна сутність – есенція, чи 

гносеологічний суб‘єкт. 

Проте, доба постмодерну (постструктуралістська та 

синергетична) програми, надають системні модельні матриці 

осмислення феномену ідентичності особистості та тотальності світу в 

контексті особливої інформаційно-гіперреальної «постмодерністської 

чуттєвості», як нової настанови на сприйняття світу в якості 

нестабільності та хаосу [8, 250], яка виникає, за оцінкою В.Лейча, 

«створюючи форми порядку та безладу без спеціальних розміток та 

першопочаткових координат, в міріадах загублених подій» [8, 89] 

надчутливого світу, де зникає віра в щедрість смислу. За 

формулюванням Т.Д‘ана, «смисл тепер вже не є питанням 

загальновизнаної реальності, а швидше епістемологічною та 

онтологічною проблемою ізольованого індивіда в довільному 

«фрагментованому світі»» [8, 223-226]. 

В ракурсі «постмодерністської чуттєвості» світ втрачає 

можливість бути заданим за допомогою цілісної метафізики. Як пише 

Б.Смарт, на зміну метафізиці «порядку речей» приходить метафізика 

«безладу та розладу» (disorder), метафізика негації та відносності, що 

руйнує цілісність [8, 406], занурюючись у сакральні сфери буття. В 

рамках постмодерної парадигми світосприйняття, хаотичність пронизує 

всі рівні буття – свідомість є свідомістю «осмислення розбитого світу». 

Такому світоосягненню відповідає, на думку Г.Хассана, процес виразу 

«космічного хаосу» і нестабільність наративно-текстової семантики 
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(хаос значень, хаос означаючих кодів, хаос цитат, хаос ідентичності та 

ін.) як вираз відлуння семіотичної недетермінованості денотатом і 

беззастережної переваги конотативної варіативності.  

Справжня самореалізація, самоідентичність замінюється 

«симуляцією» ідентичності, справжня автентична форма ідентичності 

особистості у слові та світ як цілісність втрачають свій денотат як 

онтологічний гарант семантичної визначеності, підмінюючись 

квазіідентичностями споживання та інформації, які лишаються 

єдиноможливим значенням. Ілюзія референції переносить філософську 

рефлексію до програмної деонтологізації. Як зазначає Д. Фоккем у 

сучасному образі світу все ж не втрачається уявлення про «значення – як 

процес» [8, 233]. У фокусі уваги постає наративна ідентичність як 

процесуальний феномен ідентичності у розриві, у русі між означеним та 

означальником, абсурдності сигніфікації та нонсенсу денотації, остання 

з яких виявляється лише останньою з можливих конотацій. Задзеркаля 

іртрансрефренційної наративної ідентичності, як пише В.Лейч, 

виявляється «полем диференційованих слідів, що стосуються 

суб‘єктивного «я»» [8, 26] і можлива лише в результаті семіотичного 

надзусилля суб‘єкта [8, 296] у процесуальності плюральних ігор 

означаючого, поза аксіологічними шкалою і культурними пріоритетами 

у «смислопороджуючому хаосі» і номінативній царині конотації. 

Синергетика як новітня стратегія розуміння принципів еволюції 

та коеволюції складних систем, розкриває нові способи оволодіння 

методами нелінійного управління складними системами. Вона розгортає 

причини нестабільності та хаосу систем, що знаходяться в стані 

нестійкості – дисипативних систем, відкриваючи їх креативний 

потенціал, що забезпечує автопоезисний та самопідтримуючий 

розвиток. Синергетика відкриває красу хаосу та порядку та інновацій 

роль феномену випадкової флуктуації породжуючи творчі імпульси у 

процесуальному становленні системи взаємодії особистості і світу. 

Хаос у модусі нелінійної динаміки складної дисипативної 

системи особистості і світу, постає, немов потенційне і непроявлене, 

всепороджуюче й актуальне небуття, що безкінечно й імпліцитно 

містить в собі всі форми. Він, ніби порожнеча – умова існування речей, 

принцип їх становлення, що поєднує у ігровому способі єдність 

протилежностей. Хаос все розгортає і розкриває, всьому надає 

можливість актуалізації, і одночасно все поглинає, все нівелює, 

приховує. За словами Т.Григор‘євої, образ хаосу виступає одвічним 

творчим початком, що може розгортати світ в усій його красі і може 

водночас його знищити. Він може слугувати способом самооновлення 

світу. 
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Таким чином, образ небуття чи хаосу у сучасній філософії 

співпадає з синергетичними уявленнями нелінійного середовища, в 

якому в потенції, в непроявленому вигляді, є увесь прихований спектр 

всіх можливих форм, спектр структур-атракторів еволюції хаотичної 

впорядкованості світу. Це резонує з синергетичним уявленням про 

статус випадкових флуктуацій поблизу точок біфуркацій як десонансно-

конструктивного механізму еволюції системи. У точках розгалуження 

шляхів розвитку системи в процесі самоорганізації нелінійних систем на 

мікрорівні виникають малі флуктуації хаосу, що приводять до 

виникнення нових параметрів порядку на макро-та мегарівнях. Хаос – 

спосіб синхронізації темпів еволюції підсистем всередині складної 

системи та поштовх для спонтанної, автопоезисної організації. Адже на 

стадії спаду активності і зростання дисипативних, розсіюючих, 

хаотичних процесів, можуть встановлюватися нові зв‘язки, виникати 

нові структури, ініціюватися нові процеси морфогенезу. Хаос може 

виступати як механізм переключення, зміни різних режимів розвитку 

системи, переходів від однієї відносно стійкої структури до іншої. 

Постаючи домінантою у сучасній філософії хаос постає таким 

елементом, який може «врятувати» складу структуру від розпаду, і 

навпаки. У динаміці таких коливань здійснюється самопідтримуючий, 

гнучкий розвиток системи. Система набуває ознак адаптивної, 

прилаштовуючись до умов оточуючого середовища, вона набуває ознак 

хаосмічної, що поєднує порядок і хаос.  
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В.А.Черненко 

 

ЭТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОНТОЛОГИИ 
(АНОНИМНАЯ ВСЕЛЕННАЯ И ЛИЦО)  

 
Анотація: у статті розглядаються деякі аспекти холістічної  

парадигми  філософського дискурсу. Автор приходить до висновку, що якщо 

постулювання світу як Єдиного не може бути описане лише у фізичних 

термінах, а є лише наслідком необхідності його розуміння, то опис Світу як 

Цілого не може бути описано лише в термінах формальної логіки, і вимагає 

введення параметру «незбагненного», але не як невідомого, а як 

Всеможливого.  

Ключові слова: холізм, Універсум, ціле, обличчя, предфізика.  

 

 

В конце концов, в опыте достигается 

сплавление объекта и субъекта, поскольку сам он –  

как незнание – будет субъектом, а как неизвестность –  

объектом. И пусть беснуется сознание – непрестанные 

поражения служат опыту так же верно, 

 как и крайняя покорность. 

Жорж Батай 

 

 Мы  по-прежнему не способны соединить: Дух и материю, 

смысл и событие, цель и структуру, лицо и анонимность таковости 

Универсума. Надежда, страх, просьба, жертвенность..., судя по всему, 

не изоморфны трансфинитным числам, «эгоистичности» генов, 

постоянной Планка, ЭПР-корреляции и т.п. Мы по-прежнему не 

можем построить более-менее связную целостную и 

непротиворечивую теорию Всего (если это вообще возможно). 

Теорию, которая бы объединила в себе мораль (мораль не как 
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объективный критерий, который позволяет оценивать характер и 

поведение человека, а мораль – как экзистенциальное событие-

реализацию полноты личностного неповторимого бытия) и 

целесообразность, теорию, которая смогла бы ответить на вопросы: 

имеет ли человеческая индивидуальность онтологическую ипостатсь, 

ипостатсь бессмертия и свободы вне времени и пространства? Берут 

ли участие в бытии и имеют ли онтологическое основание 

индивидуальная неповторимость, уникальность, творческая 

потенциальность и любовь каждого человека или все это лишь 

эфемерные и случайные биологические расхождения, присущие 

человеческому роду либо природе? 

 Современная философия науки считает, что на такую теорию 

может претендовать теория «реляционного холизма». Кратко ее можно 

сформулировать следующим образом: природа обладает 

фундаментальным свойством целостности и неразложима 

исчерпывающим образом на множества каких бы то ни было 

элементов; «...допущение h физически равносильно утверждению, что 

природа в конечном счете неразложима и существует как нечто единое 

целое, нечто, что есть только одно по своим свойствам на известном 

уровне, а вовсе не исключительно множественное, как это обычно 

принимается» [3; с.133]. Данная теория, базирующаяся на физических 

«мистериях» квантовой физики, пытается прояснить исходное 

онтологическое состояние реальности, которое, в конечном счете, 

предстает в данной концепции как неразложимая на множества 

Целостность. Значит она должна объяснить и феномен Освенцима! 

Способна ли она на это...? 

Может ли теория «реляционного холизма» ответить на 

вопросы:  

1. «Феномен Освенцима» неизбежное или случайное следствие 

логической целостности и неделимости реальности (т.е. 

Целостность может реализовать любую равновозможную 

вероятность или лишь единственно-возможную (квант 

действия))? 

2. Следует ли считать «феномен Освенцима» «нейтральным 

событием», наряду с прочими событиями, подчиняющимся 

законам квантовой физики (т.е.  «где» в холистической 

неразложимой Целостности место ценностному отношению)? 

На первый вопрос адепты теории «реляционного холизма» дают 

следующий ответ: «...вероятности являются первичными (и 

неустранимыми) в наблюдении. Но на самом деле по отношению к 

принципиально ненаблюдаемому лишь логически постижимому и 
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абсолютно объективному феномену целостности эти вероятности 

являются вторичными, поскольку они проистекают из него (из 

свойства конечной неразложимости квантовых систем на элементы и 

множества)» [3; с.215]. Напрашиваются аналогии между холистской 

логической Целостностью, которая противопоставляется физической 

множественности-вероятности и теодицеей Шеллинга. На вопрос о 

том, как возможно зло, можно, по Шеллингу, ответить только так: 

разлад заключен уже в самом Боге – это различие между 

существованием и основой. Поскольку все сотворенное идет от Бога, 

но в то же время от бога отлично, начало творения должно 

заключаться в том, что в боге не есть Он Сам, т.е. в его основе. Эта 

основа понимается как темное, бессознательное начало (тьма), как 

бесформенное, как произвол, который должен быть преобразован в 

свет существования (форму, разум, волю...). Однако, чтобы дело не 

застыло на дуализме основы и существования, должно быть нечто 

предшествующее им. Шеллинг называет его «безосновным». Оно 

безразлично ко всем противоположностям, а потому в нем нет ничего, 

что препятствовало бы их проявлению.  Впоследствии Н. Бердяев 

назовет это «безосновное» абсолютной Свободой, которая 

предшествует самому акту Творения. Человек – существо, которое 

восстает против таковости Мира, и эта возможность восстания 

коренится в причастности личности (Лица) этой «безосновности». 

Холистическая философия науки предлагает называть данное 

онтологическое основание – предфизикой, приравнивая его к логике: 

«Это объективная логика взаимного отношения двух сторон 

реальности: мира как множества физически верифицируемых 

элементов и мира как неделимого и неразложимого на какие-либо 

множества целого, а также всей системы импликативных связей и 

зависимостей в состояниях реальности, вытекающих из этого факта» 

[3; с.143]. «Предфизика – это мир как целое; и свойства, и процессы в 

таком мире могут быть описаны только в терминах потенциальных 

возможностей. Естественно, в этом специфическом и своеобразном 

мире на смену физической причинности приходит совершенно иной 

тип связи и зависимости – импликативная связь...» [3; с.256]. Таким 

образом в основании Универсума лежит импликативная связь (если, 

то...), которая репрезентирует Мир как единое целое. Вот тут и 

заложено противоречие. Единое и целое, которое в холистической 

философии объединяются ad hoc, судя по всему, не только не 

тождественны друг другу, но представляют Α и Ω эволюционного 

развития Универсума.  
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Единое – не есть Целое. Целое – это то, что возникает в 

совокупности объектов (новое), но не присуще каждому объекту 

целого в отдельности. Применительно к целому Универсума – это: 

этическое, эстетическое и аксиологическое.   Целое в отличии от 

Единого не изначально, оно возникает в результате разверстки 

изначально-единого (возможно как эмерджентное свойство это 

разверстки). Значения и ценности возникают из-за «зазора» 

(дополнительности) так-Мира («возникающего из» квантового 

логического «ничего») и «безосновности» Лица, завершающего Мир 

как Целое, придавая ему этико-эстетико-смысловое значение. И если в 

основе Единого лежит холо-параметр принципиально не наблюдаемый 

(«скрытый»), внепространственно-временной, несепарабельный, 

задающий единственно возможные «истинные» траектории движения, 

на которых любые вариации действия равны нулю (Освенцим является 

ли такой «истинной» траекторией?!), то основа Лица – это различие 

(между добром и злом...). Различие исходит из со-причастности Лица 

изначальной Безосновности, которая не подпадает под логическую 

импликацию («если→то»). По аналогии с холистской «предфизикой» 

мы можем назвать это «предлогикой». Последствия со-причастности 

Лица с Безосновностью не требуют постулирования логического 

детерминизма, как множественность физического мира требует 

введения логического холо-параметра: ибо столкновение Гитлера с 

Безосновностью импликативно порождают фашизм (см. фильм 

Сакурова «Молох»), а Будды – буддизм (почему не наоборот...?). 

Таким образом, если Безосновное предшествует логике, то оно 

предшествует и «возникновению» самого холо-параметра и может 

быть определено как Непостижимое (см. книгу С. Франка 

«Непостижимое»), которое репрезентирует Универсум не только как 

Целое, но, что самое важное, как различное Целое (этически, 

эстетически и смыслово). Возможно, что множественное нуждается в 

холо-параметре, но различное нуждается в Лице. Освенцим – 

отрицание Безосновности (Духа как Непостижимого), хотя с точки 

зрения логической импликации представляет собой вполне логическое 

завершение определенных идей, идеологий, эмоций и т.п. Однако, став 

квинтэссенцией определенных идей, воль, политических структур, 

научных технологий, Освенцим (как символ-целое) породил 

эмерджентное свойство – отрицание человечности = отрицание Лица. 

Основной парадокс заключается не в соотношении единого и многого, 

а в со-причастности Анонимного и Лица.  

Если постулирование мира как Единого не может быть описано 

лишь в физических терминах, а есть лишь следствие необходимости 
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нашего понимания, то описание Мира как Целого не может быть 

описано лишь в терминах формальной логики, и требует введение 

параметра «непостижимого», но не как неизвестного, а как 

Всевозможного.  

Сопричастность Лица и Безосновного не подпадает под единую 

логическую импликацию («если→то»); ибо безосновное Ничто и 

Гитлер→фашизм, а безосновное и Будда→буддизм. И сама 

возможность индивидуации личности проступает лишь в уровне 

соотношения каждого со «своим» Безосновным. Освенцим, таким 

образом, есть с одной стороны попытка отрицания Безосновности 

(Духа как Непостижимого), а с другой – вполне логическая 

квинтэссенция идей, эмоций и т.п. конкретного лица (Гитлера), 

поглощенного внутренней пустотой своего Безосновного 

(страшащегося его). Безосновное порождает и Гитлера и Будду: что 

задает выбор? Целое? – нет; целое – следствие (вернее последствие) 

выбора, так как включает в себя и Гитлера и Будду. Единое (холо-

параметр)? – но каким образом он разворачивается во многое (ведь 

выбор – это многое)? Каким образом невозомжность (единое как 

невозможность многого) задает выбор? И тогда Освенцим – плата за 

Единство Бытия? Выбор может быть лишь следствием онтологической 

(«предлогической») Безосновности. Таким образом, принцип 

дополнительности проходит не между логическим единством и 

физической множественностью, а между Непостижимостью и самим 

холопараметром (между анонимностью и этическим Лицом, 

дополняющим эту анонимность ценностным и смысловым). Лишь в 

данной перспективе возможно искать пути к психофизическому 

монизму. И удержание горизонта Непостижимо не менее важно, чем 

проникновение вглубь субквантовых «мистерий».  

Необходимо отметить еще один немаловажный момент, который 

иногда не четко разделяется в холистической философии: отличие 

разнообразного и различного. Анонимный универсум и без наличия в 

нем Лица являлся бы разнообразным, но лишь Лицо вносит в него 

различия (ценности, смыслы, иерархию приоритетов и т.п.). И холо-

параметр вполне может подходить на «кандидата» «ответственного» за 

разнообразие, но как быть с различием? Холо-параметр (Мир как 

Единое) «отвечает» за разнообразие Мира и логическую связность 

этого разнообразия, а Лицо дополняет это разнообразия различием, 

приводя это разнообразие к Миру как Целому (как различному 

Целому). И если постулирование мира как единого не может быть 

описано физически, а есть лишь следствие необходимости нашего 

понимания (Почему?), то постулирование изначальной Безосновности 
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и конечной личностной Целостности мира требует отказа от логики и 

обращения к вере. Человек  - существо, которое существует как 

обусловленное законами физического разнообразия, что уходит вглубь 

квантовых холистических «мистерий», но поступает (этика) как Лицо, 

верящее, что обладает свободой и смыслоцеле (-цело-) полаганием, что 

уходит вглубь Безосновности и ввысь Мира как Целого.  

Таким образом, онтология должна включать в себя следующие 

структурные элементы: Безосновное – холо-параметр – Мир как 

физическое разнообразие – Лицо – Мир как различное Целое (см. 

рис.1). Сведение Универсума к чему-то единому еще не означает 

объяснения его как целого. Философская система Платона была 

первой и единственной попыткой в философском дискурсе построить 

системную концепцию мироздания, которая объединяла  бы в себе 

physis и arche, aisthetikos и telos. Уже Аристотель более склонен 

рассматривать логику отдельно от этики, метафизику от эстетики, а 

Декарт окончательно разграничит в Мировом: Я (духовно-душевное) – 

Мы (социум) и Оно (физически-протяженный мир).    

Анонимному Так-случанию противостоит Лицо, способное к 

пониманию (т.е. сознательно-стремящееся к целеполаганию). Тезис: 

Лицо – то, что соединяет отсутствие. Время дискретно (как и квант 

действия – дискретная основа материи) – пульсация в промежутках 

пустоты (или наоборот?): эмоция, смысл, память – то, что связует 

время. Основное затруднение М. Хайдеггера: как связаны время и 

бытие (анонимно-дискретное и личностно-континуальное)? В этом и 

суть феноменологии: попытка соединить непрерывность восприятия и 

дискретность (анонимность) феноменов; время как постоянная 

самотождественная пульсация – бессмысленна, так как смысл – это не 

тождество, он возникает в складках, изгибах, разрывах не-

тождественного. Даже холизм признает, что физическая 

неопределенность Гейзенберга (невозможность одновременного 

измерения координаты и импульса микрообъекта) может быть снята 

лишь актом логического понимания, как постулирование 

предфизического единства физического универсума.  

Каким таинственным образом в анонимно-безличной 

бесконечности («дурной») проступает неравнодушие, проступает 

драматично через боль и страдание? Вряд ли одной лишь концепции 

реляционного холизма будет достаточно для объяснения? Трудно 

согласиться с ее безудержным оптимизмом, выраженным в следующих 

словах: «Квантовая физика внесла потрясающий элемент духовности в 

современную картину мира. Лежащие в ее основании представления 

об уникальном свойстве мира быть неделимой целостностью 
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превосходят все самые сильные образы духовного опыта нашего 

сознания...итак, наука похоронила религиозную концепцию 

духовности человека, но собственное развитие науки в наше время 

оплодотворяет современную культуру новой концепцией духовности 

мира и человека, и ее нужно выявить и осознать» [3; с. 355]. Тут опять 

смешиваются понятия «быть в своей основе единым» и понимание 

мира как Целого. Мир как физическое множество является 

закономерностью мира как логически единого, но мир как Целое – это 

возможность нарушения закономерностей, это драматические 

качественные разрывы в сплошности Мирового...это Освенцим...это 

требование Лица и безосновной предлогической свободы.  

P.S. Суммируя вышеизложенное, позволим себе сформулировать 

новый этико-онтологический императив: мера моей личностной 

уникальности прямо пропорциональна той мере неопределенности, за 

которую я могу нести ответственность.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

холистической парадигмы в философском дискурсе. Автор приходит к 

выводу, что если постулирование мира как Единого не может быть описано 

лишь в физических терминах, а есть лишь следствие необходимости нашего 

понимания, то описание Мира как Целого не может быть описано лишь в 

терминах формальной логики, и требует введение параметра 

«непостижимого», но не как неизвестного, а как Всевозможного. 

 Ключевые слова: холизм, универсум, лицо, предфизика.  

 

Summary: In tѐhe article some aspects of kholizm paradigm are examined in 

philosophical diskurse. An author comes to the conclusion, that if postulating of the 

world as Single can not be described only in physical terms, but is only investigation 

of necessity of our understanding, description of the World however Whole it can 

not be described only in terms of formal logic, and requires introduction of 

parameter «incomprehensible», but not as unknown, but as Various. 

Keywords: kholizm, universum, person, pre-physics. 
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Б.В.Козак 
 

 

АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «МЕТАФІЗИКА» І 

«ОНТОЛОГІЯ» В ФІЛОСОФІЇ МАРТИНА 

ГАЙДЕГГЕРА 
 

Філософія Гайдеґґера слабо піддається систематичному викладу 

(і ми можемо зіткнутися з багатьма невдалими, а то й з відверто 

кепськими спробами). Ця неможливість не проблема, а скоріше 

складність. Звичайно, ми не сподіваємось та й не збираємось говорити 

останнє слово про філософію Гайдеґґера, але лише дати можливість на 

такому родючому полі вирости паростку нашої теми. Наша тема – 

виявлення дистанції між онтологією (а точніше фундаменталь-

онтологією) та метафізикою в філософії Гайдеґґера – скоріше нагадує 

філологічний розбір тих сенсів, які Гайдеґґер надає онтології та 

метафізиці, але через їх розрізнення, на нашу думку, вони отримують 

власне значення (саме це розрізнення й започатковує їх сутнісне 

осмислення). 

"Біда" тлумачення філософії Гайдеґґера у відсутності "точки 

зборки", тобто у відсутності того фокуса, місця або прийому, з якого 

сама конкретна філософія стає видною як на долоні (звісно, образ 

долоні не випадковий, а вказує на скромність суб‘єктивності 

інтерпретатора). Пошук точки відліку (в аналізі філософії Гайдеґґера) 

поки що самонадійний. Зазвичай "точку зборки" намагаються знайти в 

самій його філософії (так О. Міхайлов акцентує увагу на періоді до 

1927 р., О. Дугінта О. Койре підкреслюють вирішальність середнього 

періоду, більшість дослідників, як, наприклад,Ф.-В. фон Ґеррманн, 

акцент ставлять на "Бутті і часі", а всю подальшу творчість оцінюють 

відносно цього шедевру). 

Одначе, зрозуміти філософа зовсім не означає перекласти його з 

одного місця в інше, тобто з книги в голову. Зрозуміти філософа 

можна лише поетично, тобто створюючи з неї дещо інше, нетипове. 

Так чинив сам Гайдеґґер, коли інтерпретував філософію І. Канта, Ф. 

Ніцше, Платона та ін. Часто здається, що він віднімає в них голос, 

виштовхує й намагається посісти їх місце: агресивні гайдеґґерівські 

інтерпретації відомі досить широко. Однак це не "помилка" 

тлумачення, а саме розуміння, в плані "нетактовної", але чесної спроби 

присвятити свій час та увагу буттєвісному мисленню, тобто дати 
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можливість собі почути не чеканні фрази, а саме те, що на межі 

можливості здатен почути в мислячім голосі філософа. Тут завжди 

потрібна сміливість, що граничить навіть в мінімальній кількості із 

зухвалістю. 

Ми впевнені, що фокус схоплення філософії Гайдеґґера не може 

перебувати в самій філософії Гайдеґґера, а повинен знаходитися на 

поважній відстані. Цим визначається наша тема. Гайдеґґер ніколи не 

виокремлював співвідношення онтології як фундаменталь-онтології з 

метафізикою як проблему. Ми впевнено вживаємо це "ніколи" і 

пояснимо цю впевненість далі. Хоча вже зараз ми можемо зауважити, 

що це не суперечить духу його розмірковувань: для нас справа 

мисленняєрозрізнення як розрізнення [9].  

Наше звернення до філософії Гайдеґґера не є випадковим. Він 

перший, хто свідомо та істотно протипоставив онтологію як 

фундаменталь-онтологію та метафізику, цим самим намітивши нове 

зрушення в предметній саморефлексії філософії. Його розмежування 

метафізики та онтології вплинуло на подальший розвиток філософії 

(цей вплив найбільш помітний у Ж. Дерріда через його деконструкцію 

та в Е. Левінаса через його метафізику Іншого та ін.), а отже і сучасна 

ситуація філософування не зрозуміла без нього. В цьому і полягає 

актуальність нашої теми, бо її ще не брали до уваги як дослідники 

спадщини Гайдеґґера, так і дослідники метафізики й онтології. 

Метою нашого дослідження є експозиція дистанції між 

метафізикою та онтологією в філософії Гайдеґґера. А отже перед нами 

постає задачарозкрити як формальне, так і змістовне розмежування 

метафізики й онтології, що в свою чергу дає можливість вказати на 

шляхи суттєвого визначення як метафізики, так і онтології в контексті 

їх розрізнення. 

Враховуючи мету та задачу дослідження, зазначимо об'єктом 

дослідження філософіюГайдеґґера, а предметом – співвідношення 

понять "метафізики" й "онтології" в його філософії. 

В блискучому і могутньому творі "Буття і час" Гайдеґґер надав 

ім'я полю буттєвісного розгляду, що має доонтологічний характер: 

буттєве запитання спрямовано тому наапріорнуумовуможливості 

нетільки наук алена умову можливості самихонтологій, 

розташованихперед онтичними науками, а отжеїхфундуючих [6, 11]. 

В праці, що знаходиться в певній близькості до "Буття і час", а 

саме в "Кант і проблема метафізики" Гайдеґґер так формулює цей 

момент: "онтологічне, тут доонтологічне, пізнання є умовою 

можливості того, що кінцевому сущему взагалі може певне суще 

зустрітися" [17, 70-71].  
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Так само фундаменталь-онтологія постає і як фундамент 

(підвалина) метафізики: "Фундаменталь-онтологія є метафізикою 

людського існування, що необхідна для здійснення можливості 

метафізики" [17, 1]. Вона виявляється як "ідея обґрунтування 

метафізики" [17, 1].  

Це вказує на те, що по відношенню до фундаменталь-онтології 

метафізика й онтологія втрачають своє розрізнення [17, 111], бо 

стають похідними, що їх і об'єднує, бо як зазначає Ф.-В. фон 

Ґеррманн:своє мислення, що зазначено як Буття і час, Гайдеґґер 

розуміє як радикальне обґрунтування всієї традиційної онтології та 

метафізики [14, 140]. Цю ж ідею Гайдеґґер підтверджує у пізній праці 

"Що зветься мисленням?" [12, 91]. 

До 1933 року Гайдеґґер чітко не протиставляв фундаменталь-

онтологію й метафізику, вони вирішували одне й те саме питання, про 

буття, але різними шляхами, апофатичним і катафатичним: 

фундаменталь-онтологія намагалася позитивно виявити сенс буття 

через аналітику Dasein, а метафізика давала можливість негативно 

виявити цей сенс через виявлення всього сущого в цілому, а отже 

через його нейтралізацію. В праці "Що таке метафізика?" Гайдеґґер 

лише більш детально експлікує деякі ідеї з "Буття і час".  

На нашу думку подальше розгортання цієї теми завдячує тому, 

що Гайдеґґер усвідомив власне "фіаско" в "Бутті і часі": він ставив 

питання про буття і не знайшов відповіді, про що з гіркотою 

розповідав у "Листі про гуманізм" зазначаючи, що мова "Буття і часу" 

фальшивила [10, 300], не дивлячись на блискучу методологію, бо 

думка відмовила йому і не змогла йти далі в опорі на мову метафізики 

[10, 277]. Власне сам Гайдеґґер, як нам здається, самим розгортанням 

питання про буття пояснює неможливість відповіді. Цією 

неможливістю Гайдеґґер дихав до кінця життя. Це той випадок, коли 

нездатність надихає. 

В своєму фіаско Гайдеґґер звинувачує метафізику: з 1929 по 

1944 рр. метафізика стає майже головною темою (з нею конкурує 

філософія мови). 

Вже в праці "Що таке метафізика?" можна побачити її 

двоїстість, яка потім зникне. Гайдеґґер ставить запитуючого під 

питання: це запитування містить в собі двозначність, в якій криється 

розкриття формального відношення понять онтології та метафізики. З 

одного боку, виставленість в Ніщо дозволяє людині "побачити" суще 

як таке і в цілому. Цей погляд метафізичний, і саме такий, що лежить в 

основі науки як "винаходу" Нового часу. Такий погляд не бачить 

власних очей, людина перетворюється в точку (до речі, графічно є в 
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основі питання), хоч і в точку зору, в умовність або в загалі у вірогідне 

допущення. Оскільки самої людини, що дихає на повні груди, немає, 

то немає й людяності: так розкривається нігілізм (як сірий кардинал 

сучасного світу). Власне цю лінію і візьме на себе метафізика, про яку 

постійно буде писати Гайдеґґер. 

З іншого боку, можливий й другий погляд, а саме чесний погляд 

у Ніщо. Цей погляд не має перепон, і тоді він бачить себе, а через себе 

вгадує буття: саме буття у власній сутності кінечне й виявляється лише 

в трансценденції висунутого в Ніщо людського буття [13, 35-36]. І в 

цьому вгадуванні людина знаходить, власне, витаємність
1
. Цей шлях 

потребує принципово іншої, точніше не чіткої, "поетичної" 

методології; цей шлях виставляє свої рахунки людині, яка зважилась 

піти по ньому, але Гайдеґґер і не міг піти цим шляхом. 

Отже, вже в праці "Що таке метафізика?", в праці, що є 

пролонгацією шедевру "Буття і час", міститься, хоча латентно, 

розуміння метафізики як головного "ворога" фундаменталь-онтології. 

Думка, що думає про істину буття, звичайно, вже не задовольняється 

більше метафізикою; але вона мислить також й не проти метафізики. 

Вона, якщо говорити образно, не видирає коріння філософії. Вона 

скопує землю в її суті й підпушує її ґрунт. Метафізика залишається 

Першою філософією. Першого думки вона не досягає [7, 39]. 

Чим далі в часі, тим більше й більше розкол між фундаменталь-

онтологією і метафізикою стає контрастним. Метафізика стає 

перепоною [7, 41; 10, 290] буттєвісному запитанню, бо має на увазі 

суще в цілому, а мову веде про буття [7,41]. 

Оскільки метафізика заважає, її треба подолати (?berwinden). 

Гайдеґґер розуміє, що її неможливо подолати простим відмежуванням 

або запереченням, чи спростуванням, бо європейське мислення за 

своєю суттю метафізичне. І тому є інший шлях, а саме завершення 

метафізики [8, 76]. Українська мова вдало підказує нам сенс цього 

слова: завершення знаходиться за вершиною, тобто щоб подолати 

метафізику, необхідно піднятися на її вершину, а отже знайти межу. 

Межа визначає сутність. Подолання метафізики полягає в тому, щоб 

виявити її серцевинну сутність: подолання метафізики є на-дання 

метафізиці її істини [11, 251]. 

Принаймні з подивом можна дивитись на те, як емоційність 

зашкалює у Гайдеґґера, коли він розповідає про подолання метафізики: 

перш ніж наступить подія Буття в її вихідній істині, повинно спочатку 

надломитися буття як воля, світ треба приневолити до загибелі, землю 

                                                           
1
 Цей неологізм був запропонований мною на конференції 2009 року у Львові 

як варіант перекладу гайдеґґерівського поняття Echtheit (рос. подлинность). 
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– до спустошення, а людину – до марної праці [11, 246], і далі, 

працюючу тварину залишено дихати чадом власних досягнень, щоб 

вона пошматувала сама себе та знищилось в жалюгідне ніщо [11, 247]. 

Велика вдача для історії філософії – спроба подолати, а отже 

суттєво вичерпати метафізику, яка заважає онтологічному мисленню. 

Гайдеґґер так визначає її: метафізика є фатум в тому строгому сенсі, 

що тут лише й використовується, що вона, будучи базовою рисою 

західноєвропейської історії, прирікає маси людства на суще без того, 

щоб буття сущого в якості двоскладовості того й другого могло 

виходячи з метафізики та нею коли-небудь було замічено, осмислено й 

сприйнято в своїй істині [11, 250]. Для нас відкривається вдала 

можливість підступити до розуміння метафізики в філософії 

Гайдеґґера. Для нього важливо те, що метафізика фактично є випад 

буття в непам'ять. Звідси хоча подолання метафізики й проголошує 

свою мету як вичерпний аналіз метафізики, все ж таки воно прямує до 

з'ясування того, як через метафізику відбулася втрата буття. 

Метафізика як фатум несе в собі змістовне навантаження, яке 

сформувалося в добу Нового часу. Гайдеґґер присвячує цій темі працю 

"Час картини світу", в якій детально аналізує метафізику предмета, а 

саме як через предметність втрачається буттєвісне мислення. Він 

вказує, що суть Нового часу полягає у виникненні науки, саме 

новоєвропейської науки [8, 59], і далі він дає блискучу дескрипцію цієї 

науки. Для розуміння цього питання важливо побачити роль 

виробництва у добу Нового часу. 

Промислова революція мала не лише економічний, 

соціологічний та історичний сенси, а перш за все мала онтологічне 

значення. Бунт ткачей був не лише проти заміщення технікою людини, 

а отже проти безробіття, цей бунт виражав онтологічне обурення 

проти натиску метафізики предметності. 

Українська мова допомагає нам з'ясувати, в чому справа. 

Виробництво ми розуміємо як ви-робництво, тобто як втрату праці. 

Префікс "ви" позначає центробіжний рух, а саме рух втрати. 

Наприклад, слово "вигідний": часто те, що вигідно, на справді 

позбавлене гідності; або слово "вихід" тощо. Ви-робництво, а особливо 

конвеєрне, виокремлює людину з власної праці, а отже позбавляє 

життєствердної турботи. На ви-робництві людина втрачає себе
2
, їй вже 

не потрібно бути особистістю, майстром [8, 79]. Ви-робництво 

створило з людини машину. Власне всі рефлексії над людиною 17-18 

                                                           
2
 На це гарно вказує російське слово "производство". Производство про-из-

водит, т.е из-водит: оно выводит из вед (как водительства): оставляет человека 

в потеряности. 
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ст. ст. вказують на це. Новоєвропейська людина захоплена і вірить у 

виробництво.  

Виробництво відкриває нове мислення, а саме предметне 

мислення або представляюче мислення. Власне саме в тому і 

звинувачує Гайдеґґер Декарта, що він увів у філософський обіг 

поняття "предмет" в сучасному значенні [8, 67]. В чому тут справа? 

Про буття – оскільки нема прямої можливості висловлювання – можна 

говорити по різному більш чи менш вдало натякаючи про важливе. 

Предметність антионтологічна, оскільки можлива в "предметному", 

сутнісному мисленні, а не в буттєвісному. Бунт ткачів – це прояв 

конфлікту між буттєвісним та сутнісним мисленнями. Оскільки 

сутнісне мислення онтично ближче, а отже і зрозуміліше для 

посполитої людини, а головне вигідніше, то спочатку перемагає 

сутнісне мислення, яке орієнтується на дію, і цим втрачає власну 

справу мислення. 

Нам уявляється тут, що в науковому (предметному) мисленні 

буття не нівелюється, а перетворюється у голу (у простій наявності 

закриту) тавтологію: буттяє– і є у несуттєвий спосіб, і в цій 

тавтологічності не вгадується й вгадатися не може, оскільки щезне 

будь-який натяк (на білому листі намальований білий ведмідь у 

сніговію). Саме це і має на увазі Гайдеґґер: істина буття в якості його 

просвітка залишається для метафізики прихованою. Ця прихованість 

разом з тим не ґандж метафізики, а від неї самої схований та все ж 

таки їй заповіданий скарб її витаємного (в російському перекладі 

"подлинного") багатства [10, 280]. Цю ж думку можна зустріти в його 

праці "Про сутність істини". 

Виробництво вимагає предмета, оскільки уніфікує суще: бо 

суще у виробництві стає не пролонгацією людини, а пролонгацією 

машини. Предмет же відриває річ від людини і ставить її перед нею. 

Предметне мислення перетворюється на Vorstellung. Предметне 

мислення ставить річ перед собою, а отже від-ставляє, тобто від-лучає, 

а саме позбавляє власне буттєвісного світла, що призводить до нестачі. 

Нестача вимагає повернення речі, але повертається предмет, а не річ. 

Звідси мислення перетворюється на рефлексію [11, 255], 

відображення, але не світу, а дефектної людини, для якої річ вже не 

висвітлюється буттєвісним промінцем, і єдине, що вона може бачити, 

це предмет (і себе теж сприймає як предмет). Цей дефект предметного 

мислення на початку непомітний, але чим більше й інтенсивніше 

розгортається предметне (представляюче) мислення, тим більше 

людина втрачає себе: вже в ХХ ст. людина побачить в собі Ніщо 

(Сартр). 
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Оскільки предметне мислення втратило життєвий зв'язок зі 

світом, принаймні зі світом речей, оскільки речі вже не освітлюються 

буттєвісним променем, то їх і не бачено, тобто вони вже не оче-видні. 

Саме тому неочевидність створює проблему вірогідності: розвиток 

новоєвропейської метафізики проходить під знаком проблеми 

вірогідності метафізичного пізнання [8, 83]. Людина перестала 

вгадувати себе в світі, а світ перестав бути рідним: гординя гуманізму 

утворила розкол. В пошуках вірогідності вона знаходить метод, а він 

онтологічний костур. 

Сьогодні без серйозної методології навряд чи можна написати 

пристойну дисертацію. Будь-яка наукова робота фіксує метод і 

предмет (метод вже накидує план предмета), і це стало настільки 

природно, що ми навіть не помічаємо, що метод сам по собі  

мисленевий паразит, що відбирає благородну турботу мислення, а 

замість цього нав'язує функціональність наукового пошуку. Метод 

позбавляє особистої відповідальності, а отже і закриває брами до 

усвідомлення себе як особистості. Метод, так осмислений, на нашу 

думку, це головна ознака, прапор Нового часу. Нам видається, що 

лише талант може допомогти подолати тенета методу. 

Насправді метод не нововведення, бо і в Давній Греції була своя 

"методологія". В Новий час з методом відбулося дещо фатальне: 

забули, що будь-який метод, як і схема, як і "образ", мається бути 

подоланий. Метод прокладає шлях, і по проходженню його 

отримується дещо. В Новий час метод перестав бути просто 

порадником до дії, й став бути самою дією. Раніше сенс методу 

полягав у тому, щоб стати несуттєвім у мисленні, лише як етап, а в 

Новий час він став новим авторитетом, арбітром, який установлює 

істину. Метод став ідолом, а будь-який ідол – тиран. 

Далі майже в кінці праці "Час картини світу" Гайдеґґер 

розкриває суть Нового часу, він схоплює, що дійсно відбулося. 

Предметне мислення настільки заволоділо світом, що він став 

картиною, тобто став перед людиною: картина світу, істотно 

усвідомлена, означає не картину, що зображує світ, а світ, 

усвідомлений в сенсі такої картини [8, 69]. Фактично мова йде про 

певний тип світовідношення. Гайдеґґер доводить, що поява такого 

світовідношення – раніше небувала річ в онтологічній історії, бо саме 

в момент створення картини світу цей світ позбавляється важливої 

риси – буттєвістності. Бо тепер буття сущого шукають і знаходять в 

представленості сущого [8, 69]. Тут буття перетворюється в забуття. 

Подолання метафізики відбувається через її завершення, і ми 

пам'ятаємо, що сказала Ганна Арендт: "йому і тільки йому треба 
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подякувати, що це падіння відбулося гідно, що вдалося домислити 

метафізику до кінця, не випереджаючи події" [1, 46]. Але на нашу 

думку, це лише погляд закоханої жінки. 

Ми вважаємо за необхідне звернути увагу на масштаби 

історичного схоплення метафізики – що, до речі, має велике значення. 

Коли Гайдеґґер каже про метафізику – постійно її критикуючи – він 

каже так, немов сприймає метафізику як таку, хоча насправді це лише 

метафізика Нового часу, яка і досі панує в науковому середовищі. 

Метафізика, яку критикує Гайдеґґер, "може сприйматися як певний 

часовий період, квант часу" [3, 63]. 

Цей момент буде ясніше, якщо ми подивимось на його критику 

античної метафізики.  

В праці "Основні поняття метафізики" Гайдеґґер каже наступне: 

"Щодо традиційного поняття метафізики ми висуваємо три 

твердження: 1. Воно озовнішнене; 2. воно заплутане в собі; 3. воно не 

виражає стурбованість дійсною проблематикою того, що покликано 

означати" [15, 63]. Він розкриває вади метафізики саме на античному 

матеріалі, що, до речі, дає нам можливість заодно й анулювати той 

рахунок, який Гайдеґґер висуває метафізиці. 

"Метафізичне є суще, хай і вище, але все одно поряд з іншими 

сущими, – в  цьому й полягає озовнішність поняття метафізики, його 

зовнішній характер" [15, 67]. Що непокоїть тут Гайдеґґера? Мабуть, 

втрата буттєвісного джерела, із якого лише і можливе серйозне 

мислення. За Гайдеґґером, Аристотель не відривається від стартового 

майданчика сущого: за сущим постійно знаходиться суще. І тоді 

питання про буття навіть і не виникає. Гайдеґґер постійно пов'язував 

метафізику з сущим (так наприклад, у працях "Що таке метафізика?", 

"Основні поняття метафізики", "Онто-тео-логична будова 

метафізики"). У своїх записах він сам визначав метафізику наступним 

чином: "метафізика є те, що виводить з буття і повертає до нього 

істину сущого" [16, 4]. Це звинувачення є проблемним.  

Багато дослідників "Метафізики" Аристотеля – О. Лосєв, О. 

Чанишєв, О. Доброхотов та ін. – відзначали плутаний і нечіткий 

характер викладу. І в цьому плані "Метафізика" постає як плутанина 

або загадка, яку розгадують як хочуть або як зручно (хоча навіть з 

тими застереженнями, що "за основу беруться найбільш виразні і 

несуперечливі тексти та їх найбільш ймовірні тлумачення" [4, 85]). 

Але уважне і вдумливе прочитання все розставляє на свої місця. 

Аристотель кілька разів звертається до визначення предмета 

першої філософії. Якщо спочатку – в IVкнизі – він чітко писав, що є 

певна наука, яка досліджує суще як таке і те, що йому властиве самому 
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по собі [2, 71], то далі його позиція все більше змінюється в бік 

сутності. В книзі IX Аристотель пише таке: тепер сказано про те, що 

існує основним чином і до чого відносяться всі інші висловлювання 

про суще, а <саме> – про сутність [2, 227]. І далі – в XII книзі – 

Аристотель відверто розкриває предметне поле свого дослідження: 

предмет цього розгляду є сутність, бо тут робиться спроба встановити 

начало і причини сутностей [2, 318]. Така логіка подій очевидна, адже 

рух думки йде від зрозумілого і очевидного для неосвіченого, простої 

людини, тобто від зрозумілого "для нас", до чистої істини, яка 

зрозуміла "за природою" і очевидна вже для мудреця: треба починати з 

того, що поверхнево зрозуміло і доступно для окремої людини, і 

<таким чином>далі намагатися пізнати те, що зрозуміло взагалі [2, 

170]. 

Отже, зовнішність метафізики – лише перший крок 

філософського мислення, яке, звичайно, потребує глибинного 

продовження. Аристотель не зводив свою метафізику до сущого, це 

відбулося значно пізніше, коли річ відірвали від людини і вона 

перетворилася на предмет у Новий час. 

Далі йде цікаве звинувачення у заплутаності традиційного 

поняття метафізики, що полягає у об'єднанні нечуттєвого й 

надчуттєвого: "два цих принципово різних видапозазнаходженості 

зчеплені в одному понятті" [15, 68].  

Аристотель не створює теології, а лише інтелектуальну 

передумову, одну з багатьох. Бог Аристотеля – це логічне завершення 

онтологічного погляду, що самим завершенням дає можливість для 

іншого початку. Аналіз нечуттєвого приводить з необхідністю до 

надчуттєвого, саме ж надчуттєве дано формально (ідейно), але не 

тематично, воно ще потребує свого осягнення, але вже не лише в 

інтелектуальному руслі. Тут настільки немає протиріччя, що 

природний хід думки навіть не помічає можливість сум'яття. 

Ця ж ситуація виникає при аналізі філософій Томи Аквінського 

та ФрансіскоСуареса. Гайдеґґер каже, що Тома дивиться на Бога як на 

суще [15, 77], але не здогадується про іншу трактовку, про 

протилежний погляд, а точніше про спробу цього погляду на суще як 

створене, на неоднозначність сущого самого по собі. Гайдеґґер не 

враховує, що середньовічне мислення мислить символічно, тобто через 

аналогію. Його бентежить близькість Бога і сущого: Гайдеґґер в 

інтерпретації Аквінатапріоритет надає сущому, хоча можлива – і 

навіть більш адекватна – інша інтерпретація. Це певною мірою 

підтверджується і філософією Суареса, який метафізику називав 
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природною теологією [15, 80], тобто тією теологією, що історично 

підготовлювала прихід християнської теології – теології Одкровення. 

Ми вважаємо, що проблема протиріччя не- і надчуттєвого 

з'явилась лише в Новий час як проблема співвідношення 

трансцендентального і трансценденого, що ми знаходимо у Декарта, 

Гуссерля, а особливо драматично у Канта. Фактично Гайдеґґер 

неправомірно переніс проблеми метафізики Нового часу на ґрунт 

античності. 

І остання "вада" метафізики – безпроблемність, а точніше 

догматичність – взагалі не апелює до метафізики, а лише до епігонів і 

шанувальників, тобто до їхнього догматичного сприйняття. 

Метафізику (маються на увазі певні роботи) не можна звинуватити в 

тому, що її хибно трактують, бо в цьому ще більше можна звинуватити 

самого Гайдеґґера. 

Таким чином, ми можемо сказати, що Гайдеґґер за основу 

метафізики бере новоєвропейську, але подає як саму по собі, як фатум, 

що був, є і буде. Він каже, що Декарта можна подолати лише через 

подолання того, що він сам заснував, через подолання метафізики 

Нового часу, а отже разом з тим і західної метафізики [8, 76]. Ми 

сумніваємось у можливості такого ототожнення не лише з формально-

логічної точки зору. 

Мисленевий конфлікт між Аристотелем та 

Гайдеґґеромвидається нам подібним до цікавого конфлікту тексту та 

контексту. Гайдеґґер надзвичайно потужно й вдало реанімував дух 

грецького мислення (яскравим прикладом цього є його лекційний курс 

"Вступ до метафізики"), розкриття паралелей, кореляцій та скритих 

ремінісценцій уГайдеґґеращодоАристеля – тема окремого 

дослідження, спроби якого вже є, але недостатні для повного й 

ґрунтовного розкриття проблеми. І при цьому уперте неприйняття 

Гайдеґґера"Метафізики" Аристотеля може лише дивувати. ("У 

Буггенхагенавтой час раптово з'явилась дивна думка: «Невже цей 

філософ (Гайдеґґер – Б. К.) – знавіснілий Аристотель, який привертає 

загальну увагу тим, що спрямовує міць своєї думки проти своєї ж 

думки і, мислячи, стверджує, ніби він взагалі не мислить, а є 

екзистенцією?»" [5, 190]). 

Аналіз формального співвідношення показав, що метафізика не 

є самостійною гілкою філософування в філософії Гайдеґґера: вона 

підкорена ідеї забування буття, а отже і самій фундаменталь-онтології. 

Метафізика – це тінь фундаменталь-онтології. Сама ж метафізика як 

те, що дає можливість з'явитись багатьом метафізичним "вченням", не 

виявлена.  
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Іншими словами, Гайдеґґер запроваджує "критику" метафізиці, 

щоб більш широко розкрити тему буття. Про нього можна сказати: 

DieSeinsfrageistseinFrage, тобто це його характерна риса мислення, 

коли він дозволяє власній заангажованості буттям підкорювати все 

інше. Саме тому проблема розмежування метафізики й фундаменталь-

онтології не могла бути поставлена Гайдеґґером, бо власне метафізика 

як така, в чистому вигляді, навіть і не з'явилась у його текстах. Але 

його філософська спадщина заклала можливість як розрізнення 

метафізики та онтології, так і їх істотного визначення.  
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А.В.Вознюк 
 

 

ПАРАДИГМА ЦЕЛОСТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 

Анализ социокультурной ситуации в современном мире 

позволяет сделать вывод о том, что мы переживаем переломный 

момент, характерный для конца и начала веков и тысячелетий. 

Вспомним начало ХХ века с его стремлением перейти за черту "по ту 

сторону добра и зла", "преодолеть этику эстетикой": "Нет двух путей: 

добра и зла, есть два пути добра... Блаженство в том, что все равно 

каким путем идти" (Н. М. Минский); "И зло, и благо – два пути, ведут 

к единой цели оба, и все равно куда идти" (Д. С. Мережковский).  
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Об этом времени, во многом созвучном нашему, Н. А. Бердяев в 

книге "О новом религиозном сознании" пишет следующее: "Мы 

зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет и привлекает нас 

не только Бог страждущий, умерший на Кресте, но и Бог Пан, бог 

стихии земной, бог сладострастной жизни, и древняя богиня 

Афродита, богиня пластичной красоты и земной любви... Мы 

благоговейно склоняемся не только перед Крестом, но и перед 

божественно прекрасным телом Венеры" [см.: Флоровский, 1991, с. 

454-459]. 

Процесс синтеза синтезов, свидетелями которого мы являемся, 

предполагает диалектическое единство двух противоположных 

направлений развития человечества: с одной стороны наблюдается 

углубление специализации научных дисциплин и поляризация 

социально-экономических тенденций [Анчел, 1979]. "В наше время все 

чревато своей противоположностью", полагал К. Маркс [ПСС, т. 12, с. 

4]; или, как писал  Д. С. Мережковский, наше время определяется 

двумя противоположными чертами – это время наиболее крайнего 

материализма и вместе с тем наиболее пристрастных идеальных 

порывов духа [Мережковский, 1893, с. 38-39].  

С другой стороны,  человечество занято поисками 

онтологических универсалий – той всеобщей концептуальной почвы, 

на которой бы возросло единое древо знания, дающее плод 

"универсальной теории, формулирующей основные принципы 

единства мира" [Акулинин, 1990, с. 11]. 

Человечество еще никогда не обладало таким несметным 

объемом информации, но оно еще никогда не находилось столь далеко 

от понимания своей сущности, познание которой оказалось 

раздробленным в сфере множества научных дисциплин. Э. Шредингер 

отмечает, что "мы унаследовали от наших предков острое стремление 

к цельному, всеобъемлящему знанию. Но расширение и углубление 

разнообразных отраслей знания в течение последних ста с лишим лет 

поставило нас перед странной дилеммой. С одной стороны мы 

чувствуем, что только теперь начинаем приобретать надежный 

материал для того, чтобы свести в единое целое все до сих пор 

известное, а в другой стороны, становится почти невозможным для 

одного ума полностью овладеть более чем одной небольшой 

специальной частью науки" [Шредингер, 1947, с. 70, 123]. Пафос 

кризиса познания находит выражение у О. Бальзака. "Наука едина, а 

вы расчленили ее!" – восклицает он.  

Бернард Шоу проблему специализации знаний выразил таким 

образом: ―любая профессия является заговором против 
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непосвященных". Д. О. Гранин интерпретирует ограниченность 

познания, понятную еще древним мыслителям, при помощи 

известного парадокса: "специалист стремится познать все больше о все 

меньшем, пока не будет знать все ни о чем: философ же узнает все 

меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем". 

Подобным же образом Бернард Шоу писал, что "если в поисках 

истины исследователь будет все более дробить изучаемое явление, то 

он рискует узнать все… ни о чем" [ПСС, 1980, т. 6, с. 117]. 

В. И. Вернадский, анализируя в книгах "Философские мысли 

натуралиста", "Труды по общей истории науки" значение идеи 

единства природы в контексте становления научной мысли как 

планетарного явления, писал, что дифференциация научного знания, 

которая идет непрерывно на протяжении последних двух-трех веков, 

способствовала снижению значения целостного миропонимания, 

которое было присущим, например, древним грекам. 

"Углубление процесса специализации наук привело к тому, – 

пишет И. Г. Грабар, – что в некоторых отраслях знаний объем 

публикаций практически необозрим. В процессе исследования ученый 

зачастую тратит львиную долю времени на изучение новейшей 

литературы по своей специальности" [Грабар, 1997]. Данную 

проблему В. Чалидзе комментирует следующим образом: 

"продолжение информационного бума рано или поздно должно 

привести цивилизацию к отказу от обычая цитировать всех 

предшественников. Придется разделить познание и историю познания" 

[Чалидзе, 1991, с. 6].  

В области профессионального образования данная проблема 

находит выражение в словосочетании "период полураспада 

компетентности", которое выражает ситуацию, когда 

профессиональные знания в некоторых областях (например в 

микроэлектронике) устаревают необычайно быстро – всего за 

несколько лет. 

Поэтому в настоящее время возрождаются попытки привести 

все знания, накопленные человечеством – к некоему 

фундаментальному "теоретическому знаменателю", создать систему 

синтетического знания, начав все с основ, как это было у Аристотеля, 

Платона, Гегеля и др. Именно поэтому современная наука как форма 

общественного сознания обнаруживает стремление к целостному, 

понимающему отражению и познанию. На смену скрупулезным 

исследованиям отдельных проблем приходят попытки концептульно 

связать огромный массив зачастую разрозненных знаний и не только 
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описать, но и объяснить, понять множество фактов, накопленных 

наукой.  

Достижение понимания того или иного явления предполагает 

его целостный охват, когда интерпретация определенного факта 

действительности требует выхода за пределы конкретного 

онтологического и гносеологического контекста его актуализации. А 

это можно сделать именно на путях комплексного исследования. 

Становится понятным стремление современного мира к комплексным 

исследованиям, призванным осуществить определенный 

теоретический синтез того или иного среза поистине безграничного 

архива знаний, накопленных человечеством, приводящим к 

углублению специализации наук, когда практически необозримый 

океан научных публикацией в скором времени сделает  невозможным 

всякое изложение результатов научного исследования и всякое 

теоретизирование, если оно традиционно будет  предполагать 

перечисление всех научных фактов и теорий, входящих в научный 

контекст данного исследования или теории.  

Для того, чтобы сейчас сформулировать какой-то пусть даже 

локальный теоретический синтез (или срез) той или иной предметной 

области исследователю необходимо изучить и зафиксировать 

огромное количество научных результатов. Однако любое 

синтетическое построение при этом не будет достаточно 

убедительным, ибо за его бортом всегда окажутся определенные 

факты (явные или потенциальные), наличие которых предполагает 

переоценку (верификации) тех или иных положений синтетического 

построения, а значит и переоценку этого построения в целом.  

Все отмеченное выше свидетельствует о переходе научного 

сознания от дискретно-субстратной к субстанционально-

континуальной научной парадигме, допускающей существование 

такой реальности, которая обладала бы одновременно материальными 

и психическими свойствами. В ней преодолевается традиционное 

разделение понятий субстанции и субстрата – того разделения, 

которое приводит к разделению мира на субстратный 

(феноменальный) и субстанциональный (ноуменальный) аспекты. 

А. К. Манеев в книге "Философский анализ антиномий науки" так 

выражает представление о субстанции и ее отношение с субстратом: 

"Существуя вечно и будучи бесконечной реальностью, субстанция ни 

на мгновение не теряет ни одного из своих атрибутов, являясь 

незыблемым фундаментом аспекта устойчивости в сфере господства 

законов диалектики, а также термодинамических, вероятно-

статистических и других закономерностей природы. В невозможности 
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количественных изменений актуально бесконечного – следовательно, 

любого из атрибутов субстанции, коренится и антиэнтропийный 

характер, неувядающая юность этой вечной, глубинной основы всех 

подверженных энтропии образований: именно на базе субстанции 

возможно появление подлинно новых субстратных систем, которыми 

лишь начинается счет мгновений существования" [Манеев, 1974]. 

Субстанционально-континуальная парадигма меняет 

привычные физические представления о мире, когда вещество теперь 

понимается не как излучающее поле, а как его притягивающее и 

накапливающее 
1
, когда болезнь оказывается положительной 

приспособительной реакцией организма [Давыдовский, 1962; 

Давиденко, 1946; Laing, 1982], негативные качества человека – 

положительными ресурсами его психики (гуманистическая 

психология), а сам человек оказывается мыслящим не мозгом, но 

полевой формой (при этом форма предметов получает 

фундаментальное значение в функционировании реальности – В. Н. 

Пушкин, Р. Шелдрейк и др.), когда этот процесс реализуется на 

континуально-полевом уровне Вселенной, а также на уровне всего 

тела (В. В. Налимов), когда не реальность определяет сознание, а 

сознание способно управлять реальностью (В. Зеланд – "транссерфинг 

реальности"), когда живое вещество образует единый 

общепланетарный монолит, в котором все связано со всем 

(В. И. Вернадский), когда можно говорить о фитоцивилизации, то есть 

цивилизации растений, общей с человеческой цивилизацией
2
, что 

сопровождается попытками континуально-интегрального осмысления 

                                                           
1
 И. П. Шмелев: вещественное состояние материи не является 

самосуществующей структурой и не может быть принято в качестве 

субстанциональной основы мира; все относительно выделенные объекты 

Вселенной топологически сопряжены друг с другом на уровне поля 

возбуждающейся потенциальной энергии, представляющей единое пси-поле – 

поле уменьшающейся энтропии", когда носителями физических полей 

являются не объекты, а само пространство; так, магнитное поле не 

принадлежит постоянному магниту, а просто магнит является такой 

структурой, которая аккумулирует магнитную составляющую вакуума – 

точнее, суперполя, представляющего собой интегральную сущность 

четырехмерного континуума.  
2
 Установлены факты существования внемолекулярных, внеклеточных 

структур, обеспечивающих психическую деятельность, общую для человека и 

растений), а также о единой сфере разума – ноосфере, как и о единой 

информационной сфере – универсальном семантическом пространстве 

Вселенной, которая теперь понимается как фрактально-голограммная 

сущность [Талбот, 2011]. 
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дискретных знаний, выработанных человечеством, когда помимо 

актуально-действительного аспекта реальности таким же 

фундаментальным представляется и потенциально-действительный, 

вероятностный аспект, причем данный вывод применим не только к 

реальным квантовым феноменам, но и к миру математических 

абстракций: так, в математике имеются трансфинитные числа, 

выражающие постоянно изменяющийся процесс и являющиеся 

потенциально-возможными, вероятностными сущностями – мнимыми 

величинами, когда можно говорить о "нечеткой математике" – 

О. Коши, Л. Заде и др.  

Наличие трансфинитных чисел проистекает из факта 

несоизмеримости величин, когда две однородные величины 

(выражающие длины или площади) являются соизмеримыми, если 

обладают общей численной мерой. Однако многие геометрические 

величины, как правило, несоизмеримы, когда, например, диагональ 

квадрата и его сторона (или длина окружности и ее диаметр) не имеют 

общей меры и их отношения нельзя выразить с помощью 

рациональных (целых или дробных) чисел – нужны так называемые 

трансфинитные (мнимые, иррациональные) числа, пребывающие в 

процессе постоянного роста или уменьшения, а также являющиеся при 

этом не действительными, но потенциальными, возможными, 

виртуальными. 

Рассматриваемая новая научная парадигма характеризуется, 

прежде всего, новыми нормами и критериями верификации и 

получения знания, поскольку, как пишет Луис Ортега, "наука способна 

изучать только воспроизводимые явления, а принцип 

исключительности в Мегакосмосе предполагает уникальными многие 

сечения Вселенной: как в русле гармонии (творческий акт, откровение, 

картина, стихотворение), так и в среде хаоса (сновидение, волна моря, 

разрушение камня). Неповторимость – важный атрибут бытия. 

Отличие символа от знака обнажает проблемы языка, который не 

может быть единым для описания феномена и ноумена" [Ортега Л., 

1990, с. 3-4].  

Таким образом, как полагают В. В. Налимов и Т. А. Дрогалина, 

"действующая научная парадигма непрерывно закрывала возможность 

анализа опыта парапсихических явлений
3
; чтобы его воспринять и 

                                                           
3
 В США учебные курсы по парапсихологии читают в 50 колледжах и 

университетах, в том числе и крупнейших: Гарвардском, Принстонском, 

Калифорнийском, Стенфордском и др. В университетах Принстонском, 

Стенфордском, Пэдью штата Нью-Йорк и в ряде других ученым присуждают 

ученые степени по парапсихологии [Винокуров, Гуртовой, 1993, с. 300]. 
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исследовать, необходимо признать три основополагающих 

утверждения:  

1. Отказ от требования точной воспроизводимости любого 

явления. При изучении человека важны не только повторяющиеся 

проявления состояния сознания и поведения, но и однократные, 

исключительные их проявления, в которых выявляется скрытая, 

обычно не принимаемая во внимание, часть спектра сознания, хотя 

зачастую именно она определяет все многообразие индивидуального 

проявления человека. Это тем более важно, что необходимость 

изучения однократных явлений очевидна и для представителей 

естественнонаучной мысли. Вот что пишет один из крупнейших 

физиков-теоретиков В. Паули: "...именно то обстоятельство, что 

закономерности относятся к воспроизводимым сторонам явлений, 

вынуждает нас признать, что в физических явлениях существуют и 

такие черты, которые существенно однократны" [Паули, 1975]. 

2. Отказ от жесткого требования разделения на субъект и объект 

в процессе познания – особенно в плане выявления скрытых от 

непосредственного наблюдения участков спектра нашего сознания, 

которые не могут быть наблюдаемы со стороны. В них надо войти, 

пережить, открыть нечто подобное в себе; далее следует найти тот 

язык, на котором их можно было бы описывать и обсуждать – так, 

чтобы они стали предметом научного знания. 

3. Отказ от требования признавать онтологической реальностью 

только то, что может быть воспринято через приборы. 

Этому может быть противопоставлено утверждение, что сам 

человек является приемником особого рода, способным в известных 

условиях, при соответствующем стимулировании и тренировке, 

обнаруживать реактивность, скрытую от физических приборов" 

[Налимов, Дрогалина, 1984, с. 111-122]. 

 Соответственно, как констатирует Е. А. Донченко в книге 

"Социетальная психика", время дедуктивных структур и подходов 

прошло – теперь на основе недедуктивных умозаключений 

реализуется новая обогащенная научная парадигма, заключающаяся в 

таких положениях, как:  отказ от абсолютизации эмпирических 

методов; признание научным не только верифицированного знания, 

подтвержденного эмпирическим опытом либо опытом эмпирических 

социологических исследований; легализация интуиции и здравого 

                                                                                                                           
Крупнейшие фирмы США "Рэнд корпорейшн", "Вестингауз", "Дженерал 

электрик", "Белл телефон компании", центр военных исследований в Редстоне, 

НИИ проблем поведения и социологии ведут интенсивные исследования в 

области парапсихологии [Григорьев, 1995, с. 80]. 
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смысла исследователя; признание правомерности построения 

интерпретирующих моделей на основе интуиции; возможность 

обобщений на основе интерпретации и изучения частных случаев и 

фактов;  нацеленность на расширение горизонтов познания через показ 

присущей знанию двойственности, а не взаимоисключающего 

характера интерпретаций [Донченко, 1994, с. 29] 

Физик и философ Ф. Капра в своем исследовании новой научной 

парадигмы в книге "Точка поворота" (1986) показал, что кризис 

классической науки и черты новой постнеклассической науки имеет 

много общего во всех предметных областях – в психологии, физике, 

кибернетике, биологии. Данный вывод Ф. Капра углубляет в беседе с 

героями его другой книги ("Необычная мудрость: разговоры с 

замечательными людьми",  1988) – психологом С. Грофом, лидером 

"антипсихиатрии" Р. Лэингом, физиком Дж. Чу, экономистом 

X. Хендерсон, специалистом по новой медицине и лечению рака 

К. Саймонтоном, которые выступают творцами новой научной 

парадигмы в психологии, психиатрии, физике, экономике, медицине, 

политике и философии. Из бесед с этими людьми Ф. Капра делает 

вывод: новая научная парадигма во всех этих областях имеет такие 

общие черты как целостность, системность, интегративность, 

новые критерии научности, новое обоснование своего предмета, новое 

понимание научного закона, субъекта и объекта науки
4
.  

Анализ научных данных в предметной области парадигмы 

целостности философии и современного естествознания позволяет 

выделить по крайней мере три исследовательских направления, 

диалектически взаимосвязанных и потенцирующих (усиливающих) 

друг друга.  

Первое (конкретно-научное) направление имеет дело с 

конкретными научными данными (подтверждающими парадигму 

целостности), что позволяет ученым, работающим в рамках данного 

направления, кристаллизовать интерпретационную базу научных 

фактов, подтверждающих целостность нашего мира. Одно из наиболее 

                                                           
4
 "В новой парадигме мы переходим от расплывчатых утверждений о 

разумном устройстве мира с антропным принципом и удивительной 

настройкой мировых констант и т.д. и т.п. к понятию целостности. 

Приходится отныне перестроить своѐ мышление, допустив, что мир не 

эволюционировал, а изначально был настроен на целостность. Последняя и 

эксплицируется через окружающую красоту всего сущего «в золоте». Так 

видимая гармония ассоциируется со скрытой целесообразностью, и осознаѐтся 

смысл всего мироздания..." (М.В. Быстров) 
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мощных таких направлений – концепция реляционного холизма 

И.З. Цехмистро, которая реализует парадигму целостности в 

фундаментальных квантово-фотонных основаниях  Вселенной.  

Второе (ценностно-мировоззренческое) направление не 

только исследует феномены целостности нашей реальности, но и 

ориентируется на выяснение ценностно-мировоззренческих аспектов 

парадигмы целостности, то есть это направление фокусируется на 

проблемах, решение которых позволяет раздвинуть классические 

горизонты смысла человеческого бытия. Кроме того, в контексте 

данного направления исследуются психолого-педагогические 

проблемы развития человека в плоскости холистической 

образовательной парадигмы (одним из ярких представителей данного 

направления можно считать А.В. Вознюка).  

Третье (интегрально-тоталлогическое) направление 

проводит теоретико-методологический и конкретно-практический 

синтез результатов исследований в парадигмальной области 

целостности, направленный на создание синтетической теории 

целостности, которая в наиболее полном  и формализованном виде 

реализуется в тоталлогии В.В. Кизимы.  

Целостность в ее наиболее полном и простом виде, как 

заметил И.З. Цехмистро, есть логическая связь двух фактов (событий) 

в едином смысловом континууме. Таким образом, целостность есть 

связью, и связью закономерной и упорядоченной.  

Соответственно, наиболее важной такой связью является связь 

логическая (поскольку логические критерии мышления выступают 

основополагающими в научном и философском познании мира), 

которая на уровне фундаментальной квантовой основы Вселенной 

реализуется в импликативной (логической) непричинной связи 

квантовых явлений (систем), а также на уровне логической же связи 

человека и мира (см.: квантовый парадокс "Наблюдателя"). На уровне 

космологическом данная связь наиболее рельефно проявляется в виде 

духовно-логической связи человека и Вселенной (см.: антропный 

космологический принцип). В этом контексте можно также говорить и 

о наиболее глобальной связи – связи бытия и мышления (они могут 

пониматься как тождественные друг другу).  

Особый интерес представляет анализ данной логической 

связи на уровне логики как науки о выводном знании. Логика 

(классическая), с одной стороны, базируется на аксиомах, имеющих 

"логический иммунитет" и выступающих практическим (а также 

иррациональным) основанием логического движения мысли. Кроме 

того, в логике определения обнаруживается связь в процедуре 
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определения предмета. Здесь существует правило: для того, чтобы 

определить предмет, мы должны сравнить, сопоставить его с другими 

предметами, этим предметом не являющиеся. Получается, что, говоря 

о предмете (определяя его), мы, фактически, говорим не о нем, а о 

других предметах, в логической орбите которого они "вращаются". То 

есть определить предмет (наш мир) исходя из него самого 

невозможно. Кроме того, когда мы определяем другие предметы, то 

все они подвергаются подобной же логической процедуре. Получается, 

что в логический контекст определяемого предмета входят все без 

исключения предметы нашего мира, то есть каждый предмет 

"логически" состоит из всех предметов нашего мира, подобно тому, 

как писал М. А. Марков, каждая элементарная частица состоит из всех 

элементарных частиц [Марков, 1976, с. 140]
5
. 

Данный парадокс находит свое отражение в психологических 

аспектах буддизма – в Алмазной сутре 
6
, приводятся такие фразы: Или: 

"Ты должен привести к уничтожению все существа, в 

действительности, после их уничтожения, ни одно не бывает 

уничтожено. И по какой причина?" Или: "Украшающий земли Будды, 

не украшает их, это и называется украшением". Или: "Если сознание 

пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет 

пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-63]. Действительно, если сознание 

пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), 

то это сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с 

которыми оно сравнивает наш предмет. Именно поэтому сознание не 

имеет и одновременно имеет пребывание.  

Отметим, при этом, что связующим звеном логического 

движения мысли является граница. Поясним данный вывод:  

1) Для того, чтобы определить предмет, нужно сравнить его с 

другими предметами. 

2) Для этого мы переходим через границу предмета, которая 

отделяет его от других предметов и мира в целом. 

3) Данной же логической процедуре подвергается и каждый 

предмет этого мира, который мы определяем. 

                                                           
5
 Парадоксальность процесса логического определения Гегель выразил так: 

если мы определяем нечто как предел, то мы уже выходим за этот предел 

[Гегель, 1970, с. 197]. Как полагал С. М. Булгаков, "любое определение есть 

ограничение, любое ограничение есть отрицание" [Булгаков, 1994, с. 207; см. 

также: Спиноза, 1932]. 
6
 Являющейся одним из краеугольных источников буддизма, в котором дается 

ряд парадоксальных диалогов между Буддой и его учеником и который 

призван развивать парадоксальное мышление человека. 
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4) Поэтому в целом в процессе определения всех предметов 

мира мы вынуждены постоянно вращаться в сфере их границ. 

5) Граница является тем, в сфере чего все предметы мира 

находят свое определение. 

Таким образом среда (связь, граница) выступает парадоксальной 

сущностью, ибо, как можно увидеть в гештальтпсихологии (где 

рассмотреннное триадное членение выступает в виде базовой схемы: 

"предмет – граница – фон"), граница может принадлежать: как 

предмету,  так и фону, а также им обоим, ни первому, ни второму.  

Итак граница как сфера связи и взаимодействия субъекта и 

объекта (которые воплощают два любых взаимодействующих 

противоположных начала) имеет парадоксальное содержание [Лосев, 

1983], ибо она может принадлежать: 1) как объекту, 2) так и 

субъекту, 3) первому и последнему одновременно, 4) ни тому, ни 

другому.  

Таким образом, граница (а в более общем понимании – любое 

граничное явление) есть категория, отражающая целостность, связь, 

отношение, которое, как полагал А.И. Уемов, составляет предметы из 

элементов [Уемов, 1963]. 

Кроме этого, граница преломляет принцип "четырех 

альтернатив" индийской логики, отвечающих четырем буддистским 

уровням постижения бытия, а также выражающих четыре возможных 

логических координации между любыми противоположностями, 

которые применяет Ю.А. Урманцев в качестве четырех 

мировоззренческих "предпочтений" для ответа на основной вопрос 

философии [Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994]. 

Итак, в процессе определения мы, во-первых, постоянно 

вращаемся вокруг границы, а также переходим от определяемого 

предмета к иному предмету. Поэтому "когда мы говорим об А как об 

не-А, то мы говорим об А". Если мы попытаемся определить мир в 

целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то 

есть с Ничто. Получается, что мир в целом определяется через Ничто, 

но Ничто как таковое никак не может быть определено, а поэтом у 

мир в целом никак не определяется. Потребность во введении 

парадоксального Ничто в качестве критерия научной доказательности 

можно проиллюстрировать словами А К. Сухотина, который в книге 

"Парадоксы науки" писал, что "новая теория, призванная спасти науку 

от парадокса, сама должна быть парадоксальной" [Сухотин, 1978, с. 

14]. 

Данные рассуждения выступают объяснительной базой логико-

семантических парадоксов современной науки (математической 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

246 

                                                                         

теории множеств), природа которых коренится в попытке соединить 

несоединимое – часть и целое
7
. Поясним это на примере парадокса 

целого, который разработал А. Ф. Лосев в книге "Диалектические 

основы математики": [
8
]. 

Интересно, что сущесвтуют и парадоксах логического 

доказательства (логики доказательства), которое как линейная 

динамическая категория обнаруживает парадокс  развития,  или 

возникновения  (телеологический парадокс), заключающийся в том, 

что мир одновременно предстает пред нами как потенциально-

возможный, так и актуально-действительный (как утверждает 

квантовая физика, потенциально-возможный аспект  

                                                           
7
 "Учение о множествах лежит вне математики, а быть может, и вне науки 

вообще..." (академик П.С. Александров, глава отечественной топологической 

школы) 
8
 І. 1. Целое состоит из частей, так как в нем ничего и нет, кроме частей. 

Это значит, что целое тождественно со своими частями. 

Но тогда оно распростерто по всем своим частям и, следовательно, 

находится везде. 

Итак, целое, состоя из частей, находится везде.  

2. Целое не состоит из частей, так как ни одна часть, взятая сама по 

себе, не говорит о целом, и, следовательно, не говорят о нем и все части, 

взятые вместе. 

Это значит, что целое не содержится в своих частях, т, е. оно не 

находится нигде. 

Итак, целое, не состоя из частей, нигде не находится.  

3. Целое и состоит, и не состоит из своих частей, т. е. оно сразу и 

одновременно и находится везде, и не находится нигде. 

Но "состоять" и "не состоять", равно как и "везде" и "нигде", связаны 

между собой антитетически, т. е. как бытие и небытие. Поэтому связаны они 

между собой как становление одного другим. 

Следовательно, целое и его части находятся в процессе становления, в 

котором они взаимно переходят одно в другое, т. е, целое неразличимо 

становится самими частями, и части неразличимо становятся целым. 

II.  1.  Целое – везде. 

Это значит, что части его взаимно неразличимы. 

2.  Целое – нигде. 

Это значит, что части его взаимно различимы. 

3.  Целое – и везде, и нигде. 

Следовательно, части целого находятся в процессе становления, в 

котором они взаимно переходят одна в другую, т. е. каждая отдельная часть 

неразличимо становится каждою другою частью [Лосев, 1997, с. 751-752]. 
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Вселенной является ее неотъемлемым атрибутом, а 

пространство и время являются неразрывно связанными, когда, 

согласно геометрии Г. Минковского, все, что может произойти, уже 

существует в будущем и продолжает существовать в прошлом). 

Действительно, развитие как процесс изменения предполагает 

возникновение чего-то нового на основе старого, из этого старого, 

которое отстоит от нового в линейной причинно-следственной цепи 

подобно тому, как причина предшествует следствию. Но если новое 

возникает из старого, то можно предположить, что либо новое 

возникает из Ничто, либо это новое заключено в старом в скрытом, 

потенциальном состоянии. Но тогда оно не является принципиально 

новым, а следствие не является, по существу, следствием, ибо 

заключено в причине; кроме того, будущее не является будущим в 

полном смысле этого слова, ибо, опять же, будущее оказывается 

заключенным в прошлом.  

У К. Маркса данный парадокс заключается в том, что капитал 

возникает в обращении и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый 

вид возникает из старого, и одновременно не из него. У бл. Августина 

суть данного парадокса выражается следующими словами: "Всякое 

прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть 

существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть 

недостатки в бытии", что дает нам некторое основание предположить, 

что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в 

точке границы (точке бифуркации, точке нуль-перехода) между ними.  

Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что 

мир в потенциальном (виртуальном, латентном, свернутом, 

непроявленном) виде содержит в себе все возможные собственные 

метаморфозы, план своей эволюции, который скрыт в мире как 

потенциальная модель, или структура его дальнейшей эволюции 
9
. 

Получается, что структура системы тождественна структуре ее 

эволюции, поэтому можно утверждать вместе с Т.П. Лолаевым (1996), 

что "порождение причиной следствия происходит не от прошлого к 

настоящему (а от него к будущему), а от того, что есть, к тому, что 

становится". 

Парадокс возникновения делает парадоксальным само 

человеческое "Я", которое по своему определению уникально, 

неповторимо, идентично только самому себе и способно совершать 

свободные поступки (в противном случае человек превращается в 

биологического робота). Если "Я" человека возникает из мира, то оно 

                                                           
9
  См. теорию формирующей причинности Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 

2003, 2005]. 
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уже содержится там в скрытом состоянии и не является новым и 

неповторимым. Вдобавок, оно не может совершать свободные 

поступки, ибо свобода реализуется только сущностью, которая не 

зависит от детерминизма мира 
10

. Получается, что "Я" человека, его 

личность как уникальная, свободная  и неповторимая, вечная и 

константная
11

,  есть не от мира сего – то есть является, подобно 

Абсолюту, принципиально трансцендентной миру (бытию) 

сущностью.  

Таким образом, целостность как связь (граница) не только в 

логическом, онтологическом, но и ценностно-мировоззренческом 

контекстах реализуется в виде Абсолюта, что и иллюстрирует синтез 

науки и религии, который обнаруживается в некоторых наиболее 

существенных аспектах гуанитарного и естественнонаучного  знания.  
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10

 "Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, 

Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он 
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Л.В.Рижко 
 

 

ІНФОРМАТИКА І ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ 

ПРИРОДОЗНАВСТВА І 

ГУМАНІТАРИСТИКИ 

 
          Інформаційний підхід в природознавстві та гуманітаристиці 

розглядається як один з аспектів їх конвергенції, що уможливлюється 

особливою онтологією «інформації» - її здатності поєднувати семантичне 

значення змісту повідомлення та фізичні властивості носія, інтенцією 

інформаційної складової до самоорганізації, знаково-символічною природою 

гуманітарних знань . 

          Обгрунтовано положення: якщо до середини ХХст. метою конвергенції 

природознавства та гуманітаристики було підвищення строгості, точності 

гуманітарних знань, то сьогоднішня ситуація характеризується тенденцією 

поєднання природознавства та гуманітаристики на базі збігу істини та 

мудрості – традиційної проблеми гуманітаристики.  

Ключові слова: інформація, природознавство, гуманітаристика, 

конвергенція. 

 

Проблема інтеграції та диференціації наукових знань, в тім 

колі природничих та гуманітарних, є однією з фундаментальних в 

наукознавстві і має свою велику історію дослідження [1]. За сучасності 

з‗явилися нові аспекти цієї проблеми, які пов‗язані з розвитком 

інформатики, загалом осмислення інформації в процесах розвитку 

наукового пізнання. Хоча в даному плані пророблена значна робота, 

але інформацію в основному розглядають як необхідну складову 
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накопичення даних про досліджуваний об‗єкт. Безумовно без цього 

унеможливлюється будь-яке пізнання. Водночас інформація виконує 

функцію не тільки відповідних відомостей про об‗єкти, але вона має ті 

особливості, які характеризують спільність усіх, включених в сферу 

людського пізнання, об‗єктів та суб‗єктів. Саме на цю особливість 

інформації стосовно проблем природознавчих та гуманітарних знань і 

буде звернута увага. 

Вихідним в тлумаченні розглядуваного питання є 

фундаментальна новація сучасної науки – формування  парадигми 

функціоналізму на противагу пануючій до цього часу парадигми 

субстанціоналізму. Зокрема відкриття принципу ізофункціоналізму 

систем тобто можливість  відтворення системи з даним набором 

функцій  на різних  субстратах. 

Провідну роль  поняття інформації має і в  дослідженні систем 

здатних до самоорганізації, в першу чергу – біологічних, соціальних.  

Цікаві міркування в цьому плані висловив відомий російський філософ 

Д.І.Дубровський. Зупинимося на його поглядах. Д.І.Дубровський 

зазначає, що йдеться про принцип інваріантності інформації  відносно 

фізичних  властивостей її  носіїв. Власне завдяки цьому принципу 

інформаційний підхід  знаходить  застосування стосовно об‘єктів  

різноманітної  природи.  Інформація  з необхідністю втілюється  на 

певному фізичному носії,  одна і та сама інформація може  

розміщуватися  на різних носіях і по-різному кодуватися. „В силу 

цього в системі, здатній до самоорганізації,  причинний ефект  

визначається не  самими по  собі конкретними фізичними 

властивостями  носія, а саме  інформацією, певною закодованою 

залежністю, яка носить  функціональний  характер.  Тим самим 

вводиться  поняття  інформаційної  причинності,  з її  специфікою  

відносно  фізичної причинності, яка, звичайно, ніяким чином  не 

порушується‖[2,с.86].  

Відтак, сформувався новий міждисциплінарний тип 

теоретичного пояснення,  пов‘язаний  з інваріантністю інформації  

відносно фізичних  властивостей її  носіїв та  з принципами 

інформаційної  причинності   організації  і  функціонування  систем, 

здатних до самоорганізації. Саме в цьому контексті  продуктивними 

будуть інформаційні  підходи. Їх  плідність  обумовлена тим, що 

вони  здатні формувати концептуальну єдність між фізичними,  

біологічними, психологічними і  соціогуманітарними 

дослідженнями.  

Ця єдність забезпечується особливою онтологією 

інформації. Інформація органічно поєднує в собі зміст повідомлення 
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і фізичні особливості матеріального носія, який утримує цей зміст в 

закодовані формі.  Зв‘язок між  „змістом‖ і його кодовим носієм – це  

функціональний зв‘язок, точніше вид функціонального зв‘язку, 

специфічний для  кодової  залежності, за якої  дана інформація і її 

носій суть  явища  одночасові  і  однопричинні.  Інформаційні 

підходи здатні  створювати  вказані  „концептуальні  мости‖ в силу 

того, що  інформація  вимагає змістовного, ціннісного, цільового  

опису, а  кодове  втілення  - фізичного  опису, і, таким чином,  два 

типи опису, виконаних  мовами,  які не мають прямих логічних і 

змістовних  зв‘язків,  поєднуються в  єдиній концептуальній 

структурі‖[2,с.86]. 

Як правило, зазначає Д.І.Дубровський, при вивченні  

інформаційних процесів  питання  про характер  і спосіб  зв‘язку 

інформації зі своїм носієм не аналізується,  структура  кодової  

залежності  залишається  в тіні.  Проте саме  аналіз  цих  зв‘язків 

дозволяє  глибше осмислити специфіку, якісну особливість 

інформаційного процесу,  його відмінність  від  фізичного  чи  

хімічного.  Дослідження цих  зв‘язків корисне з епістемологічного  і  

методологічного погляду  для дисциплін, які вивчають інформаційні  

процеси  і структури, ставлять задачу розшифровки коду (змісту).   

Задача тлумачення  сенсу, розшифровки змісту  традиційно 

була характерна  лише для соціально-гуманітарних  дисциплін,  

наприклад,   для  історії,  психології, криптології, мовознавства, 

правознавства тощо.  Сьогодні  завдання розшифровки кодів, пошук 

сенсів  стає  провідним  для природничих  дисциплін – розшифровка  

коду ДНК,  генома  людини і  тварин, пошук зв‘язку діяльності 

мозку та психічних  явищ.  Навіть  технічні науки задля блага 

людства сьогодні повинні зважати не лише на  функціональні,  

економічні ефекти роботи  техніки та технологій, але й визначати 

значення, сенси використання тих чи тих  лаштунків для людини,  

природного середовища. Ці завдання  носять  герменевтичний  

характер, вимагають використання не лише категорії  знання,  але й 

категорії  розуміння.  

Відтак, інформаційний  підхід ближче до гуманітарної сфери, 

перед тут веде людська діяльність, розуміння людиною реальності, а 

не сама реальність. 

Можна зробити висновок, що поширення міждисциплінарних 

та трансдисциплінарних досліджень, поєднання в дослідженнях 

пізнавальних та праксеологічних цілей одна з особливостей 

постнекласичної науки, яка призводить до зближення природознавства 

і гуманітаристики. 
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Звичайно, говорити про конвергенцію природознавства та 

гуманітаристики можна лише з певною долею припущення.  Адже про 

уніфікацію дисциплін, про нівілювання особливосней в даному разі не 

йдеться. Критерії об‘єктивності, істинності, доказовості, способи 

перевірки і обґрунтування  знань в природознавстві та гуманітаристиці 

будуть мати свої особливості. На думку Л.А.Мікешеної їх єдність 

„більш фундаментальна і полягає, швидше,  в своєрідній додатковості 

функцій, особливій – базисній ролі соціально-гуманітарного знання як 

„людських сенсів‖ чи гуманітарних передумов будь-якого, в тім колі 

природничо-наукового знання‖[3, с.494].        Проте сучасні ІКТ 

(інформаційно-комунікаційні технології), і загалом розвиток 

інформатики, синергетики дозволяють стверджувати про можливість 

існування і інших зв‘язків.  Конвергенція природничонаукових 

дисциплін та гуманітаристики простежується принаймні в трьох 

площинах. По-перше, соціально-гуманітарні дисципліни  за 

допомогою інформаційних технологій моделюють свої об‘єкти - 

віртуальні світи, використовуючи можливості ІКТ. По-друге, 

природничо-наукові дисципліни на рівні теорій конструюють свої 

об‘єкти, також використовуючи ІКТ, і в цьому сенсі вони є 

гуманітарними тобто визначені мірою розвитку людини. По-третє, 

знання, отримане у такий спосіб, як  природничо-науковими так і 

соціально-гуманітарними дисциплінами, вимагає інтерпритації, 

тлумачення сенсів, тобто застосування герменевтичних процедур, які 

раніше були притаманні гуманітарним наукам. В останньому випадку 

процедура декодування сигналу, і отримання інформації повинна бути 

реалізована на рівні синтаксису, семантики, прагматики і отримати 

ціннісну оцінку. 

Окрім того, ІКТ - це один з сучасних видів конвергуючих 

технологій. Можна стверджувати, що ІКТ сприяють комунікації, 

обміну інформацією, як всередині дисциплін, так і поза 

дисциплінарними межами. Але це наближення, чи конвергенція має і 

глибші засади. Йдеться про використання інформаційного підходу в 

природознавстві та гуманітаристиці.  

 Справа в тому, що об‘єкти сучасної науки - це об‘єкти, які  

знаходяться в стані розвитку, взаємозв‘язку з іншими об‘єктами, 

самоорганізації. Як зазначав С.Б.Кримський, „істотною є та обставина, 

що структури самоорганізації мають подвійну природу: з одного боку, 

вони втілюють взаємодію речовинних елементів, а з другого – 

виступають як негентропійний, інформаційний процес. Інакше кажучи, 

один і той самий  феномен розкриває себе й у вигляді матеріального 

начала, й у контексті його інформаційного пред‘явлення, само 
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моделювання чи відображення. Буття, отже, постає не протиставлено 

до джерел розумності, а в єдності з ним. Ця єдність буття та  

інформаційних передумов розуму зреалізовується в ноосферній  

необхідності Логосу‖ [4,с.14-15]. 

Очевидним це стало з виникненням кібернетики і теорії 

інформації. Кібернетика використовує при описові природних (перш 

за все живих) процесів такі телеологічні поняття як „мета‖, „функція‖, 

а теорія інформації послуговується аксіологічними і здавалось би суто 

гуманітарними поняттями, такими як „цінність‖, „зміст‖. Причиною 

цього є розгляд і в першому і другому випадку інформаційних 

процесів. У зв‗язку з цим Д.Беккер, фахівець з теорії систем в 

соціології зазначає, що поняття «інформація» в другій половині ХХ ст. 

викликало своєрідний скандал в теоретичних міркуваннях. Оскільки 

«включило в себе поняття селективності, контекстуальності, а тим 

самим  - виявило залежність від спостерігача кожного висловлювання, 

кожного повідомлення, кожного знання і – як показує кібернетика – 

кожного системотворення [5,с.154]. Спочатку це намагались не 

помічати, пише далі Д.Беккер, так, К.Шенон розглядав  поняття 

«інформація» суто з  інженерно-технічного погляду і зовсім не 

пов‗язував зі змістом і значенням. Зміст, значення вказують на 

селективність повідомлення, на контексти кодування, декодування, на 

використання цього коду спостерігачем. Тобто людина активно 

включається в інженерно-технічні процеси, роблячи їх також і 

гуманітарними.  

В середині минулого століття ці ідеї активно розроблялися в 

програмі «штучного інтелекту». Було отримано значні результати, які 

знайшли використання в науковій та інженерній діяльності, в 

космічних дослідженнях, економіці, медицині. Так чи інакше вони 

зводились до розв‗язання проблем автоматизації інтелектуальної 

діяльності за допомогою комп‗ютерної підтримки, що мало на меті 

звільнення людини від виконання рутинної роботи. До них 

відносяться: автоматизація прийняття рішень, розробка діалогових 

систем, машинний переклад, автоматичне проектування, створення 

експертних систем, систем розпізнавання образів, розробка 

інтегральних роботів тощо. Названі системи функціонально лише 

імітували людську діяльність,  т.з. самонавчальні автомати і 

обчислювальні комплекси які мають людино-машинний інтерфейс 

можна розглядати як природно-штучні системи. 

Своєрідним продовженням програми «штучного інтелекту» 

стала «програма технічного удосконалення людини»,  яка на наших 

очах з утопії поступово перетворюється на проект дій [6]. В якості 
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основи  гіпотези конвергентності штучного та природного вказують в 

першу чергу нанотехнологію,  оскільки ці області  «зустрічаються» тут 

на рівні атомів та молекул [6,с.33].  

Зараз обговорюються питання можливості прямого 

приєднання мозку людини до комп‘ютера, що дозволить аналізувати 

інформацію з використанням ресурсів ЕОМ.  «Важливою сферою 

нанобіотехнологій в наш час є створення наноелектронних імплантів. 

Прогрес в  експериментальній техніці роботи з нейронами (і 

процесами передачі інформації в них) вже дозволяє створювати 

імпланти, розміри і можливості яких близькі до параметрів природних 

систем і до їх потужності»[7,с.147]. 

Методи  використання нанотехнологій дають можливість  

забезпечити зв‗язки між живими і технічними системами. Стає 

можливим вживлення в організм людини мікроприладів, які б 

посилювали чи навіть розширювали б можливості людського 

сприйняття  органами відчуття. Звичайно це породжує нові етичні та 

соціально-психологічні проблеми. Причому пов‗язані як з можливістю 

їх реалізації, так і з невиправданим надіями. 

Те, що подібні програми будуть реалізовані, не викликає 

сумніву, адже в них передусім зацікавлені військові. А технічний 

прогрес в усі часи, як це не сумно, передусім використовувався для 

поліпшення ефективності ведення війни. «В США гіганськими 

кроками йде розробка програми «ідеального солдата» з суттєво 

розширеними можливостями органів відчуття, таких наприклад, як 

інфрачервоний зір, який стає можливим завдяки вживленню в організм 

біологічних, електромагнітних і хімічних наносенсорів. І поки 

світовий загал розмірковує про можливі небезпеки в США, наприклад, 

створюється спеціальний інститут – Institute of Soldier 

Nanotechnologies – в Массачузетському технологічному інституті 

(який отримав від армії США 50 млн. доларів на дослідження, не 

рахуючи спонсорських коштів від різних фірм) проводяться конкретні 

роботи і експерименти в цьому напрямку» [6,с.42-43].  

Отже інформаційно-комунікаційні технології мають значний 

вплив  не лише  на наукову, технологічну та освітню діяльність, але й 

на всі аспекти життя людини: особисте життя, побут, дозвілля, 

професійну діяльність і навіть біологічну природу, тілесність. 

Природознавство і гуманітаристика в даному разі не протиставляють 

одне одному свої власні методи, принципи, підходи, а створюють 

своєрідну єдність. 

Тривалий час значимість кібернетики і теорії інформації для 

подолання розколу „двох культур‖ розглядалась лише з погляду  



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

256 

                                                                         

можливості підвищення рівня строгості і точності в міркуваннях 

гуманітарних наук. Але у цьому процесі був і інший бік. Використання 

понять і методів кібернетики і інформатики в природничих і технічних 

науках означало поширення людських рис та якостей не лише на живі 

організми і природні (живі) системи, але й на автоматичні (технічні) 

комплекси. Звичайно таке тлумачення на початкових етапах  

звужувалось до ролі евристичних метафор чи умовних побудов. 

Згодом цей процес експансії телеологічних і аксіологічних понять для 

наукового опису складних  природних систем з часом лише посилився. 

Сьогодні методи теорії  інформації, нелінійної динаміки, теорії 

самоорганізації (тобто синергетики) використовують для побудови 

конструктивних моделей походження життя, свідомості, мислення, 

мови, культури, тобто сфер де аксіологічні, етичні поняття відіграють 

провідну роль як елемент суспільно значимої,  корисної інформації.  

Зазначається, що центральним базовим поняттям наукового 

осмислення феноменів життя, свідомості, мислення є поняття 

інформації. Але не просто інформації, а інформації  усвідомленої і 

цінної. Цінність інформації залежить від мети, з якою ця інформація 

використовується[8,с.706].  Д.С.Чернавський зазначає, „виникає 

питання: чи можуть інші живі істоти, включаючи простіших, ставити 

перед собою мету? Відповідь відома:  основна мета – виживання – є у 

всіх живих істот.  У людини вона, як правило, усвідомлена; у 

простіших – не усвідомлена, але це не значить, що вона відсутня. 

Звідси  зрозуміло, що цінність інформації – поняття змістовне і навіть 

необхідне для опису живої природи. Воно пов‘язане з пріоритетною 

властивістю живої природи – здатністю живих істот до 

цілеспрямування‖[9,с.153].  Зазначене розуміння інформації дозволяє 

пояснити такі явища як виникнення життя, мислення  з природничо-

наукового погляду. І у такий спосіб подолати прірву між 

природознавством і гуманітаристикою, вважає Д.С.Чернавский. 

Можливість конвергенції природознавства та гуманітаристики 

завдяки інформаційним підходам обумовлюється, власне, онтологією 

соціально-гуманітарного знання. Онтологія соціально-гуманітарного 

знання знаково-символічна, можна сказати – інформаційна.  

Л.А.Мікешина в зв'язку з цим пише: «Зрозуміло, буття єдине, але 

буття людського світу, до якого і звернені соціально-гуманітарні 

науки,  є творенням самої людини, світ, з яким вона неподільна в своїй 

життєдіяльності, і існує до будь-якого науково-теоретичного аналізу. 

Це світ „взаємодії свідомостей‖,  пронизаний сенсами і значеннями,  

знову і знову створюваний ними як своєрідне „вилучення‖ з небуття, 

введене в соціокультурний простір-час.  Це сфера „неприродних‖ явищ 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

257 

                                                                         

– мов, текстів, символів, взагалі знакових систем, які потребують 

тлумачення і інтерпритації, - буття самого духа (Г.-Г.Гадамер), буття, 

яке існує розуміючи (М.Хайдеггер)» [3,с.502-503].  

Відтак, завдяки трансдисциплінарності поняття „інформація‖  

інформаціний підхід  може бути плідно реалізований в різноманітних 

сферах пізнання, як природничо-наукових так і соціально-

гуманітарних. Особливо активно ці процеси протікають в сучасній 

постнекласичній науці, що обумовлюється особливістю її об‘єктів, 

включення  цілепокладання в пізнавальні процеси. Цю тенденцію 

Елвін та Хейди Тоффлер назвали зміною «карти пізнаванного», яка 

сьогодні стає «мерехтливим набором мінливих патернів» [10,с.216], 

породжених креативністю міждисциплінарних знань. Провідну роль 

відіграють уява та креативність, «коли раніше не зв‗язані ідеї, поняття 

та категорії даних, інформація чи знання об‗єднуються по-новому. 

Єднаючи раніше віддалені один від одного потоки особистого досвіду 

і ноу-хау, наукові працівники вводять в процеси мислення і прийняття 

рішень тимчасові, нові, далекі від загальновизнаних аналогії. В цій 

новій системі те, що може бути втрачено в результаті довготривалої, 

глибокої спеціалізації компенсується креативністю і уявою» [10,с.216].  

Щоправда, все частіше можливі перспективи технологічного розвитку  

породжують складні етичні проблеми. Особливо складними вони є за 

умови їхньої реалізації на межі природознавства і гуманітарної сфери, 

антропології та техніки, за рахунок поєднання природних біологічних 

процесів з технічними операціями, йдеться навіть про «технічне 

удосконалення людини» [7;16]. Мається на увазі реальна можливість 

подолання межі між технікою та життям породжена розвитком 

нанобіотехнологій. Про що йшлося вище.  

Конвергентна роль ІКТ реалізується на різних рівнях. В 

соціальній сфері це проявляється в тому, що  чітко намітилася 

тенденція заміни „соціальних структур електронно-інформаційними 

структурами‖[11]. Таку соціальність К.Кнорр-Цетіна називає об‗єкт-

центричною її прикметою є своєрідна  постсоціальність. Справа в 

тому, що визначення соціальності лише виключно як прикмет 

людських взаємовідносин ігнорує взаємопереплетення культур знання, 

інформації та соціальних структур. Соціальні структури 

трансформуються. Наприклад, «коли послуги, які надавалися живою 

людиною, замінюються автоматизованими електронними послугами, 

не потрібно взагалі ніяких соціальних структур – тільки електронно-

інформаційні структури» [11,с.274]. Можливо міркування К.Кнорр-

Цетіни надто радикальні, і слід говорити про нові форми соціальних 

структур та їх опосередкованість мережами, які в сучасному світі все 
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частіше реалізуються за допомогою ІКТ.  Ф.Фукуяма в книзі «Великий 

Розрив» доводить, що мережі – це просто одна з  форм соціального 

капіталу. Хоча мережі, в тім колі і організовані за допомогою ІКТ 

відіграють все значнішу роль в сучасному суспільстві, але існує кілька 

причин відповідно до яких «суспільство мережевих структур», яке, як 

вважає М.Кастельс та деякі інші футурологи, знаменує кардинальний  

відхід від авторитарної ієрархії  – це лише нова ліберальна утопія. 

Владу держави повністю замінити добровільними товариствами  не 

завжди можливо і не в усіх випадках доцільно [12,с.303]. Хоча дійсно, 

в умовах стрімкого збільшення складності  світу, контролювати  

зростання інформаційних потоків стає можливим завдяки 

децентралізованим чи мережевим системам.   

Можна зробити певні висновки.  Розвиток сучасної науки 

свідчить якщо не про подолання прірви між „двома культурами ‖, то 

принаймні, про наближення   природознавства та гуманітаристики.  Ці 

процеси спостерігається практично на всіх точках  розриву, про які 

зазначали ще Дільтей та Ріккьорт: пояснення та розуміння, 

інтерпретація, історичність та позаісторичність, дослідження 

загального та унікального, протиставлення суб‘єкта об‘єкту тощо.  

Звичайно, не можна категорично стверджувати що ці процеси 

породжені лише виникненням інформатики, інформаційно-

комунікаційних технологій, але інформаційний підхід до предметів 

досліджень у явній чи прихованій формі спостерігається доволі часто. 

Об‘єкти сучасної науки це - складні системи, що включають людину та 

суспільство, здатні до саморозвитку, які мають численні зв‘язки з 

іншими системами, отже обмін матерією, енергією та інформацією 

необхідні для їх  існування. В сучасних соціальних науках намітилась 

тенденція зміни об‘єкту дослідження, відбувається, з одного боку, т.з. 

поворот до тілесності (об‗єкт-центризм), а з іншого, соціальність 

трансформується, опосередковується інформаційно-комунікаційними 

процесами. Окрім того, як було показано вище, сама  неоднозначність 

природи „інформації‖ її «ізофункціональність» сприяє конвергенції 

різних пізнавальних сфер. Але конвергенція природознавства і 

гуманітаристики - це не лише етап розвитку науки, а передусім вимога 

сьогодення. Це спроба поєднати знання та мудрість, істину та благо. 

Історії науки відомі спроби створення єдиної (універсальної) 

науки, але всі вони  закінчувалися невдачами (теорія множин Кантора,  

теорія єдиного поля Ейнштейна, єдина теорія розвитку суспільства 

Маркса, позитивіська концепція наукового пізнання, зокрема спроба 

створення єдиної мови науки та інші). Перелічені  "спроби" - це 

визначні наукові досягнення, але їх доцільно  розглядати тільки як 
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наміри інтеграції. І тим не менше сучасність все більше постачає 

аргументів не тільки на користь диференціації, але й інтеграції. При 

цьому суспільствознавчі дисципліни все більше виконують 

інтегративну функцію, що обумовлено соціальною значимістю науки 

та освіти та технології. Звідси і думка І.Валлерстайна про 

суспільствознавство в сучасній культурі як гомонізуючий чинник 

природничих і технічних наук . „Колись відцентрове поле сил в світі 

знання стало доцентровим, і тепер суспільні науки посідають в ньому 

центральне місце. Ми знаходимося в процесі подолання поділу світу 

знань на „дві культури‖, намагаючись об‘єднати пошук істини, блага і 

прекрасного. Це привід для радості, але для цього потрібно ще немало 

працювати‖  [13, с.330]. 

Сучасні зарубіжні дослідники (І.Валлерстайн, П.Куртц та 

інші) розробляють ідею про провідне місце в науковому та освітньому  

просторі гуманітарних (або в іншій термінології - суспільствознавчих)  

наукових дисциплін. Це обумовлюється, мовляв, досягненнями в 

пізнанні суспільства (його законів), а також потребами використання 

знань про суспільство в людській діяльності, управлінні соціальними 

процесами. Також тим, як вважає Валлерстайн, що природничі науки 

переймаються питаннями істини і не цікавляться проблемами блага, а 

зараз наступив час, коли проблема блага відіграє провідну роль, а 

вченням про благо займаються суспільні (гуманітарні) науки.  В цьому 

ж  річищі П.Куртц розвиває ідею євпраксофії - вчення про мудрість, 

яке стає все актуальнішим в глобалізованому світі. „Євпраксофи 

зосереджуються на двох задачах: 1) вони будуть шукати sophia, чи 

мудрість, зведення разом того, що сучасне їм і найдостовірніше знання 

стверджує про природу та людський рід; 2) вони також будуть 

займатися євпраксією, тобто eu (благо) і praxis (образ життя) –  благим 

образом життя. Іншими словами, вони зроблять спробу вивести з 

sophia нормативні висновки для нашого практичного життя.‖ 

[14,с.332]. 

Подібні міркування знаходимо у С.Б.Кримського: «Моральний 

розум, тобто розум, настояний на совісті, стає найважливішим 

стратегічним ресурсом людства.  А це визначає духовність нового 

тисячоліття як заклик до людей стати громадянами ноосфери» 

[15,с.502]. 

Загалом сьогоднішня ситуація має відповідні історичні 

аналоги.  Розвиток людської історії, інтелектуальна історія людства 

свідчить, що в години, коли людство потрапляє в кризові стани, які 

обумовлюється чи то природними катаклізмами, чи соціальними, вихід 

з таких станів людський загал починає шукати в осмисленні самих 
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себе, рефлексії над людською природою, людською спільнотою 

взагалі.  Прикладами цього  в європейській культурі є, скажімо, криза 

рабовласницького суспільства і вихід був знайдений на шляху появи 

нової християнської релігії, яка й звернула увагу на необхідність 

переоцінки сутності людини, а саме замість розуміння людини як 

тільки тілесної істоти запропоновано розглянути людину як духовну 

істоту, істоту, в якої провідними є моральні цінності, вищим виразом 

чого є віра в Бога.  Новий час в європейській культурі також 

започаткувався як антропологічний поворот. Вірніше, це був процес 

відкриття в людині раціонального мислення, здатності творити 

наукове знання тощо. Особливість сучасної кризи в тім, що людина в 

результаті технологічної діяльності опинилася в складній глобальній 

кризі (екологічній, технічній, гуманітарній тощо) і тому виникла 

потреба знову переосмислити людську сутність. До цього в свою чергу 

підводять наукові дослідження людини як тринарної  істоти (тіла, 

розуму, духу). Тому цілком вірогідно, що нинішнє століття в 

науковому відношенні буде століттям нового пізнання людини, 

суспільства загалом. Наука про людину буде інтегрувати усі інші 

знання, які водночас мають диференційні особливості. «Інтегратором» 

у даному разі окрім усього іншого виступатиме інформаційна складова 

людського пізнання та діяльності. Втім, останнє необхідно ретельніше 

вислідкувати. Адже йшлося тільки про постановку проблеми. 
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Л.В.Рыжко. Информатика и проблема единства естествознания и 

гуманитаристики 

 Аннотация. Информационный подход в естествознании и 

гуманитаристике рассматривается как один из аспектов их конвергенции, 

которая делается возможной особенной онтологией «информации» - еѐ 

способностью объединять семантическое значение содержания сообщения и 

физические качества носителя, интенцией информационной составляющей к 

самоорганизации, знаково-символической природой гуманитарных знаний. 

 Обосновано положение: если к середине ХХв. Целью конвергенции 

естествознания и гуманитаристики было увеличение строгости, точности 

гуманитарных знаний, современная ситуация характеризируется тенденцией 

объединения естествознания и гуманитаристики на базе совпадения истины 

и мудрости – традиционных проблем гуманитаристики.  

Ключевые слова: информация, естествознание, гуманитаристика, 

конвергенция. 
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L.V.Ryzko. Informatics and the problem of the unity  science and humanities. 

      Summary. Information approach in the natural sciences and humanities 

is considered as one of the aspects of convergence, which made possible the special 

ontology "information" - its ability to combine the semantic meaning of the message 

content and the physical quality of the media, the information component of 

intention to self-organization semantic-symbolic nature of human knowledge. 

        Justified by the situation: if the middle XX cen. The purpose of the 

convergence of science and the humanities was to increase the rigor, precision, 

human knowledge, the present situation is characterized by a tendency of 

association of natural science and humanities based on the coincidence of truth and 

wisdom - the traditional problems of humanities. 

 Key words: information, science, humanities,  convergence. 
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА: ПОЛНОТА МИРА КАК ЧЕЛОВЕКА. 

 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению специфики 

восприятия мира в ситуации постнеклассики. Показана преемственность 

современных отечественных исследований в области философии науки по 

отношению к Киевской мировоззренческой школе ХХ в. Обосновано понимание 

мира как мира человека, в контексте которого и мир, и человек обретают 

полноту своих качеств, не сводясь к противостоянию субъекта и объекта, а 

создаваемый человеком образ мира основан на наделении наблюдаемого 

смыслами и ценностями человеческой культуры. 

Ключевые слова: постнеклассическая наука, мир, картина мира, 

человекомерность, смысл бытия. 

 

Понятие «постнеклассической науки», введѐнное в 1989 г. 

В. С. Стѐпиным, стало уже повсеместно распространѐнным в 

отечественном философском дискурсе. Актуальность исследований, 
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проводимых в этом направлении, обусловлена становлением нового 

типа науки, формированием качественно нового идеала научной 

рациональности, в котором классические идеалы научного познания 

соотносятся с человеческими ценностями, приводя к постановке 

целого ряда вопросов о природе научной объективности, о 

соотнесении научных ценностей с вненаучными, о месте науки и еѐ 

видения мира – в культуре человечества в целом. Современные 

украинские исследователи И. С. Добронравова и В. В. Кизима 

основали в последние годы даже целые школы или мини-традиции 

постнеклассических философских исследований, связанных с такими 

исследовательскими программами как соответственно синергетика и 

тоталлогия (метафизика тотальности) [2; 6]. Вместе с тем, в настоящее 

время существует множество иных практик, также относящих себя к 

разряду постнеклассических и простирающихся от нетрадиционных 

психологических направлений до театрального искусства – сообщения 

представителей многих из них составляли собой содержание заседаний 

Лаборатории постнеклассических методологий при Центре 

гуманитарного образования НАН Украины. 

Складывается ли многообразие таких практик в некоторое 

концептуальное единство, возможно ли говорить в настоящее время о 

существовании постнеклассической картины мира? Рассмотрение 

этого понятия и составляет цель данной статьи, что, в свою очередь, 

предполагает обращение как минимум к трѐм отдельным вопросам, а 

именно: что такое мир? как возможна картина мира? в чѐм состоит 

специфика постнеклассической разновидности этого феномена? 

Пожалуй, целесообразнее будет начать изложение основного 

материала данной статьи с этого последнего вопроса – что такое 

постнеклассика? Проблема заключается, в частности, в том, что 

возникновение упомянутого множества практик и исследовательских 

программ, относящих себя к разряду постнеклассических, приводит 

современную философскую мысль к вопрошанию о правомерности их 

самоидентификации в качестве таковых – в той мере, в которой 

употребление концепта «постнеклассика» требует подхода 

осмысленного и обоснованного, отличаясь в этом отношении от 

значительно менее строгой и допускающей определѐнные вольности 

категории постмодерна. По этой причине нет особого смысла 

отвлекаться в определении понятия постнеклассики от В. С. Стѐпина, 

достаточно чѐтко обозначившего: если классическая наука имела дело 

лишь с познанием объективной реальности, вынося за скобки всѐ, 

связанное с субъектом познания, а неклассическая наука делала 

«поправку» на средства получения этого знания (например, на 
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приборную ситуацию), то постнеклассическая наука определяется 

включением в состав своих объясняющих положений не только знания 

и средств наблюдения и эксперимента, но и субъекта познания со 

всеми его ценностями и целевыми установками [13].  

Последний момент, на мой взгляд, говорит о том, что и 

человек в свете постнеклассической науки не сводится более к 

субъекту как к единственной своей ипостаси, будучи рассматриваем во 

всей полноте своих человеческих качеств, включающих не только 

чисто познавательные цели и ценности, но также и общекультурные: 

человекомерность постнеклассической науки означает также и то, что 

отношения человека к миру не рассматриваются более как отношения 

только субъекта к объекту – будь то деятельности или познания. А 

потому и популярность постнеклассической проблематики в нашей 

стране оказывается вполне закономерной, поскольку именно в недрах 

Киевской школы философии, в работах таких еѐ представителей как 

П. В. Копнин, В. И. Шинкарук, В. П. Иванов, А. И. Яценко, 

С. Б. Крымский и др., бывших учителями большинства современных 

исследователей, включая И. С. Добронравову и В. В. Кизиму, 

ставилась и рассматривалась проблематика мира – как мира человека 

[4; 7; 8; 16]. Стоит отметить, что Киевская философская школа 

советского периода в мировоззренческой и «человекоцентрической» 

проблематике своих интересов является законной преемницей 

традиций именно украинского философствования – гуманизма 

Т. Г. Шевченко, И. Я. Франко и Л. Украинки, «философии сердца» 

П. Юркевича, концепции глубинной сопричастности мира и человека 

Г. С. Сковороды. Другое дело, что идеи этой национальной традиции 

представлялись во второй половине ХХ века языком современной 

профессиональной философии, при помощи рафинированной и 

отточенной терминологии немецкой классики, посредством языка 

Гегеля и Маркса.  

Точно так же, как человек не может сводиться в ситуации 

постнеклассики к одной только ипостаси субъекта, так и понятие мира 

обретает свою полноту в этом ракурсе его рассмотрения, обогащаясь 

более конкретными чертами. Другими словами, постнеклассическая 

наука оказывается способной ответить на известную критику 

М. Хайдеггера в адрес науки новоевропейской, классической, в адрес 

самого понятия «научной картины мира». «Картина мира, сущностно 

понятая, означает… не картину, изображающую мир, а мир, понятый 

как картина, – утверждал немецкий философ. – Сущее в целом берѐтся 

теперь так, что оно только тогда становится сущим, когда поставлено 

представляющим и устанавливающим его человеком. Где дело 
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доходит до картины мира, там выносится кардинальное решение 

относительно сущего в целом. Бытие сущего ищут и находят в 

представленности сущего» [15, 103]. Мир предстал перед нами как 

абстрактная «картина», неподвижная и лишѐнная возможности 

возбуждать какие-либо иные ощущения, помимо чисто зрительных, в 

ходе той мировоззренческой инновации Нового времени, благодаря 

которой и сам человек был подвергнут абстрагированию, 

превратившись в субъекта, отчуждѐнно взирающего на мир как 

объект. Однако сегодня у нас есть все основания для того, чтобы 

относить обоснованную критику М. Хайдеггером новоевропейской 

ситуации к особенностям именно классического, но никак не 

современного этапа развития научного познания, тем более 

рассмотренного с позиций гуманистических традиций славянской 

философии. 

Понятие «картины мира» в этом современном контексте уже 

не является буквальным – чисто объектным и исключительно 

научным. Достаточно заметить, что ещѐ в 1983 г., до того, как были 

выдвинуты и развиты идеи постнеклассической науки и присущих ей 

способов восприятия мира, В. В. Кизима в своей работе, посвящѐнной 

этому понятию, доказывает необходимость рассматривать картину 

мира как образование культурно-историческое, а не только чисто 

научное. Правомерность такого утверждения демонстрируется именно 

на примере становления европейской науки: еѐ развитие не было чем-

то культурно изолированным, но проходило одновременно и 

соотносительно с зарождением капиталистического способа 

производства. Зарождающееся осознание самоценности природы, как 

единственного источника познания истины, и опыта, как главного 

средства овладения этой природой, а также и связанный с этой идеей 

стиль мышления и мировоззрения, – проявляется не только в науке, но 

и во всех остальных областях жизни общества: «В сфере социальных 

отношений она функционирует в виде представления о природном 

равенстве людей, ценности человека, его закономерной активности, 

приводит к вере в разум и человеческие силы; в теологии – к кризису 

прежних авторитетов и религиозных догматов; в искусстве – к отказу 

от безжизненных и однообразных абстракций на религиозные темы, 

пробуждению интереса к естественному началу в человеке (развитие 

портрета), стремлению точно в соответствии с натурой передать 

изображение не только людей, но и вещей и природы (натурализация 

искусства)» [5, 75]. Собственно научная картина мира оказывается в 

этом случае не более чем одним, пусть и центральным, моментом 
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более широкого образования, охватывающего собой все стороны 

человеческого отношения к миру. 

Интересно отметить, что когда В. С. Стѐпин в 1990-х годах, 

уже после формулировки своей идеи постнеклассической науки, сам 

обратился к понятию картины мира, то счѐл нужным уделить особое 

внимание критике концепции В. В. Кизимы. В монографии, 

написанной совместно с Л. Ф. Кузнецовой, ведущий московский 

философ науки объявил «утверждения, высказывавшиеся в нашей 

литературе, что механическая картина мира формировалась не столько 

как научная, сколько как культурно-историческая картина» – 

односторонними, хотя и оговорил при этом как роль социокультурных 

факторов в становлении такой механической картины, так и 

существование обратного воздействия этого научного образования на 

подготовившие еѐ мировоззренческие структуры [12]. 

Однако, при всѐм нашем уважении к В. С. Стѐпину, идея 

В. В. Кизимы, подчѐркивающая тесную генетическую связь науки с 

иными формами культуры, кажется несколько более уместной в 

ситуации человекомерности, когда постнеклассическое знание 

демонстрирует обретение качества знания не просто научного, но и 

мировоззренческого. Философское понятие мировоззрения вряд ли 

стоит употреблять сегодня в хайдеггеровской интерпретации, как 

синоним некоего ущербно-одностороннего «представления мира как 

картины», посредством исключительно зрительных ощущений. 

Скорее, здесь идѐт речь о полноте восприятия мира – хотя и с точки 

зрения человека. В. И. Шинкарук и А. И. Яценко именно так и 

определяют мировоззрение: это не что иное, как особый способ 

отражение мира – мира, взятого, во-первых, в его целостности, а во-

вторых – в его значимости для человека [16, 7]. 

Как раз в этом аспекте понятие «мир» является актуальным и 

значимым не только для философской мысли, но и для современной 

науки. Как показывает, в частности, И. С. Добронравова: «Мир как 

целое в его становлении, развитии и гибели становится объектом 

физических и космологических теорий. Эта постановка вопроса 

органично связана с идеей множества миров. Таким образом, всю 

полноту возможностей существования материи имеет смысл 

ассоциировать с понятием «универсум», а понятие «мир» 

рассматривать как материю, задержанную в своей особенности... Тогда 

понимание материального единства соотносится в общефилософском 

смысле с универсумом, а материальное единство мира приобретает 

четкое выражение в его гармонии, фиксируемой в физической картине 
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мира через принципы симметрии (и их нарушение), существование 

универсальных постоянных и т. д.» [2, 91].  

Согласно определению С. Б. Крымского и В. И. Кузнецова, 

подход которых к терминологическому различению понятий «мир» и 

«универсум» используется в данном случае И. С. Добронравовой 

применительно к философии естествознания, мир есть «форма 

тотальности явлений в границах определенного типа реальности, 

комплекса материальных условий бытия, раскрывающего предельную 

сферу функционирования фундаментальных закономерностей, 

самодостаточных для детерминации всего многоразличия этого бытия 

и выявления его самодеятельности. Понятие «мир» даѐт представление 

о такой форме единства объектов (миропорядке), которая 

характеризует самодеятельность материи» [8, 65].  

Понятие тотальности употреблено здесь не случайно, 

предвосхищая и постнеклассические идеи В. В. Кизимы по поводу 

«человекомирной тотальности» [6]. Как известно, в терминологии 

гегелевско-марксистской диалектики, тотальность обозначает 

конкретность, взятую в еѐ развитии, предмет как развивающееся целое 

– развивающееся не из частей этого целого, а из неразвитого целого. 

Другими словами, тотальность есть единство многообразия: только в 

качестве такового и может представать мир в его постнеклассическом 

восприятии, не сводясь более ни к классическому монизму единства, 

ни к неклассическому многообразию не соотносящихся между собою 

«точек отсчѐта». Постнеклассическое единство мира из множества его 

проявлений обеспечивается, на мой взгляд, человеком в качестве 

универсальной точки отсчѐта и центра этого мира – так, как это 

показано в философской «антропонтологии» В. П. Иванова [4]. Проще 

выражаясь, словами выдающегося советского психолога и философа 

С. Л. Рубинштейна, мир – это совокупность вещей и явлений, 

соотнесенных с людьми [11, 264]. 

Кстати говоря, М. С. Каган упрекал некогда П. В. Копнина, 

В. И. Шинкарука, В. П. Иванова и других киевских мыслителей в том, 

что они, разрабатывая тематику «мира как мира человека», не 

ссылаются при этом на С. Л. Рубинштейна как на первооткрывателя 

этого стиля и способа философствования. Такие упрѐки, конечно, 

легко опровергаются, прежде всего, ссылкой на датировку: работа 

знаменитого психолога «Человек и мир» хотя и написана была в конце 

1950-х годов, накануне его смерти, но впервые увидела свет только в 

цитированном издании 1973 г., в то время как расцвет киевской 

«мировоззренческой» школы пришѐлся на 1960-е годы. Однако, с 

другой стороны, имеет смысл говорить скорее об общих корнях – о 
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традициях русской и украинской философии, обогащѐнных и знанием 

немецкой классики, и размышлениями над работами раннего Маркса, 

– повлиявших на многих отечественных мыслителей. Ведь и 

С. Л. Рубинштейн в своѐм предсмертном труде не просто подводил 

итог всей своей творческой жизни, но и возвращался к собственным 

философским идеям 1920-х годов, высказанным им ещѐ в украинский 

– одесский – период творчества, спустя десятилетия после своего 

вынужденного «отступления» в область психологической науки, 

работа в сфере которой не была сопряжена в то время с 

идеологической нагрузкой.  

Достаточно вспомнить, в частности, как ярко описывал идею 

сопричастности мира и человека, проявляющуюся в самых разных 

областях нашей жизнедеятельности, о. П. А. Флоренский: 

«Различными путями мысль приходит всѐ к одному и тому же 

признанию: идеального сродства мира и человека, их взаимо-

обусловленности, их пронизанности друг другом, их существенной 

связанности между собой. Гносеологически – всѐ, познаваемое нами, 

есть нами усвояемое и в себя нами преобразуемое. Биологически – всѐ, 

окружающее нас, есть наше тело, продолжение нашего тела, 

совокупность дополнительных наших органов. Экономически – всѐ 

возделываемое, производимое и потребляемое нами, есть наше 

хозяйство. Психологически – всѐ, нами ощущаемое, есть 

символическое воплощение нашей внутренней жизни, зеркало нашего 

духа. Метафизически – оно воистину есть то же, что мы, ибо, будучи 

иным, оно не могло бы быть с нами связано. Наконец, религиозно – 

Мир, образ Софии, есть Мать, Невеста и Жена образа Христова – 

Человека, ему подобная, ждущая от него заботы, ласки и 

оплодотворения духом... Человек есть сумма Мира, сокращенный 

конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его» [14, 440–

442]. Вряд ли стоит удивляться, что такая позиция остаѐтся актуальной 

и сегодня, в эпоху реальной угрозы экологической катастрофы. Другое 

дело, – и это как раз достойно примечания, – что она находит своѐ 

подтверждение и в области философии естественнонаучного познания, 

в таких направлениях как синергетика, подчѐркивая при этом и 

целостность человеческой культуры, и человекомерность процесса 

познания нами окружающего мира. 

Мир, как он предстаѐт перед научным познанием, оказывается 

сферой горизонта событий, доступных наблюдателю – человеку, 

находящемуся в центре этого мира. Даже фундаментальные 

естественнонаучные дисциплины занимаются познанием мира, а не 

универсума: последний выступает, по выражению С. Б. Крымского, 
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проекцией различных миров на мир человека [7, 23]. Правда, называть 

такого человека «наблюдателем» будет не совсем точно – по той же 

причине, по которой нельзя более ограничиваться отождествлением 

всей полноты качеств человека, рассматриваемого в отношении с его, 

человека, миром, – только с субъектностью (обоснование этой 

последней идеи принадлежит А. С. Арсеньеву, который следует здесь 

за С. Л. Рубинштейном [1, 367–369]). 

То же самое, кстати говоря, можно заметить и относительно 

некоторых иных классических понятий. М. А. Лифшиц в своѐ время, 

рассматривая правомерность употребления термина «тотальность» в 

философии ХХ в., замечал, что термин этот оказывается не совсем 

удачным: цельность развѐртывающейся тотальности несѐт в себе, 

кроме прочего, оттенок некоторой замкнутости: лучше было бы, 

замечает философ, говорить о плероме, о полноте – как о сочетании 

целостности с тем, «что выходит за пределы всякой целостности» [9, 

126]. Пожалуй, в современной философии мы нередко встречаемся с 

такого рода человекомерными синонимами – или гуманистическими 

эквивалентами – классических понятий. Так, можно согласиться и с 

В. В. Налимовым в том, что наблюдатель, рисующий методами 

классической науки картину окружающей его физической реальности, 

уступает место «метанаблюдателю» – как создателю образа мира [10, 

65] (относящегося, надо заметить, к классической хайдеггеровской 

«картине» подобно отношению иконы к портрету или жития – к 

жизнеописанию). 

Наблюдатель отчуждѐн от того, что он наблюдает, он – не 

более чем сторонний зритель событий, которые разворачиваются 

помимо его воли и, как правило, не затрагивают его жизненных 

интересов. Увы, в последнее время слишком часто и в нашей стране, и 

в России можно увидеть, как люди превращаются в наблюдателей 

даже тогда, когда ситуация настойчиво требует от них обнаружения и 

выражения всей полноты человеческих качеств. Так, в газетных и 

телевизионных новостях можно найти немало свидетельств того, как 

очевидцы какой-нибудь аварии или катастрофы, вместо того, чтобы 

бросаться помогать пострадавшим, только снимают всѐ происходящее 

на мобильные телефоны… Картина, немыслимая ни в Азии, ни в 

Америке, ни в нашем недавнем советском прошлом, – разве что в 

современной Европе, да то далеко не везде. 

Однако постулирование необходимости превращения 

человека в метанаблюдателя не означает только реабилитации 

«деятельностного подхода», – в конце концов, именно чрезмерный 

акцент на преобразовательной деятельности, да и осознание связи 
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такового с кризисами и катастрофами нашего времени, стали 

причиной недоверия и даже боязни деятельности вообще, причиной 

обращения многих мыслителей, включая В. С. Стѐпина, к принципу 

«не-деяния». Метанаблюдатель – это, прежде всего, человек, который 

оценивает, наделяет смыслами то, что он наблюдает. И только потом, 

в соответствии с этими смыслами, – действует. Мир как мир человека 

собственно и оказывается, по удачному выражению В. П. Иванова, 

смысловой сетью явлений: «Смысл есть та мера освоения реальностей 

мира, которая обеспечивает их бытие для человека, их 

посюстороннесть» [4, 43]. 

На мой взгляд, как раз момент осмысления мира в процессе 

его познания и представляет собой то гуманистическое содержание, 

которое выходит за рамки целостности классической тотальности, 

требуя для себя иных наименований в духе «полноты». Другими 

словами, горизонт наблюдаемого нами мира, горизонт событий, 

которые происходят в мире физической реальности и доступны 

нашему непосредственному или опосредованному восприятию, может 

не совпадать – и, как правило, действительно не совпадает – с 

горизонтом смыслов, которые мы в состоянии придать наблюдаемым 

нами событиям. Не так уж редки случаи, когда последний горизонт, 

последний «мир» оказывается значительно более узким, нежели 

первый. В качестве яркого примера можно привести сегодняшнюю 

популярно-прикладную астрологию, имеющую не так уж много 

общего с духовной практикой одноимѐнной «альтернативной науки» 

эпохи Возрождения: планеты Солнечной системы, их движение, фазы 

и соединения – да и вообще всѐ «звѐздное небо над головой» – 

оказываются для массового сознания не предметом научного 

исследования или глубокого философского изумления, а 

эмпирическим материалом для предсказания вероятного хода 

элементарных житейских событий на ближайший день или неделю. 

Учѐные, конечно, могут справедливо возмущаться такой 

неадекватной смысловой интерпретацией вполне определѐнных 

астрономических явлений. Но стремление человека вместить события 

макромира в горизонты собственного набора смыслов и ценностей 

совершенно естественно и справедливо – разрешить это противоречие 

способно не столько собственно наука и просвещение в области 

новейших космологических теорий и фундаментальных законов 

астрофизики – сколько философско-культурное воспитание человека 

как человека, развитие именно человеческих смысло-жизненных 

ценностей, преодолевающее такие извращѐнные формы «наделения 

мира смыслом» как массовая астрология – в пользу иных, более 
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фундаментальных и универсальных форм. Проблема ведь не в наличии 

оценки и не в факте осмысления, а в недостаточно верной оценке и 

недостаточно полном осмыслении. 

А потому, с несколько иной стороны, человеческие смыслы и 

ценности можно рассматривать и в качестве превосходящих горизонт 

наличного бытия воспринимаемой реальности – иначе не было бы ни 

мировоззрения, ни вообще мира как мира человека, а была бы только 

природа как «кладовая ресурсов» и «окружающая среда» физического 

существования животного. «Проблема бытия начинается только там, 

где начинается человеческое в человеке, – указывал В. П. Иванов, – 

…когда смысл бытия заключѐн для человека уже не в самом бытии, а в 

обретении его смысла» [4, 30].  

Для иллюстрации этой мысли можно привести следующий 

пример, также из области восприятия человеком космоса, – пример, 

можно сказать, зеркально противоположный казусу «популярной 

астрологии». В начале 1960-х годов, после того как в СССР был 

запущен первый искусственный спутник Земли и совершил свой 

исторический полѐт Ю. А. Гагарин, – учѐные и государственные 

деятели США невольно призадумались: а в чѐм причина таких 

выдающихся успехов «тоталитарной» социалистической страны и 

достижений еѐ граждан, которые в зеркале пропаганды времѐн разгара 

Холодной войны представлялись американцам ничуть не менее 

дикими и отсталыми жертвами «террора», нежели угнетѐнные жители 

капиталистических стран в освещении пропаганды советской? 

Пожалуй, наиболее оригинальным из предложенных правительству 

США и всей общественности ответов на этот мировоззренческо-

государственный вопрос звучал так: особый интерес русских к делу 

освоения космоса и соответствующие практические успехи вызваны к 

жизни …философией Н. Ф. Фѐдорова [см., напр.: 17]. То есть, если для 

американцев стимулом для выхода в космос являлись разве что 

вопросы национального престижа и личное познавательное 

любопытство вкупе с некоторыми чисто коммерческими гешефтами, 

то русские с самого начала и под мудрым руководством партии 

преследовали гораздо более грандиозные и вдохновляющие цели: 

воскресение отцов, колонизацию планет и построение коммунизма в 

масштабах одной отдельно взятой галактики. 

Конечно, подобная утрированная точка зрения кажется нам 

довольно наивной – вряд ли С. П. Королѐв и Ю. А. Гагарин, или даже 

Н. С. Хрущѐв, были знакомы с идеями полузабытого религиозного 

мыслителя (о котором, тем не менее, уже в апреле 1961 г. европейские 

газеты не замедлили вспомнить как о незаконном сыне князя 
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П. Гагарина!). Однако вряд ли стоит и недооценивать влияние 

философии русского космизма на советскую космонавтику и науку 

вообще – как и роль ценностей более высокого порядка, нежели сугубо 

материальные, в качестве универсальной мотивации полноценной 

человеческой жизни и самоотверженной деятельности. Как 

замечательно говорил, например, член-корреспондент АН СССР и АН 

УССР, основатель Объединѐнного института ядерных исследований в 

Дубне Д. И. Блохинцев, который сам занимался больше физикой 

элементарных частиц, нежели космологией и космонавтикой: «С юных 

лет ощущение и сознание того, что мы, люди, являемся частью 

Вселенной, частью еѐ Красоты и Тайны, – мировосприятие, которым я 

обязан К. Э. Циолковскому, не покидало меня… …ощущение нашего 

родства со всей Вселенной, вера в еѐ одухотворѐнность и 

благонамеренность по отношению к человеку, преклонение перед еѐ 

гармонией и красотой всегда было и будет ничем не заменимым 

богатством людей» [цит. по: 1, 371]. 

Благонамеренность мира по отношению к человеку, вера в 

которую помогает физику – и не только ему – в познании этого мира, – 

лучшее свидетельство того, как философия науки становится в наши 

дни практической философией [3], того, как постнеклассическое 

научное знание обретает черты знания человекомерного, 

мировоззренческого. Это и свидетельство того, как философия, будучи 

любовью по своему родовому признаку, – и, прежде всего, любовью к 

миру как к предмету своего философствования, – способна обогатить и 

науку такой любовью, помогающей, а не препятствующей, 

достижению объективного знания о мире – мире человека, о мире, 

родственном человеку. Постнеклассическая картина – или, точнее 

сказать, образ – такого мира как многообразия, объединѐнного, как бы 

трансцендентальной апперцепцией, человеческими смыслами и 

ценностями, способствует и научному познанию, и направленной на 

благо человеческой деятельности, и вообще оптимистическому 

взгляду человека на будущее человечества и всего мира в целом. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы из данной 

статьи. Современные отечественные исследования в области 

философии постнеклассической науки демонстрируют определѐнную 

преемственность по отношению к Киевской философской школе 

ХХ в., представители которой обосновывали понимание мира как мира 

человека. Специфика постнеклассической картины мира как единства 

многообразия, основанного на человеке в качестве центра мира, 

заключается в том, что картина мира становится его образом, а человек 

как метанаблюдатель создаѐт этот образ посредством наделения 
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наблюдаемого смыслами и ценностями своей культуры. Такие смыслы 

не сводятся исключительно к познавательным или 

преобразовательным: именно в контексте постнеклассического 

мировоззрения отношения человека и мира не тождественно более 

субъект-объектному отношению, но предполагает достижение 

метанаблюдателем всей полноты своих человеческих качеств – и 

полноты мира, осмысленного человеком. 
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Ю. О. Мєлков. Постнекласична картина світу: повнота світу як світу 

людини. 

Анотація: Статтю присвячено розгляду специфіки сприйняття 

світу в ситуації постнекласики. Показана спадкоємність сучасних 

вітчизняних досліджень у галузі філософії науки Київській світоглядній школі 

ХХ ст. Обґрунтовано розуміння світу як світу людини, в контексті якого і 

світ, і людина набувають повноти своїх якостей, не зводячись до 

протистояння суб‘єкта й об‘єкта, а образ світу, що створюється людиною, 

заснований на наділенні того, що спостерігається, смислами та цінностями 

людської культури. 

Ключові слова: постнекласична наука, світ, картина світу, 

людиномірність, сенс буття. 

 

Iurii Mielkov. The Post-non-classical Weltbild: fullness of the world as the world 

of human. 

The article is dedicated to the features of comprehending the world under 

the situation of post-non-classics. Contemporary Ukrainian investigations in the 

field of philosophy of science are shown as being indebted to the tradition of Kiev 

Weltanschauung school of the 20th c. The author grounds understanding of the 

world as human world, so that under such a perspective both world and human 

obtain the fullness of their qualities while not being reduced to ‗subject-object‘ 

opposition. And the image of the world is created by human by adding cultural 
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senses and values to the observed. 

Keywords: post-non-classical science, world, Weltbild, human-

commensurability, sense of being. 
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ТЕАТР У ЙОГО ФУНКЦІЇ 

БУТТЄВОГО ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ 
  

Коли йдеться про мистецтво, або точніше – художню культуру 

– як про особливу реальність, занурення в яку манке, бажане і навіть 

необхідне, то завжди постає питання не лише про загадку її 

привабливості, а і про певну «корисну» роботу, яку виконує ця 

реальність для людської спільноти. Іншими словами, йдеться про 

функції мистецтва.  

Здавалося б, вони усі відомі й розкладені на «поличках». Хоча 

вихід мистецтвознавства за традиційні межі відкриває усе нові й нові. 

Наприклад, прогностична та діагностична, механізм яких описаний 

Неллі Корнієнко. Однак питання не знімається, а навіть стає 

гострішим. Хочеться зрозуміти, що, власне, ці «полички» утримує. 

Іншими словами, підійти до якогось онтологічної порогу, що дозволяє 

відчути ще не розділену (але вже таку, що несе можливі поділу) 

сутність мистецтва. 

 Оскільки головним фокусом моїх досліджень є театр, який 

поєднує, або ж пускає на свою територію, усі існуючі види мистецтва, 

то і наш розгляд зосередимо саме на цій гостинній території.  

Однак, напевне, внаслідок тієї самої гостинності й бажання 

«догодити» смакам гостей сучасний театр, на загал, капітулював, 

пропонуючи себе у якості розваги.      

Та ця ситуація не повинна закривати від дослідників сутності 

його віковічної роботи, навпаки, вона змушує цю сутність увесь час 

увиразнювати й раціоналізувати, аби таким чином утримувати.  

Театр відриває від буденності й суєти не лише задля того, аби 

відволікти від проблем, легко й необтяжливо – «не насправді» – 

зануривши нас у світ та проблеми інших людей, – він, як і будь-яке 

інше справжнє мистецтво своїми специфічними засобами занурення в 

буття повертає нас до самих себе. У цьому була, є і буде суть того 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

276 

                                                                         

«перезавантаження», яке ми переживаємо в театрі. 

Зрештою, це не відкриття. Ще Габріель Марсель писав, що в 

театрі людина вдовольняє свою «онтологічну жагу» (l’exigence 

ontologique). Однак якщо не зупинитися на цій напрочуд глибокій і 

красивій думці, ми можемо зробити крок до тієї глибинної ролі або 

функції театру, яку можна вивести з його онтико-онтологічної 

природи. 

Продовжуючи думку Марселя, можна сказати, що у 

театральному переживанні людина прагне стати онтологічним 

суб’єктом, аби пережити внутрішню (буттєву) еволюцію. І саме в 

цьому лежить найглибша і найспецифічніша функція театру, яка не 

зводиться ані до функції соціальної комунікації, ані до 

компенсаторної, гедоністичної чи виховної, хоча неявно присутня в 

усіх.  

У чому суть такої еволюції? 

Перш ніж відповісти на це запитання, треба визначити, в чому, 

власне, полягає сама «цінність» занурення людини у стихію буттєвого 

та з’ясувати ті специфічно театральні механізми, які занурюють в цю 

стихію, тобто, в термінах нашої роботи, у царину згорнутих, 

внутрішніх форм з усією енергією їхніх потенційних можливостей. 

Буттєве, як згорнуте, внутрішнє, безособове, наділене всією 

потенційною повнотою, справді виступає як первісна істина щодо 

розгорнутого, зовнішнього, індивідуально забарвленого, 

актуалізованого в одному з можливих варіантів. «Істинність» 

розгорнутого, зовнішньої форми, зберігається внаслідок нерозривного 

зв’язку з внутрішнім, яке виступає як внутрішня форма (субстрат, що 

потенційно містить можливості усіх його зовнішніх форм). 

Хочеться зауважити, що у цьому випадку йдеться не про 

специфічно художній, а універсальний алгоритм пізнання. І деякі вчені 

вже вказують на спільну суть наукового і художнього процесів пошуку 

істини. 

Так Юрій Романенко описує процес пізнання, який практично 

нічим не відрізняється від того, яким би міг бути опис процесу 

художньої творчості й театральної зокрема: існує концептуальне ядро, 

яке вчений визначає як "ідеалізований об'єкт", найперша дія теоретика 

- "налаштуватися на сприйняття енергії, яка творить річ; виявити і 

зафіксувати початковий момент творення буття предмету, потім 

дати можливість спонтанно розгорнутися всім його потенціям" [1]. 

Ця думка є чудовим прикладом постнекласичної єдності науки 

і мистецтва, теорії й практики на основі нового розуміння природи 

всесвіту. «Налаштуватися на сприйняття енергії, яка творить річ», – 
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йдеться про натхнення, про особливий стан, коли відчувається поклик 

неактуалізованого, але вже енергетично активного, такого, що певним 

чином резонує з енергетикою митця. Особливу роль у процесі 

виявлення і фіксації початкового моменту творення буття предмету 

відіграє інтуїція, яка у даному контексті виглядає як "уважне 

вдивляння, зосереджена увага і сфокусований погляд на сутність речі, 

що вивчається" [1].  

Для театру, як ні для якого іншого виду мистецтва, важливо 

мати принципи і технології налаштування на існування в просторі 

буття, адже основним мистецьким матеріалом тут є актор і саме через 

нього може бути донесена чи не донесена цілісна форма, розгорнута 

драматургом і режисером. До речі, саме у тому, щоб 

«налаштовуватися» на резонування з художніми енергіями 

драматичного твору, вбачав основну роботу актора український 

режисер Лесь Курбас, трагічно несуголосний своєму часу і 

несподівано актуальний сьогодні.  

Курбас вбачав завдання театрального мистецтва якраз в тому, 

щоб сценічними засобами створювати особливу цілісність, яка б 

відображала космічні закони і підкорялася їм. 

Акторам він радив «посидіти над роллю, розібрати її по 

частках, а потім на тих усіх частках зосередити свою увагу і 

спробувати схопити їх  в одному ритмі (курсив мій. - О. Л.), зв'язати в 

одну точку» [2, с.57] (Чи не нагадує це спосіб, запропонований 

сучасною наукою: «Налаштуватися на енергію, яка творить річ»?).  

«Тільки тоді, – підсумовує Курбас, – коли багато дрібниць ви 

можете схопити в один момент і в один момент усі частини почасово 

мати у полі своєї уяви, – тоді у вас народжується напруженість, 

піднятість усіх ваших душевних сил» [2, с.58].  

Ввести актора в такий стан, за Курбасом, значить поставити 

його «в становище людини, що знає світ» [2, с.155]. «Людина, що вміє 

охопити світ, ніколи не помиляється, який би план вона не взяла, бо їй 

знайоме активне переживання згоди поміж єдністю та різноманітністю 

світу; їй знайоме відчуття ритму» [2, с.155]. 

Якщо курбасівське поняття «світ» перекласти сучасною 

філософською мовою, то це, власне, і буде буття в усій його повноті. І 

ввійти в його простір можна через специфічне «настроювання», що і 

складає сутність професії актора, тобто людини, «здатної тривати в 

наміченому уявою ритмі».  Оскільки, на думку берґсоніанця Курбаса, 

мистецтво взагалі – «це така форма стосунків поміж людьми, в якій 

вони через мистецький твір настроюються на одне світо- і 

життєвідчування» [2, с.69], то актор – це своєрідний настроювач 
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публіки на те чи інше відчуття і бачення світу.  

За Курбасом, естетичні прийоми – це не мета, а засіб 

досягнення певних станів перебування в істині. Для себе самого зміст 

перебування в таких станах режисер бачить так: «дійти до тривання на 

тому рівні, на якому я робив кращі вчинки свого життя – і морального, 

і творчого мистецького характеру». Отже, тривання, як його відчуває 

практик тривання Курбас, може бути на різних рівнях, і показник 

високого рівня прямо пов‘язаний з моральною інтуїцією та творчістю. 

Тобто метою театру, магії його прийомів ставало практичне 

досягнення тієї самої точки дотику духу і матерії, про яку йшлося у 

шанованого Курбасом філософа Анрі Бергсона. Вистава у творчих 

пориваннях Курбаса фактично ставала тим самим «життєвим 

поривом», що, на думку філософа, лежав у основі еволюції, і саме цей 

порив – активність у прагненні до вищих станів – мав передатися 

глядачеві 

Відтак, про основоположну необхідність для театрального 

творення інтуїції, яка схоплює те, що Володимир Кизима у метафізиці 

тотальності називає онтико-онтологічною дуальністю (космічне та 

сутнісно людське) [3], було відомо, принаймні, століття тому. 

Здогадувалися і про мету цього творення – «еволюційний» порив. 

Однак, усе пояснення цих процесів зупинялося на рівні інтуїції, 

понятті загадковому і певному мірою вичерпному самому по собі, а 

головне – свідомо ніким у суспільстві не культивованому. 

Для дослідження театральних експериментаторів, що 

прагнули утримати внутрішній вимір, залишалося основне – спільна 

ритмічна організація простору, джерела якої лежали в ритуалі. Саме 

так можна було здійснити перехід до того чи іншого буттєвого рівня. 

Однак, виходячи з сучасних філософських уявлень про 

поліонтологізм [3], можна запитати до якого саме рівня?   

Очевидні небезпеки, що виникали і виникають на цьому 

шляху, змушують шукати чіткіших у науковому сенсі підходів, які б в 

той самий час не ігнорували важливості самого процесу входження 

актора в буттєвий простір, або, як ще кажуть театральні 

експериментатори, в простір смерті (що не дивно, бо «чисте» буття і є 

смерть). 

У наших термінах зовнішньої та внутрішньої форми можна 

сказати, що людина у онтології має набір потенційних форм 

(внутрішніх), одна з яких розгортається назовні в певну онтику, в той 

самий час як інші, потенційні, за певних умов, так само мають нагоду 

розгорнутися.    

 Однак сама людина зі своєю власною онтико-онтологічною 
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природою входить в контекст загального буття, де, своєю чергою, 

існують онтико-онтологічні тотальності різних рівнів. Оскільки 

людина у філогенезі проходить онтогенез, то вона несе в собі 

попередні рівні у глибоко віртуальному стані. Вони можуть 

активізуватися за тих чи інших умов, у тому числі й за необережних 

занять духовними практиками, до яких значною мірою можна віднести 

й театр. Більш високі рівні досягаються так само духовними 

практиками, серед яких своє місце посідають і практики театральні.      

 Чи можемо ми у загальному вигляді простежити механізм 

переходу на вищий онтологічний рівень? Людмила Теліженко 

пропонує такий механізм, виходячи з логіки метафізики тотальності. 

Вона стверджує, що, оскільки кожному онтичному рівню відповідає 

свій рівень онтології, то «людина в самій собі, буквально на мить в 

силу динамічності, здатна вибудувати такий порядок взаємозв‘язку 

онтики і онтології, який збігатиметься з синомічним порядком 

субстанціональної основи, що робить в такому разі зворотній вплив на 

онтичні і онтологічні порядки людини, викликаючи появу в структурі 

людини нового онтологічного рівня, який відкриває в ній нові якості і 

можливості» [4, 161]. Синомія або взаємоузгодження, в нашому 

випадку, різних онтико-онтологічних рівнів у субстанційній основі – 

це остання «згортка» – порядок порядків, ідеальна гармонія. 

Створивши її чи відчувши натяк на неї хоч на мить, людина має шанс 

на онтологічну еволюцію. Що ж необхідно для того, аби цей шанс 

зреалізувався? Як слушно вважає Теліженко, порядок і якості нового 

онтологічного рівня будуть «відповідати певному рівню субстанційної 

основи, причому тому рівню, енергетично-інформаційні порядки якого 

збіглися з порядком самої людини і які за подальшого розгортання її 

цілісності стануть для неї визначальними» [4, 161]. Тож 

визначальними у процесі буттєвого еволюціонування мають 

«енергетично-інформаційні порядки» людини в момент самого 

резонансу із субстанційною основою.  

Вона ж вказує і на небезпеку входження в буттєві стани лише 

через медитативні ритми, особливо тоді, коли, як це буває в 

театральних практиках, актор з самого початку прагне досягти 

«нульового» стану свідомості: ніколи не можна передбачити, на який 

онтологічний, а отже і онтичний рівень він вийде, втративши власний 

онтологічний статус. 

«Безпечний» вихід на буттєві рівні можливий або під строгим 

контролем свідомості, яка виробила власного «спостерігача», як це 

відбувається, наприклад, в contemporary dance, або ж через ціннісні 

смисли, щоб мати певність виходу саме на антропологічний рівень. 
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Театральне мистецтво, яке вводить у простір буття на вищих 

енергетично-інформацій рівнях – це особлива колективна мистецька 

практика, сутність якої полягає в створенні та приведенні в дію самого 

механізму «еволюційного пориву», причому ідеальна суть цього 

пориву полягає у внутрішній еволюції людині (хоч і не тривалій), 

здійсненій через входження в особливий простір, який оновлює, 

активізує або розширює її онтологічні, а отже й онтичні можливості. 

Теліженко слушно запропонувала авторові називати це 

мистецькою функцією буттєвого еволюціонування. При цьому 

важливо зауважити, що еволюціонування слід розуміти не лише як 

поступальний розвиток, а як якісний стрибок, що виникає внаслідок 

поступального накопичення певних змін. Саме такий стрибок 

«переживає» усе єство людини в момент кульмінації справжнього 

театрального дійства.   

Однак, повернімося до основоположної проблеми створення 

такого простору. Як актор може «намітити» його в уяві, ухопивши як 

ціле? Лише відчувши згорнутим до точки те ціле, з якого 

розгортається твір, тобто його внутрішню форму. 

Своє розуміння шляху до інтуїтивно-осмисленого осягнення 

внутрішньої форми пропонує теорія формули сюжету, яку 

розроблялася режисером, театральним педагогом Вірою Фомічовою 

спільно з автором і докладно була викладена в книзі «Формула 

сюжета. Философия. Теория. Практика» [5]. 

Суть теорії полягає в тому, що буттєвий вимір дає про себе 

знати людині тоді, коли порушується його порядок чи закон. У 

природі це схоже на тектонічне порушення. І скоєні людиною буттєві 

порушення так само, як і тектонічні, дають про себе знати назовні. Як 

вулкан викидає шматки розпеченої лави, які згодом застигають і 

стають частиною ландшафту, так «вічне» буття викидає у суспільний 

простір знаки «буттєвих», внутрішніх і тому прихованих порушень, які 

стають частиною цього простору. Ці знаки ми можемо знайти у певних 

предметах, створених людиною під тиском психічної енергії, яку 

викликає приховане порушення. Ці предмети створюються за 

аналогією з вже існуючими (наприклад, трон – це фактично стілець чи 

крісло, якому надається функція Божественного престолу для 

звичайної людини). Таким чином порушення не зникає, а починає 

непомітно функціонувати в суспільному просторі як норма. 

Але й поступово зжити це порушення може лише людина.  

І мистецтво, зокрема театр, виконують у цьому процесі свою 

унікальну роль. Насамперед драматург є тією людиною, яка ніби 

мимоволі, підсвідомо відчуває ці предмети як «незручні» й розкриває 
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закладений в них зміст порушення, як майже у кожній п’єсі Шекспіра 

розкривається зміст порушення, закладеного в такому предметі, як 

трон.   

 Виходячи з системи поглядів метафізики тотальності, ми 

стверджуємо, що суть розгортання театрального твору як тотальності 

полягає  у виправленні засобами зовнішньої дії буттєвого порушення 

та відновленні втраченого буттєвого балансу. Звісно, це 

«виправлення» відбувається не у самому бутті, а у полі міжособистого 

простору, який виникає між сценою та глядачами. Хоча багаторазово 

повторюване, воно, як бачиться, здатне справляти і зворотний вплив на 

буття. 

Отже, для досягнення гармонії зовнішнього і внутрішнього, 

онтичного й онтологічного, шляхом відновлення внутрішнього 

дисбалансу потрібен специфічний талант, що володіє, по-перше, 

ясністю бачення, по-друге, здатністю до вирівнювання цього 

дисбалансу. І головне – такий талант має балансувати, або ж 

гармонізувати онтику й онтологію на такому «енергетично-

інформаційному рівні», що цей процес не руйнуватиме ні його, ні тих, 

хто здатен до адекватного співпереживання. 

Що ж становить специфічну суть такого таланту? Моральний 

закон «всередині нас»,  здатність інтуїтивного дорефлексивного 

розрізнення добра і зла, яку ми називаємо совістю. Це не є власне 

знання закону чи зводу законів, а лише інтуїція морального 

розрізнення, яка у розвинених індивідів, так чи інакше, підказує 

оцінку дій або ситуації, або залишає невиразний натяк на неї. Ця 

інтуїція будується на загадковій здібності людини поза всякими 

соціальними і релігійними приписами відчувати різницю між добром і 

злом, яку Макс Шелер, називав «емоційним апріорі». 

У певної категорії людей неможливість чинити по совісті не 

притупляє, а іноді, можливо, навіть загострює інтуїцію морального 

розрізнення. Такими людьми є великі художники, завдяки яким і 

відбувається своєрідний «кругообіг предметів з порушеннями в 

природі». З'являються такі предмети через те, що людина, яка 

відчуває внутрішнє, буттєве порушення, переносить напругу зовні, 

створюючи у зовнішньому середовищі за аналогією з уже існуючим 

предмет. Тобто приховане, буттєве назовні переноситься за 

допомогою дії, яка полягає у створення нового предмета 

(«психологічного знаряддя» за Виготським). Таким чином 

переноситься і енергія внутрішнього, буттєвого порушення. Інша 

людина, завдяки емоційному апріорі, відчуває нову енергію 

перенесену в предмет. Таким чином, значення порушення 
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повертається у внутрішнє і може стати приводом для художньої 

творчості, який знову виносить назовні ту саму енергію морального, 

але вже певним способом осмислену. 

Напевно, сенс цього кругообігу, створеного мистецтвом, 

полягає у з'ясуванні і поступовому зживанні буттєвого порушення в 

соціальному середовищі. 

Емоційно творчий процес переживається як підйом, але за 

суттю внутрішньої дії відбувається глибоке занурення творчої 

особистості в приховані порядки, що дозволяє бачити і відчувати 

єдність, здавалося б, розрізнених явищ світу. Більше того, як свідчить, 

наприклад Курбас, власна індивідуальність при цьому переживається 

як щось, що має справжній сенс лише у підпорядкуванні законам цієї 

єдності (для Курбаса це були закони Космосу, за якими повинен 

будуватися і театр). 

 Стан, у якому людина загострено відчуває ті порушення, які 

виникають в буттєвому потоці, й від цього отримує своєрідний 

морально-енергетичний  поштовх, стає джерелом розгортання 

драматичного змісту. Тому далеко не випадково, як ми вже зазначали, 

Курбас поєднує моральну інтуїцію й творчість, адже ці поняття 

взаємопов‘язані самою природою драматичного мистецтва. 

Отже, повернімося до актора як «настроювача» та до тієї ролі, 

яку може грати формула сюжету в процесі його «настроювання».  

Оскільки моральна пам'ять на буттєве порушення закладена в 

кожній людині як «емоційне апріорі», то вивести актора в простір 

буття можна не тільки з допомогою певних вібрацій, викликаних 

ритуалом, а й за допомогою пам'яті на моральне порушення. 

Специфіка людської реакції на буттєве порушення полягає в 

тому, що воно викликає особливий глибокий тривалий емоційний 

відгук. Це збудження актор зберігає протягом всієї вистави. І, як 

стверджує на підставі власної практики Фомічова, якраз цей 

емоційний стан, специфічний для кожної ситуації, диктує акторові 

темпоритм. Тому відчуття ритму ролі справді свідчить про те, що 

вона схоплена «в один момент». 

Але, що особливо важливо підкреслити, цей стан 

супроводжується повним контролем з боку актора. Він ніби 

відсторонюється і набуває подвійної персоналізації: актора-людини і 

актора-персонажа.  

З одного боку, він свідомо ставить себе в положення 

персонажа і слідує логіці його поведінки. З іншого – його природа 

спонтанно починає відповідати психофізичним потребам персонажів. 
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Таким чином, не тільки для актора – «провідника» процесу 

балансування буттєвого порушення, а й для глядача, «приймача», 

процес проникнення до внутрішнього перетворюється на стан і 

найглибшої самотності, і проживання своєї всесвітності в один і той 

самий час.  

«Онтологічна жага» у такому випадку спрямовується на 

небуденні за природою смисли, пов‘язані з порушенням глибинних 

універсальних законів, які зумовлюють саме існування людства, як 

наділеного свідомістю й вільною волею виду, і символічним 

виправленням цих порушень. При цьому в ідеалі відновлюється 

«синомічний порядок субстанційної основи», з яким у глядача 

гармонізуються енергетично-інформаційні порядки досить високого, 

не побутового рівня, що дає йому шанс пережити незвичайну мить 

буттєвого еволюціонування. За цією миттю, як за таїною, ми і йдемо 

до театру…     

А театр при цьому  повторює свою одвічну функцію – не 

допускає деформації морального начала у внутрішньому, завдяки 

тому, що воно набуває статус осмислюваного.  
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СВЕТЕ 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье обосновывается возможность и 

результативность исследования повседневности, используя 

постнеклассическую методологию. 

 Ключевые слова: повседневность, постнеклассика, многомерность. 

 

На протяжении многих веков повседневность рассматривалась 

философией как сфера пребывания и воспроизводства рутинных и 

бытовых явлений, которые могут быть объектом особого внимания 

лишь этнографии и искусства. Но к концу XX века эта тема 

выделилась в самостоятельную область знания, стала объектом 

пристального внимания исследователей. Такая ситуация была 

обусловлена сложившейся социокультурной обстановкой эпохи 

модерна, которая повлекла за собой смену проблемных вопросов 

поднимаемых философией. В результате образовалось противоборство 

аналитической и континентальной философий, которое и 

актуализировало проблему повседневности. 

Мысль о том, что обращение к этой теме позволит решить 

многие накопившиеся проблемы, которые ярко обозначил Э.Гуссерль, 

обусловило становление этой категории как одной из ключевых в 

гуманитарном знании. Количество исследований касающихся этой 

проблемы увеличивалось в геометрической прогрессии, что привело к 

«неконтролируемой многозначности» самого термина. Отсюда вполне 

закономерная потеря эврестичности данной проблемы и снижение к 

ней исследовательского интереса.  

На наш взгляд, разрешение сложившейся ситуации лежит 

через обращение к постнеклассике. Поэтому целью статьи будет 

анализ проблемы повседневности с точки зрения появления 

постнеклассического типа рациональности. В основе наших 

рассуждений лежат критерии различения между собой типов 

рациональностей, предложенные В.С.Степиным[1], а именно 

системной организации и метода действия. Рассмотрение становления 

темы повседневности с точки зрения первого критерия, позволяет 
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предположить, что невнимание классической рациональности к 

повседневности было обусловлено мнением, что она не обладает 

качеством системности. 

Философия в этот период развивалась в сциентическом 

направлении организованном по строгим правилам, которые 

обеспечивают нахождение истины. Это стремление сформировало 

бесконечное увеличение суммы теоретического знания, которое 

образовало, прежде всего, разрыв между человеком и миром, и как 

частное проявление этого удаление философии от повседневности.  

Она рассматривалась философией как сфера преобладания 

привычных явлений. А обращенность к эмпирической реальности, 

которая формируется вокруг индивида по принципу «здесь-и-сейчас» 

образовывает ее стихийный характер. Поэтому человек в 

повседневной жизни действует с помощью интуиции и чаще по 

«гадательным умозаключениям», чем по принципу разума. Такое 

мнение послужило основанием для упреков повседневности в 

«гносеологической неполноценности», и как следствие этого она не 

могла быть объектом исследования для науки.  

В противоположность классическому неклассический тип 

рациональности развивает данную тему в различных аспектах. 

Указанная множественность во многом была предопределена 

общеметодологическим смещением исследований с объекта на 

субъект. Изменение угла зрения, во-первых, обусловило обращение 

исследователей к теме повседневности через актуализацию понятия 

«жизненный мир». Оно помогло преодолеть разорванность в 

отношениях между человеком и миром, которое было характерно для 

классики. А во-вторых, образовалась характерная для неклассики 

множественность подходов к нашей проблеме. Выделяются 

следующие направления, исследующие тему повседневности в том или 

ином аспекте: феноменология, герменевтика, экзистенциализм, 

диалектический материализм. 

Внимание феноменологии направлено не на реальность, а на 

«способ ее данности сознанию». Это позволяет, во-первых, расширить 

понимание активной познавательной деятельности человека и, во - 

вторых, углубить знание о той реальности, в которой возникла и 

растворена данная активность. Таким образом, улавливается и 

проблематизируется та сфера, которая для человека является 

нерефлексируемой в силу своей привычности. С одной стороны, это 

актуализирует тему повседневности и выявляет ее основные 

характеристики, а с другой, значительно сужает рассматриваемую 

проблему рамками сознания. 
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Герменевтика обращается к повседневности как к сфере 

организующей внеязыковой фон, который обуславливает то или иное 

понимание. Речь идет об особенностях «факта мышления» ( 

Ф.Шлейермахер) автора, стиля мышления исторической эпохи, к 

которой он принадлежит, «языковое сознание» (Г.Шпет) общества, 

«горизонт понимания»(Г.-Г.Гадамер). В этом направлении сложилась 

концепция «мира понимания», как освоенной, познанной и понятой 

человеком действительности.  

В экзистенциализме бытие человека рассматривается в двух 

противоречивых аспектах – он является творцом самого себя, 

исторической субъективной личности и объективного мира, 

появившегося в результате объективации его творческих и 

деятельностных способностей. Если личностное становление 

рефлексируется сознанием индивида, то объективный мир, который 

также становится частью индивида, не осознается в силу привычности 

и понятности. Речь идет о повседневности, которая отрывает человека 

от самого себя, от акта существования. В результате «существующий 

занят самим собою; эта занятость собой есть материальность 

субъекта»[2,43], то есть телесное условие существования человека 

формирует его повседневность. Экзистенциализм расширяет 

проблемное поле повседневности, вводя понятие телесности.  

В диалектическом материализме  повседневность  -  это 

реальность, где соединяется непосредственное бытие и 

непосредственное сознание. Она определяется как « форма 

человеческой деятельности, которая представляет собой 

автоматически выполняемые действия, направленные на 

удовлетворение непосредственных потребностей трудовых будней, 

домашнего быта и свободного времени, которые протекают среди 

привычных вещей и осуществляются с помощью подручных 

средств»[3,105]. 

Социальная теория рассматривает повседневность в аспекте 

нормы, фиксируя разные проявления ее как саморегулирующейся 

системы. Внимание исследователей сосредоточено на выявлении 

основных элементов, воспроизведение которых обеспечивает процесс 

саморегуляции. Речь идет об анализе фреймов И.Гофмана, фонофовых 

ожиданий Гарфинкеля, типизации П.Бергера и Т.Лукмана и т.д..   

В результате внимания в неклассическом типе рациональности 

к проблеме повседневности возникла ситуация «неконтролируемой 

множественности» ее понятия. Образовалось сосуществование 

множества равноценных монологических высказываний о 

повседневности. На наш взгляд, собрать их в целостность позволит ее 
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определение не только как саморегулирующейся системы, но прежде 

всего как саморазвивающейся, что является характерным для 

постнекласски. 

Принятие этого предположения обращает нас к проблеме 

поиска нового подхода изучения повседневности, который, с одной 

стороны,  выявил бы ее специфические черты как открытой 

сложноорганизованной системы, а с другой позволил бы сделать 

анализ ее развития. К тому же, мы должны учитывать, что не только 

предмет исследования зависит от метода, но последний всегда 

сообразуется и обуславливается спецификой первого. 

В данном случае показательно семантическое толкование 

самого слова «повседневность», представленного как сочетание 

морфем по-все-днев-ность. Прежде всего рассмотрим -днев-, которая 

обозначает дневное время суток. Показательно, что в 

феноменологической социологии сфера повседневности определяется 

деятельностью индивида в состоянии бодрствования, именно поэтому, 

по Шютцу, она является высшей областью значений. В «Толковом 

словаре русского языка» морфема -все- обозначает постоянно 

охватывающий всех, это «самая высокая степень признака». Приставка 

по- вбирает в себя несколько значений: во-первых, она обозначает 

предел, в том числе и пространства, во-вторых, указывает на «меру 

времени», в-третьих, означает действия «относящиеся ко многим 

субъектам», говорит о его многократности. Вбирая смысл 

предельности, слово повседневность содержит в себе 

пространственно-временную структуру существования человека, 

которая организована по принципу повторения некоторых «пределов». 

Например, в самом общем виде таким пределом является день. Так, 

слово по-все-днев-ность дважды включает в себя значение 

всеохватности: во-первых, длительность бытия разворачиваемая в 

предельном пространстве и времени по - дни и охватывание 

всесторонности этого бытия во все - дни.  

Учитывая семантический анализ слова, можно сделать 

заключение, что повседневность является «многоединым» феноменом, 

включающим в себя множественность модусов как единичных 

проявлений «способов бытия человека». В этом и заключается ее 

сложность - включая в себя все способы человеческого существования, 

она каждый раз проявляет себя в единично конкретном.  

Проблема в методологическом плане состоит в том, чтобы 

показать повседневность как «всеохватность», между тем как 

рассмотренные выше методы проявляют ту или иную ее грань. 

Таковым методом, отвечающим требованию всеохватности, является 
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многомерное моделирование. Мы исходим из определения его 

понятия, предлагаемого современной исследовательницей 

Л.Д.Богатой[4]. В своей монографии она говорит о том, что 

многомерный подход необходимо использовать для исследования не 

всех объектов, а обладающих качеством сложности. Оно образуется в 

результате фиксирования различных смыслов исследуемого объекта, 

поэтому соответствующее ему понятие представляет собой их 

открытое множество.  

В строгом смысле слова, речь идет уже не о понятии, а о 

концепте, и, не смотря на частое их отождествление, они существенно 

различаются между собой. В науке выработана следующая схема 

формирования понятия: у предмета есть определенные признаки, 

которые через логические операции их обобщения дают нам его 

понятие. Здесь ясно прослеживается линейное мышление, основанное 

на причинно-следственных связях, с помощью которых выявляются 

существенные признаки предмета, что и обуславливает четкое 

содержание понятия. Концепт же представляет собой идею, образ, 

состоящий из нескольких понятий, при этом содержащий в себе не 

только существенные признаки, но и несущественные. Как 

убедительно доказывает Колесов В.В., ценность понятия в том, что 

оно есть одна из явленных сторон концепта. Последнее всегда шире 

конкретного понятия, и поэтому с трудом поддается описанию  в 

формально-логических схемах. В этом смысле понятие является 

результатом конструирования, для облегчения общения или для 

сознательного воссоздания образа, а концепт – это объект 

реконструирования. В результате процесса воссоздания выявляются 

различные понятия объекта, которые и составляют его меры. При этом 

отношения между ними выстраиваются по принципу 

дополнительности, таким образом, снимая проблему борьбы за 

единственную истину и формируя многомерную модель исследуемого 

объекта.  

В применении к теме нашего исследования – повседневности, 

рассмотренный выше метод дает следующие результаты. Во-первых, 

позволяет объединить в единый прием на основе  принципа 

дополнения такие методологические процедуры, как 

феноменологическая, экзистенциальная, герменевтическая, 

диалектическая. Так как в самом слове повседневность заложено 

рассмотрение ее как целостности, то это предполагает наличие всех 

этих методов по принципу дополнительности.  

Во-вторых, позволяет представить повседневность не как 

понятие, а как концепт, раскрывающий форму бытия человека в мире. 
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Он включает в себя три измерения – телесное, ментальное, 

семиотическое.  

Ментальное измерение выделяется как обобщение следующих 

представлений о повседневности в работах различной направленности. 

Во-первых, это развитие темы сознания: индивидуального 

(феноменология) и общественного (диалектический марксизм). Во-

вторых, это работы посвященные теории картины мира или 

менталитета в рамках исторической науки. В-третьих, в трудах 

феноменологической социологии выделение феномена общего фона 

понимания. Таким образом, мы видим наличие корпуса текстов, в 

различных дисциплинах, объединенных общей тематикой, которую мы 

определяем как ментальное. 

Это понятие является производным от ментальность, которое 

произошло от лат. mens. Его смысл развивался в двух направлениях: 

первое – образ мыслей и душевный склад, второе - совместное знание 

(сознание)
1
. Обобщая можно сказать, что менталитет это совместный 

образ мыслей, запечатленный в сознании людей. А производное  от 

этого существительного определение «ментальное» сохраняет 

указанное значение и в этом смысле используется в нашей статье.  

Анализ работ в указанных выше направлениях показывает, что 

метальное измерение повседневности является по своей сути набором 

знаний, который конституирует жизнь индивида, его видение мира. 

Оно обладает рядом специфических черт. Во-первых, позволяют 

индивиду создавать и сохранять социальную реальность, поэтому 

биографически обусловлены и распределены социально, во-вторых, 

являются общими для всех членов социума, независимо от их 

ценностного отношения к ним, в-третьих, они нерефлексируются 

индивидами и воспроизводятся ими автоматически, то есть являются 

неявными. Необходимо уточнить, что характеристика неявности не 

отождествляется с бессознательностью. В фрейдовской теории 

бессознательное предстает как изолированная от внешнего мира 

сфера, которая развивается за счет внутренних ресурсов. Между тем 

как знание всегда обращено к миру, оно представляет его в актах 

сознания, поэтому бессознательное можно рассматривать только как 

                                                           
1
 Необходимо отметить, что исследование понятия «ментальность» – это 

отдельное глубокое исследование, требующее анализа большого количества 

текстов. В нашей работе стоят другие задачи поэтому, в определении термина 

мы придерживаемся точки зрения известного специалиста в этой области  В.В. 

Колесова, представленной в его книгах «Русская ментальность в языке и 

тексте», «Язык и ментальность». 
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условие формирования неявного знания. Уровнем сознания, в большей 

степени связанным с повседневностью, является пред(под)сознание, 

имеющее непосредственную связь с внешней реальностью. И в этой 

своей специфике оно отвечает требованию предъявляемым к знанию – 

быть посредствующим звеном между человеком и миром. И, наоборот, 

по этой же причине сведения о знании, в том числе и неявном, мы не 

сводим только к процессам, происходящим в психике индивида. 

При этом являясь общим для всех, повседневное знание 

обладает возможностью саморазвития, которое происходит за счет 

диалектики общественного и индивидуального. Как аккумуляция 

опыта, с одной стороны, в силу своей общепризнанной достоверности 

оно является тотальной формацией, которая обуславливает поведения 

человека, но с другой, дает ему возможность трансформироваться в 

соответствии с личными потребностями и возможностями. 

«…Имеющиеся знания (какими бы по степени полноты и 

организованности они не были) могут быть применены в очередной 

конкретной ситуации только в той мере, в какой организован 

актуальный умственный (ментальный) образ этой ситуации»[5,103]. 

Эти особенности обуславливают формы существования 

повседневного знания. Во-первых, в виде явлений семантики, а во-

вторых, в форме «актов практической деятельности». В последнем 

случае знания сопряжены с умениями. Примером могут служить 

получение знаний методом наглядного показывания, личного примера. 

В их формировании участвует тело человека, причем таким образом, 

что при полной степени усваиваемости телесные действия становятся 

автоматическими. Например, ребенок, который только учится ходить, 

сосредотачивается на этом процессе, в более взрослом возрасте ходьба 

выполняется автоматически. Это говорит о том, что анализ 

повседневности без рассмотрения телесной организации был бы 

неполным. 

Телесное измерение характеризуется практической 

направленностью, которая реализуется с помощью биологического и 

социального тела человека. Прежде всего, необходимо уточнить 

значение понятий тело и телесность. Последнее является своеобразной 

совокупностью природно-физиологических и социокультурных 

качеств тела. Под телом человека мы понимаем его структурную 

организацию, отличительным качеством которой выступает 

природность. Благодаря этому тело естественным образом 

вписывается в окружающий мир.  

Являясь физической основой человека, оно обуславливает его 

материальное ограничение в пространстве. При этом сам человек 
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особым образом воспринимает свое тело. В результате процедуры 

«двойного схватывания» в сознании из разрозненных чувственных 

ощущений оформляется представление о нем как целостности. Во-

первых, тело распознается как физическая вещь, обладающая всеми 

материальными параметрами, а во-вторых, человек осознает, что 

испытывает чувства «в нем» и выражает их его посредством. 

Указанные два аспекта существуют как взаимосвязанные, поэтому 

тело воспринимается как целостность, состоящая из внутренне и 

внешнетактильных ощущений.  

Воспринимая себя посредством «двойного схватывания», 

человек воспроизводит эту же процедуру в отношении Другого. 

Разница заключается в понимании внутреннего тела. Если внешняя 

телесность доступна для чувственного восприятия, то внутренняя 

содержится в потенции, в силу своей неактуализированности.  

Поэтому внешнее тело как более доступное для Других является 

практическим средством, активно организующим интерсубъективное 

пространство повседневности.  

В таком способе восприятия актуализируется понятие 

границы. Являясь основой взаимосвязи человека с миром, она 

одновременно указывает на их несовпадение. Отсюда очень 

внимательное отношения человека к своему пределу, которое 

проявляется в наделении его символической функцией и стремлении 

защищать. Реализация способности нести в себе символическое 

содержание происходит в двух направлениях: как редукция какой-то 

части границы ко всему телу и как способность в целом содержать в 

себе знаки. А это значит, что тело способно выполнять не только 

практическую функцию жизнеобеспечения, но и информативную.  

Таким образом, телесное измерение повседневности 

представляет собой информационный и практический срезы 

человеческого существования. В первом случае, тело в силу 

существования себя как пространственной отграниченности способно 

содержать на своей поверхности смыслы, формируемые не столько 

личной активностью, а сколько социумом. То есть биологическое тело 

включает в себя социально оформленное. Основным качеством 

последнего является его способность вбирать в себя вещи посредством 

чувства принадлежности. Вышеперечисленные структурные элементы 

оформляют повседневную жизнь человека как личную, частную. Так, 

телесное измерение, в отличие от ментального, обладает большей 

индивидуальностью, что влияет на качество его способности к 

саморазвитию в результате личной активности направленной на 
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практическую деятельность. Этот процесс можно представить тремя 

аспектами. 

Во-первых, источником постоянного развития является 

непрекращающийся обмен с внешней реальностью веществом, 

информацией, энергией. Часто он происходит в результате 

противоречивого взаимодействия между биологическим и 

социальным.  

Во-вторых, человек – это не только материальное существо, 

ему свойственны мыслительные процессы, в которых он осознает и 

духовную жизнь, и жизнь своего тела. Ощущая и осознавая последнее, 

индивид воспринимает его как гораздо большее пространство, чем 

тело в действительности занимает. В этом ему помогает способность 

удерживать в себе различные времена – прошлое, настоящее, будущее.  

В-третьих, увеличение своих границ возможно за счет 

производимых вещей. Например, для того чтобы управлять 

автомобилем необходимо соотнести контуры своего тела с его 

размерами. Пространство автомобиля присваивается человеком, оно 

продолжает его тело, ассимилируя с ним. Поэтому телесные границы 

будут очерчиваться контурами машины, а не физического тела. 

Мы проанализировали два сущностных измерения 

повседневности – ментальное и телесное. Выделяя и разделяя эти 

грани, необходимо учитывать их взаимообусловленность. Так, 

связующей нитью этих измерений была выявлена их знаниевая 

направленность. В повседневности индивид совершает деятельность в 

соответствии с ментальными установками, которые являются общими 

для всех членов социума. В тоже время и само тело человека обладает 

способностью вырабатывать, хранить и передавать информацию. 

 Бесспорным является утверждение того, что знания для 

успешной их трансляции должны быть закодированы в знаки. Поэтому 

выделение семиотического измерения как отдельного образования 

логически оправдано. Являясь результатом ментальных и телесных 

процессов, это измерение оказывает влияние как на 

мировоззренческие установки человека, так и на поведенческие. 

Изучение работ, затрагивающих семантическую 

наполненность повседневности, показывает что, прежде всего 

исследователи рассматривают аспект языка и смысловую 

наполненность материальных предметов. Определение языка как 

тождественного понятию знака, позволяет говорить, что он обладает и 

материальным и идеальным качествами. Он выполняет функцию 
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медиатора смыслов и действий, вещей и значений в повседневности
2
. 

В первом случае он выступает как вербальный знак, а во втором как 

невербальный, а потому совпадает со вторым аспектом обозначенным 

нами выше как вещный. Поэтому нам представляется вполне 

логичным разделение семантического измерения на вербальные и 

невербальные знаки повседневности. 

Говоря о вербальном уровне семантического измерения, мы 

предлагаем использовать понятие «естественный язык». Безусловно, в 

повседневной жизни он не является естественным в абсолютном 

смысле этого слова. В нем всегда присутствует доля искусственных 

языков, например, система письма, научная терминология и др., 

которые часто воспринимаются как нечто естественное, несмотря на 

искусственность их происхождения.  

Естественный язык хранит в себе типичный опыт 

предшествующих поколений в виде закодированных в слове знаний. 

Можно сказать, что в этом отношении он выступает как потенция. 

Реализация ее составляющих в повседневной жизни индивида 

происходит посредством дискурса, то есть вследствие актуализации. В 

обобщенной формуле дискурс можно представить как способ 

формулирования мыслей, реализованный посредством языковых 

средств (социальное начало) в речи (индивидуальное).  

Сфера повседневности формирует обыденный
3
 дискурс, 

обладающий следующими особенностями. Во-первых, в его основе 

лежит множество концептов, смысловым ядром которых является 

метафора. Ее качество многогранности обеспечивает возможность 

формирования определенного смысла в различных ситуациях, что 

позволяет успешно и эффективно реализовывать прагматические 

интенции обыденного дискурса. Во-вторых, он реализуется в 

коммуникативном акте, поэтому является посредником между 

языковой картиной мира и речью. Эти качества в своей совокупности 

позволяют нам обозначить его как единицу формирования вербального 

уровня. 

Прежде чем перейти к рассмотрению невербальных знаков, 

необходимо рассмотреть проблему взаимосвязи языка и 

бессознательного. Утверждение, что язык есть явление 

                                                           
2
 Эта точка зрения раскрывается в работах Ф. Боаса, Э.Сепира, Ф.де Соссюра, 

Л. Витгенштейна. 
3
 Употребление именно этого понятия обусловлено его семантическим 

значением. Как мы указывали выше, это слово означает «об один день 

деланный» , что соответствует функциям дискурса повседневности.  
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бессознательного имеет твердую позицию в научном мире (Р.Якобсон, 

Б.де Кортуне, Ф.Боас). Так, Ж.Лакан убедительно доказывает в своих 

трудах, что бессознательное само может быть структурировано как 

язык. Сейчас эта точка зрения, разработанная чисто теоретически, 

подтвердилась экспериментально методом «компьютерного 

психосемантического анализа»[6]. Если внимательно рассмотреть 

данные, полученные в результате этого анализа, то более вероятным 

будет предположение, что «структурированность психики как языка 

действительно существует, но оно относится не к бессознательному, а 

к подсознанию»[7,192]. Это, во-первых, еще раз подтверждает нашу 

точку зрения об огромном влиянии уровня подсознания на 

конститиурование повседневности. А во-вторых, позволяет сделать 

вывод, что повседневное знание устроено по законам языка, что 

говорит о взаимосвязи между ментальным и семиотическим 

измерениями повседневности. Данную взаимообусловленность можно 

проследить и между телесным и семиотическим измерениями на 

примере функционирования невербальных знаков: 

паралингвистических и экстралингвистических. Паралингвистические 

знаки (кинесика, фонация) являются важной частью речевого акта, 

которая по информативности часто может опережать вербальную речь. 

Примером может служить молчание, обладающее большой 

потенциальностью смыслов, часто противоречащих друг другу. 

Использование паралингвистических знаков дает возможность 

значительно сократить употребление вербальных и при этом достичь 

понимания. А в некоторых случаях недостаточности вербального 

высказывания с их помощью дополнить его. 

Экстралингвистические знаки повседневности 

образовываются вещной средой. При этом вещь выполняет не только 

утилитарную функцию, но и смысловую, которая заключает в себе два 

уровня интерпретации: социальный и духовный. Первый показывает 

вещь как знак определенного социального статуса. В этом случае для 

правильной интерпретации необходимо обладать специальным 

знанием. Например, вещь может выражать этнический символ власти, 

то есть она предстает как исторически обусловленный культурный 

знак, смысл которой понятен только определенной общественной 

группе. Вещи этого уровня в традиционном обществе формируются 

под воздействием обычая, а в современном подвержены влиянию 

моды. Второй уровень показывает вещь как знак чувств различного 

диапазона переживаний. Поэтому она ценна для обладателя не 

зависимо от ее стоимости и существует вне модных влияний. 
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Таким образом, семантическое измерение обладает 

способностью выражать смыслы ментальных и телесных измерений 

посредством вербальных знаков естественного языка и невербальных. 

В рассмотренной нами специфике существования знаков 

повседневности, выявлена их функция  не только содержать в себе 

определенный смысл, но и возможность непосредственно 

формировать другие. На основании этих суждений мы можем 

утверждать, что семантическое измерение является самостоятельным 

элементом повседневности, обладающим конституирующей 

способностью. 

Рассмотрев три измерения повседневности, можно сделать 

вывод, что каждое из них представляя одну грань повседневности, 

является мини-системой по отношению к ней. Ее качества полностью 

обуславливают и вид измерения, и способ его организации. Такое 

определение повседневности учитывает не только ее структурные 

характеристики саморегуляции, но и возможности саморазвития. Оно 

происходит на границе между измерениями за счет их взаимного 

влияния друг на друга. 

В заключении отметим, что важной является не только сама 

повседневность как тема, но и способ постановки к ней вопросов. В 

этом отношении постнеклассика оказывается более продуктивной, 

поэтому обращение к ней для решения этой проблемы не является 

избыточным. С одной стороны, позволяет выявить специфические 

черты повседневности как сложноорганизованной системы, и тем 

самым разрешить ситуацию терминологической размытости, а с 

другой, открывает перспективы анализа ее развития, что дает не 

только теоретические результаты, но и практические. 
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У статті обгрунтовується можливість та результативність 

дослідження повсякденності, використовуючи постнекласичної методології. 
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The paper deals with the studying of feasibility and effectiveness  of 

everyday life,  in the context of using postclassical  methodology. Keywords: daily, 

post-classical, multidimensionality. 
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ТІЛЕСНІСТЬ І СОЦІАЛЬНІСТЬ – 

СИСТЕМНА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ 
 

Проаналізовано особливості застосування феноменологічної 

термінології у соціальному пізнанні на прикладі понять «тілесність», 

«соціальність» та «природна настанова». 

Ключові слова: тілесність, соціальність, природна настанова, 

цінності, комунікативні спільноти. 

 

Соціальність реалізується завжди через конкретні практики 

комунікації, а відповідно залежить від умов, які цю комунікацію 

забезпечують. Серед базових таких умов є і людська тілесність. У 

своїх дослідженнях [1] ми розрізняємо рамкові умови розвитку 

суспільства (внутрішні і зовнішні), а також сутнісні чинники розвитку 

суспільства, які мають ціннісну природу [2; 4]. Наше припущення, яке 

ми хотіли би розглянути у цій статті, полягає у твердженні щодо того, 
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що людська тілесність у різних стосунках представлена в усіх цих 

трьох обумовленостях суспільного розвитку (зовнішніх та внутрішніх 

рамкових умовах та сутнісних чинниках). Коректне включення 

тілесності у процеси розвитку соціальності забезпечує системність 

такого розвитку. Переважно таке включення відбувається «за спиною 

свідомості», однак, значною мірою наша свідомість може виявляти 

конкретні його механізми – на шляхах системного пізнання системної 

за своєю власною природою соціальності. 

В ході розгляду цієї основної проблеми вважаємо доцільним 

виявляти також випадки некоректного приписування певних 

характеристик тілесності, які виявляють конкретно-наукові 

дослідження, до однієї з трьох визначених нами вище категорій 

обумовленості суспільного розвитку. Як правило, саме таке 

некоректне приписування, за яким явно чи неявно стоять певні 

філософські концепції і картини світу, зумовлює непорозуміння у 

витлумаченні ролі тілесності у житті людини (у тому числі й 

соціальному), тоді як самі наукові дослідження тілесності завжди 

врешті-решт сприяють кращому розумінню тілесності, у тому числі її 

взаємозв‘язку з соціальністю. 

Передусім, варто акцентувати увагу на тому, що вихідна 

налаштованість людської тілесності на соціальність є окремим 

випадком налаштованості тілесності на успішну участь у соціальному 

житті у світі живих істот [9]. Тому певна частина нашої соціальності 

«запрограмована» у нашій тілесності так само, як соціальність взагалі 

біологічно запрограмована як умова організації і виживання живих 

істот. У цьому сенсі варто говорити про користь звернення до 

соціобіології при дослідженнях зовнішніх рамкових умов суспільного 

розвитку. 

Крім того, певну спорідненість з усім світом живого людина 

має у деяких аспектах внутрішніх рамкових умов суспільного 

розвитку. Йдеться про використання сигнальних систем. Як відомо, 

людство послуговується другою сигнальною системою (деякі 

дослідники вважають, що саме з її появою ми і можемо впевнено 

говорити про людину як про людину, тобто цілком специфічний 

біологічний вид). Втім, функції другої сигнальної системи не 

заперечують функцій першої сигнальної системи, а розвивають і 

доповнюють їх. Щодо цього, зокрема, наявні важливі дослідження 

Нікласа Лумана, які стосуються спільного і відмінного у сигнальних 

системах тварин і людей [7]. Так, людська мова значно відрізняється за 

розвитком і розгалуженістю, а також за механізмами її збереження від 

мов тварин, птахів та інших представників світу живого. Однак, 
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людська мова не є чимось неприродним за своєю суттю навіть тоді, 

коли використовує значну кількість штучних засобів – аж до створення 

мов програмування. Так, Луман звертає увагу на певні спільні закони, 

які визначають програмування поведінки тварин та людей. Звісно, у 

ході еволюції людина розвинула не лише свої органи мовного 

спілкування, але й людський мозок, який є базовим елементом 

функціонування внутрішніх рамкових умов суспільного розвитку. 

Звісно, до мовлення не редукуються усі внутрішні рамкові умови 

суспільного розвитку, як і до соціобіологічних закономірностей усі 

його зовнішні рамкові умови. Однак, ці приклади є доволі показовими 

для аргументації нашої позиції. 

Таким чином, щодо визначення зовнішніх і внутрішніх 

рамкові умов суспільного розвитку не виникає великих сумнівів. Межа 

між ними є доволі умовною: людство в ході власної еволюції 

поступово переводить деякі зовнішні рамкові умови свого розвитку у 

внутрішні, поступово опановуючи природні чинники свого існування, і 

якщо не встановлює над ними повний контроль, то в усякому разі 

суттєво впливає на їх відтворення і навіть перетворення. Втім, навряд 

чи людство в змозі повністю перетворити ці зовнішні рамкові умови 

свого розвитку. У нашому випадку з людською тілесністю це означало 

би повний контроль над створенням людського тіла або й повну його 

заміну – в ідеалі не якимось сурогатом, а навпаки – більш досконало 

організованим носієм людського духу, критерієм збереження 

ідентичності якого могло би слугувати дальший розвиток творчих 

спроможностей людини. Такі перетворення, навіть у дуже 

перспективному проекті, все ж можливі, на наше переконання, лише у 

форматі соціальному, який традиційно визначає цілі і засоби, а не 

просто обставини (зовнішні і внутрішні) індивідуального людського 

розвитку. 

Найбільш цікавою з точки зору аналізу тілесності все ж постає 

тема визначення міри участі тілесності у функціонуванні сутнісних 

чинників суспільного розвитку, якими є, на наше переконання, 

соціальні цінності. Чи не найбільш дискутивним полем дослідження 

цінностей і водночас дослідження тілесності є феноменологія, а серед 

феноменологів до цих двох тем водночас чи не найбільше і чи не 

найглибше звертався Моріс Мерло-Понті. Тому на з‘ясуванні 

корисності його досліджень для прояснення нашої спеціальної 

проблеми варто зупинитися докладніше. 

Аналіз теми тілесності у Моріса Мерло-Понті виявляє, на 

нашу думку, межі осмисленого застосування феноменології до 

соціальної проблематики. Справа полягає у тому, що засобами 
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феноменології можна чи не найкраще з усіх засобів пізнання 

аналізувати образ суспільства у свідомості людини. Едмунд Гусерль 

[6] та його послідовники, такі як Мерло-Понті [8], Альфред Шюц [10], 

Бернард Вальденфельс [5], доволі ретельно проаналізували значну 

кількість базових уявлень людини щодо соціального життя, але 

адекватність цих уявлень залишається під питанням – щонайменше за 

межами феноменологічної традиції. 

Класичним прикладом проблематичності феноменологічної 

картини соціальної реальності є критика Нікласом Луманом вчення 

Гусерля про «духовну Європу» як основу європейської спільноти. 

Згідно цього вчення, викладеного у останній прижиттєво 

опублікованій праці Гусерля на підставі його лекції у Відні, 

присвяченій кризі європейського людства, «дух Європи» полягає у 

раціоналізмі, оперті на розумні підстави, соціальній відповідальності 

та інших ідеалах просвітництва [6]. За цими критеріями, однак, 

доводиться відмовити у європейськості цілій низці людей і навіть 

народів, які реально мешкають у Європі, зокрема циганам. Випадок 

циган як типовий виняток і аналізує Луман під назвою «розум циган» 

[13]. За словами Гусерля, цигани є лише бродягами, безхатченками, які 

не можуть мати домівки, в усякому разі європейської: «Ставимо 

питання: як охарактеризувати духовний образ Європи? Тобто Європи, 

осягнутої не географічно, картографічно, неначебто європейське 

людство потрібно було би обмежити спільністю людей, що 

проживають на одній території. У духовному сенсі явно належать до 

Європи англійські домініони, Сполучені Штати тощо, але не ескімоси і 

індійці, яких показують на ярмарках, і не мандрівні Європою цигани» 

[6]. Луман обстоює прямо протилежну думку щодо циган. Вони 

видаються йому швидше прообразом сучасного європейця, який все 

більше стирає звичні кордони. 

Не варто зупинятися докладно на європоцентризмі тієї версії 

універсалізму, яку свідомо утверджує Гусерль. Набагато важливіше 

для нас, що Луман акцентує увагу на тому, що завданням соціальної 

теорії є не конструювання абстрактного образу «духовної Європи», а 

дослідження реальних людей та спільнот, які живуть у Європі, нехай 

навіть і таких, як бродяги [13]. З цього приводу сучасний німецький 

дослідник Дірк Бекер зауважує: «Саме цигани найбільш витончено 

досвідчені у врахуванні кордонів. Вони перетинають їх і 

«деконструюють» врахування цих кордонів, які мають живити 

культурні та соціальні межі людської поведінки. Споглядання циган, 

як вважав Луман, має сказати спостерігачу набагато більше щодо 

дійсного стану Європи, аніж будь-коли могло би дати будь-яке 
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копання у пошуках її духу» [12, с. 2]. Втім, сам Луман значно 

дипломатичніше висловлювався з цього приводу у своїй лекції з 

нагоди шістдесятиліття Гусерлевої лекції, зауважуючи, що він 

підтримує Гусерлевий проект «самокритичного розуму», який обидва 

протиставляють «лінивому розуму» наївного раціоналізму 18 століття, 

однак, на відміну від Гуссерля, Луман вважає, що такий проект є 

спрямованим саме до того іронічного розуму, а отже до того розуму, 

який притаманного вищою мірою «циганам, які мешкають як бродяги 

у Європі [13, с. 46]. 

Сам Гусерль відчував, як і його послідовники, загрозу втрати 

об‘єктивності, яка висить над феноменологією (втім, як і над будь-

якою абстрактною теорією) як дамоклів меч. Феноменологи 

відрізняються тим, що намагаються вирішити цю проблему просто 

відкидаючи об‘єктивізм як наївну настанову, але все ж чомусь 

наполегливо шукають гарантій своєї традиції від загрози соліпсизму. 

Можливо, таке постійне повернення до цієї дражливої для 

феноменології теми пояснюється тим, що надійного критерія, який 

засвідчив би об‘єктивність (не у феноменологічному, а у 

загальноприйнятому у науці сенсі об‘єктивності) феноменологічних 

уявлень про суспільство, в межах самої феноменології знайти, 

очевидно, якщо не неможливо, то проблематично. Сам Гусерль у 

згаданій нами лекції багато говорить про необхідність іншого, 

феноменологічного погляду на світ природної настанови, але доволі 

туманно пояснює умови, на яких феноменологічна свідомість може 

прийняти цю настанову. З усіх представників феноменології чи не 

найближче до аналізу об‘єктивної сторони соціального світу 

наблизився Мерло-Понті. 

Спробуємо реконструювати засади його підходу до пізнання 

соціального, які неможливо уявити собі без урахування його 

дослідження людської тілесності. 

Передусім, варто звернути увагу на те, яким чином, згідно 

Мерло-Понті, об‘єктивний світ представлений людині. Це відбувається 

завдяки сприйняттю як властивості нашого тіла. Це сприйняття не є 

повністю прозорим для свідомості – але саме це, очевидно, свідчить 

для феноменолога про його зажуреність у світ об‘єктивного. 

«Сприйняття завжди відбувається в світі «оn». Це не який-небудь 

особистий акт, за допомогою якого я міг би самостійно дати новий 

сенс мого життя. Той, хто в чуттєвому дослідженні задає сьогоденню 

вимір минулого і направляє його до майбутнього, – це не я як 

автономний суб‘єкт, це я тією мірою, якою я володію тілом і можу 

«дивитися». Сприйняття – це найімовірніше не стільки справжня 
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історія, скільки те, що засвідчує і оновлює в нас якусь «передісторію». 

І вона знову-таки спів-притаманна часу; не було б сьогодення, тобто 

чуттєвого з його щільністю і невичерпним різноманіттям, якби 

сприйняття, кажучи у дусі Гегеля, не зберігало минулого в глибині 

свого сьогодення і не спресовувало це минуле в самому собі» [8, 

с.309]. Так, як сприйняття може у «спресованому» вигляді містити у 

собі минуле і майбутнє, так воно може містити у собі і інше, 

безпосередньо не представлене у свідомості – а саме, зокрема, і 

соціальне. Якщо сприйняття і не є історією, то воно уможливлює 

історію, як її «передісторія». Ця передісторія не має суб‘єктивних рис 

як визначальних, навпаки, визначальним тут є дещо знеособлене – 

«on», безособовий займенник; світ «on» – безликий, безвідповідальний 

світ натовпу, який відповідає німецькому «man», проаналізованому 

Гайдеґером у «Бутті і часі». 

Звідси у Мерло-Понті зустрічаємо важливі розмисли над 

природою сприйняття, яке не піддається осмисленню за схемою 

традиційного кантіанства, згідно якій явище є продуктом синтезу 

діяльності пізнавальних спроможностей людини. У Мерло-Понті 

суб‘єктивність «знімається» завдяки зверненню до теми часу, який 

виявляється джерелом об‘єктивності у сприйнятті: «насправді 

сприйняття зовсім не здійснює синтез власного об‘єкту, але не через 

те, що воно приймає цей об‘єкт пасивно, у дусі емпіризму, а тому, що 

єдність об‘єкту з‘являється завдяки часу і що час випаровується у міру 

того, як він знову фіксується. Завдяки часу у мене дійсно є можливість 

включатися в попередні досліди і продовжувати їх в дослідах 

подальших, але я жодним чином не володію абсолютно власним «я», 

оскільки порожнеча майбутнього завжди заповнюється новим 

сьогоденням. Не існує об‘єкту, зв‘язаного без зв‘язку і без суб‘єкта, 

немає єдності без стирання відмінностей, але будь-який синтез і 

розтягується, і переробляється часом, який одним і тим же рухом 

ставить його під питання і підтверджує, тому що час створює нове 

сьогодення, утримуюче минуле. Отже, альтернатива оприродненого і 

оприроднюючого перетвориться в діалектику конституйованого і 

конституюючого часу. Якщо ми повинні вирішити проблему, яку самі 

перед собою поставили, – проблему сенсорності, тобто кінцевої 

суб‘єктивності, – то ми вирішимо її, роздумуючи про час і показуючи, 

яким чином він існує винятково для суб‘єктивності, оскільки без неї 

(оскільки минуле в собі вже не існує, а майбутнє в собі – ще не існує) 

не було б часу, і яким чином проте ця суб‘єктивність і є власне часом, 

як можна говорити услід за Гегелем, що час – це буття духу або разом 

з Гусерлем міркувати про самоконституювання часу» [8, с.309-310]. 
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Ми навели цей доволі значний уривок, щоб 

продемонструвати: насправді Мерло-Понті не вирішує проблеми 

соліпсизму, об‘єктивність у нього не перевершує тієї, яку 

сформулював ще Девід Юм [11] – це об‘єктивність відтворення 

подібної ситуації для конкретного спостерігача. Ніяких гарантій 

нового такого відтворення ця традиція не надає, вона просто фіксує, 

що поки що ситуація залишається такою, як і була, для даної 

конкретної свідомості. Тим самим соціальність як один з важливих 

проявів об‘єктивності представлена у тілесності також завдяки 

часовому виміру: як те, що триває, як певна історичність. Зауважимо, 

що такий підхід дійсно тяжіє до філософії Гегеля, але не відображає 

самої соціальності. Адже цілком можна уявити собі першорядної ваги 

одиничні, неповторні і унікальні події, які трапилися, так би мовити, 

«залишили слід» в історії, навіть змінили її ходу, але до кінця так і не 

були, і мабуть ніколи не будуть осмислені за допомогою свідомості. І 

чим глибше в історію людства ми занурюємося, тим більше таких 

подій нам доведеться припускати – від винайдення вогню і бронзи, до 

появи культури землеробства та розведення свійських тварин. Для цих 

визначних досягнень людства ми не знайдемо автора, навіть 

колективного – у кращому разі їх заміщають у нашій свідомості міфи 

на кшталт міфа про Прометея. Навіть більш пізні постаті Будди, 

Конфуція, Мойсея, Ісуса, Магомета виявляються міфологізованими у 

нашій свідомості. Але як би ми не покладалися на міфи, вони не 

можуть бути надійним свідченням об‘єктивності соціального світу, але 

лише натяками на таку об‘єктивність, її алегоріями. Але чи є у нас 

якась альтернатива трансляції соціальності через образи соціальності у 

історичній свідомості, якщо тілесна фактичність історичного Будди чи 

першовинахідника вогню для нас безпосередньо не доступна? 

Втім, знаходимо у Мерло-Понті деякі інші свідчення про 

присутність соціальності у тілесності. Якщо тілесність інших у 

феноменології, як і у будь-якій філософії картезіанської традиції це 

лише гіпотеза, яка потребує доведення, то власна тілесність у цій 

традиції вже давно у своїх правах майже зрівнялася з власною 

свідомістю (згадаймо хоча би Кондільяка). Так, і для Мерло-Понті 

саме з власної тілесності починається соціальність: «Я не є «живою 

істотою» або навіть «людиною», або навіть «свідомістю», зі всіма 

характеристиками, які зоологія, соціальна анатомія або індуктивна 

психологія визнають за цими продуктами природи або історії, – я є 

абсолютним джерелом, моє існування йде не від моїх попередників, 

від мого фізичного або соціального оточення, воно йде до них і їх 

підтримує, бо моє «я» примушує бути для мене (і, отже, бути в тому 
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єдиному сенсі, який це слово може мати для мене) цю традицію, яку я 

вирішую продовжити, або цей горизонт, відстань до якого зійде 

нанівець, оскільки вона не стане його властивістю, якщо я не окину її 

поглядом» [8, с. 7]. З цим не варто сперечатися – варто лише 

доповнити тим, що такий погляд і таке рішення нічого не варті, якщо 

вони здійснюються в режимі суб’єкта і його соліпсизму, а не у режимі 

комунікації і її визнання. 

Втім, таку комунікацію Мерло-Понті, очевидно, розглядає як 

предмет реалістичної картини світу, яку він вважає настільки ж 

однобічною, як і ідеалістична, а золотою серединою між ними якраз і 

постає філософія тілесності у феноменологічній її інтерпретації, яку 

він вважає екзистенційною: «Проблема екзистенціальної модальності 

соціального стикається тут зі всіма проблемами трансцендентності. Чи 

йдеться про моє тіло, природний світ, минуле, народження або смерть, 

питання завжди полягатиме в тому, яким чином я відкриваюся 

феноменам, які перевершують мене і які проте існують тільки тією 

мірою, якою я їх підхоплюю і ними живу, якою дана мені присутність 

мене самого (Urpräsenz), яка мене визначає і обумовлює будь-яку 

сторонню присутність, виявляється в той же час де-презентацією 

(Entgegenwartigung) і викидає мене за межі мене самого. Ідеалізм, 

роблячи зовнішнє іманентним мені, реалізм, підпорядковувавши мене 

каузальним відносинам, фальсифікують мотиваційні зв’язки, що 

існують між зовнішнім і внутрішнім, роблять цей зв’язок 

непізнаваним» [8, с. 463-464]. Тим самим, однак, Мерло-Понті 

рухається від соліпсизму ідеалістичного до соліпсизму перцептивного, 

від Декарта до Ляйбніца, а від Ляйбніца до Шопенгауера – але на базі 

феноменологічного словника. Так, марксизм Мерло-Понті інтерпретує 

так, що «перед обличчям справжньої революційної ситуації, коли 

заклики так званих зловмисників відразу ж, немов би згідно якоїсь 

наперед встановленої гармонії, знаходять відгук у всіх і всюди, бо 

завдяки ним кристалізується те, що було приховане в самій глибині 

робочого життя. Революційний рух, як і праця художника, є ні чим 

іншим, як інтенцією, яка сама створює свої знаряддя і засоби 

вираження» [8, с.561-562]. 

Джерелом реальності у Мерло-Понті виявляється 

дооб’єктивний досвід як переживання і встановлення значущостей як 

мотивацій. «Як моє живе сьогодення відкрите минулому, яке я, проте, 

вже не переживаю, і майбутньому, яке я ще не переживаю і, можливо, 

не переживатиму ніколи, воно може відкритися і іншим часовим 

вимірам, які я не проживаю, і володіти соціальним горизонтом, так що 

мій світ розширюється до розмірів колективної історії, яку моє 
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приватне існування підхоплює і приймає на себе. Вирішення всіх 

проблем трансценденції лежить в товщі дооб‘єктивного сьогодення, де 

ми виявляємо нашу тілесність, соціальність, перед-існування світу, 

тобто відправний пункт «експлікацій» в тому, що в них є достовірного, 

і в той же час ми знаходимо там підставу нашої свободи» [8, с. 547]. У 

цій злитості тілесності і колективності і виявляються ті мотивації, які є 

джерелом досвіду та соціальності: «бути буржуа або бути робочим – 

це не тільки мати відповідну свідомість, це оцінювати себе як 

робочого або буржуа за допомогою неявного або екзистенціального 

проекту, який зливається з тією манерою, відповідно до якої ми 

надаємо форму світу і співіснуємо з іншими людьми. Моє рішення 

підхоплює якийсь мимовільний сенс мого життя, який воно 

підтверджує або спростовує, але не може звести нанівець. Ідеалізм і 

об’єктивне мислення не в змозі пояснити класову свідомість, бо 

перший виводить дійсне існування з свідомості, тоді як друге виводить 

свідомість з фактичного існування; і те і інше ігнорують відношення 

мотивації» [8, с. 564]. Оскільки Мерло-Понті покладає в основу буття 

людини і суспільства певні нерефлексивне «оцінювання» 

екзистенційної та соціальної ситуації, можна вважати, що він упритул 

наблизився до визнання першорядної значущості цінностей у житті 

суспільства. Однак, оскільки дорефлексивний досвід цінностей він 

схильний досліджувати з позицій індивідуальної чи навіть колективної 

тілесності, а не комунікативної реальності спільнот, цей досвід 

неминуче виявляється у нього надмірно анонімним, а цінності – лише 

пустими формами, які мають набувати наповнення на засадах, які 

Мерло-Понті вже не розглядає. 

Таким чином, з одного боку, Мерло-Понті уникає 

категоричності метафізичної позиції Шопенгауера, все ж апелюючи до 

природного і соціального світів, хоча і у модальності 

трансцендентного: «З природним і соціальним світом ми відкрили 

достовірно трансцендентальне, яке є не сукупністю конститутивних 

операцій, через які прозорий, вільний від темноти і неясності світ 

розстилався би перед неупередженим глядачем, але двозначним 

життям, в якому знаходиться Ursprung трансцендентностей і яка через 

основоположну суперечність включає мене в спілкування з ними і на 

цій підставі уможливлює пізнання» [8, с. 465]. Що ж це за двозначне 

життя? Це вже не дуалізм тіла і душі, як у філософії Декарта, але 

дуалістичне співіснування абсолютної індивідуальності та абсолютної 

всезагальності у до рефлексивному досвіді, значну частину якого 

складає досвід власної тілесності: «Необхідно, отже, щоб у 

якнайрадикальнішій рефлексії я уловлював навколо власної 
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абсолютної індивідуальності свого роду ореол спільності або 

атмосферу «соціальності». Це неминуче, якщо згодом слова «буржуа» 

і «людина» повинні будуть мати для мене якийсь сенс. Необхідно, щоб 

я відразу ж уловлював себе децентрованим відносно мого «я», щоб моє 

одиничне існування, так би мовити, поширювало навколо себе 

існування-в-якості. Необхідно, щоб множина Для Себе – я для себе і 

інший для самого себе – виділялася на фоні множини Для Іншого – я 

для іншого і інший для мене. Необхідно, щоб моє життя мало сенс, 

який я би не створював, щоб обов‘язково була інтерсуб‘єктивність, 

щоб кожний з нас був анонімним і в сенсі абсолютної 

індивідуальності, і в сенсі абсолютної загальності. Наше буття в світі є 

ні чим іншим, як конкретним носієм цієї подвійної анонімності» [8, 

с.565]. 

На наш погляд, можна, втім, лише знаходити конкретні 

відбитки впливів такої двозначності нашого соціального життя на 

нашому тілі (від наслідків хвороб злидарів до педикюру буржуа), але 

навряд чи з певних ознак тіла (нехай це навіть високий показник IQ) 

можна робити хоча б загальний висновок щодо соціального і 

комунікативного потенціалу особистості (не плутати з конкретними 

причинами конкретних вчинків). Мерло-Понті розкриває лише 

спроможність нашого досвіду та нашої тілесності до соціальності 

через значимість мотивацій, але не пояснює їхні дійсні джерела, якими 

ми вважаємо комунікативні спільноти. Але такі реальні комунікативні 

спільноти не можна вирізнити ані засобами феноменології, ані 

засобами екзистенціальнної філософії: для першої вони хоча й 

імовірні, але надто випадкові, для другої вони цілком неминучі у своїй 

трансцендентності, але зовсім неймовірні з іманентної позиції. 

Повертаючись до нашого вихідного питання про зовнішні, 

внутрішні рамкові умови та сутнісні чинники суспільного розвитку, 

варто зауважити, що феноменологія намагається розрізнити перші і 

другі за допомогою відповідного розрізнення світу наївної природної 

настанови та феноменологічної природної настанови, а щодо 

сутнісних чинників суспільного розвитку феноменологія, на прикладі 

філософії Мерло-Понті, зводить ці чинники до дорефлексивної 

мотивації вчинків людини, яка, будучи єдністю індивідуальної та 

всезагальної анонімності, формально розглядається як інтегрована у 

світ інтерсуб‘єктивності як такої даності, яку особистість, з одного 

боку, застає вже готовою, а з іншого – критично залежною від 

визнання цією особистістю. Втім, залишки соліпсизму у феноменології 

обмежують цю критичну залежність долею людини як носія життєвого 

досвіду, залишаючи відкритим питання про долю конкретних 
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комунікативних спільнот, які є реальними життєвими світами 

конкретних індивідів. Таку долю варто досліджувати на засадах 

системного функціонального аналізу цінностей стійких 

комунікативних спільнот, основні обриси якого ми окреслювали у 

інших своїх працях [3]. 

Втім, розмежування наївної природної настанови і 

феноменологічної природної настанови також не є для феноменології 

чимось простим і безпроблемним, що визнають самі Гусерль та 

Мерло-Понті – і не лише у питаннях взаємозв‘язку тілесноті і 

соціальності. На цьому шляху, імовірно, було би доцільним звернутися 

також за допоміжними роз‘ясненнями до системного функціонального 

аналізу цінностей стійких комунікативних спільнот. 
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УРОВНИ БЫТИЯ И ИХ ОСМЫСЛЕНИЕ В 

ЛИЧНОСТНОЙ ОНТОЛОГИИ 

 
Исследуется онтология личности, представленная в учении Григория 

Сковороды о символическом мире Библии. Нередуцируемостью личностного 

бытия определено единство личностной онто-гносеологии. В рамках 

герменевтического подхода раскрывается взаимосвязь онтологии личности и 

социальной онтологии. 
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Ключевые слова: бытие, гносеология, личность, миф, онтология, 

познание, сердце, символ, трансцендентность. 

 

Неможливість зведення особистісного буття до інших рівнів 

буття визначає актуальність особистісної гносеології. Міф, 

структуруючи досвід людського життя, визначає можливості та межі 

пізнання. Процес пізнання, виявляючи нові можливості міфічного 

самоспіввіднесення зі світом, розкриває свою особистісну природу [5, 

101]. 

“Пізнай себе”  – головний принцип як для Сократа, так і для 

Григорія Сковороди. Вчиняючи ідею себепізнання наріжним каменем 

власної філософії, Сковорода продовжував традиції українського 

барокового богомислення, де себепізнання зазвичай поставало 

провідною формою сходження людини до Бога: досить пригадати 

твори Антонія Радивиловського, Димитрія Туптала, Івана 

Максимовича [7, 141–142]. 

Знана сковородинська гадка про посутню тожсамість 

богопізнання та себепізнання (“Один труд в обох цих – пізнати себе та 

зрозуміти Бога, пізнати та зрозуміти точну людину.., бо істинна 

людина та Бог є одне”; “...ніяк не можна пізнати Господа, не пізнавши 

самого себе”; “Надбання Господа є вбачання начал; вбачання начал є 

знанням самого себе в собі”) [7, 142] розкриває пізнання себе як 

процес трансцендування. Таким чином, і пізнання себе і ствердження 

власної особистості збігаються – і те, і те є актом трансцендування.  

З огляду на те, що “від пізнання себе самого входить в душу 

світ відання Божого”, ідея себепізнання в літературі українського 

бароко зазвичай тлумачиться як осереддя “безпочаткової правди”. “На 

мою думку, – завважував, приміром, Касіян Сакович, – найбільша 

мудрість, найвища філософія і найпотрібніша теологія є пізнання 

самого себе. Всі, хто хотів догодити Богові, проводили своє життя, 

вивчаючи цю сентенцію й роздумуючи над нею. Навіть стародавні 

погани, які жили на світі лише за законами природи, настільки 

шанували і вихваляли цю цінну сентенцію, що, намалювавши 

золотими літерами “пізнай себе”, повісили її як пророкування оракула 

на храмі Аполона в Дельфах, щоби, споглядаючи її, приходити до 

пізнання самого себе” [7, 143]. 

Але, щодо цього порівняння, слід зазначити: антична 

філософія, не знаючи дійсно трансцендентного Бога (і разом з тим 

цілком нам іманентного), не могла розглядати себепізнання як справді 

особистісне пізнання. Лише християнська метафізика, відкривши 

поняття особистості, відкриває простір трансцендентності всередині 

людини. Серце вказує на невиразиму глибину homo absconditus, 
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сокровенної людини, і саме на цьому рівні розташований центр 

особистісного випромінювання – особистості [2, 99]. Серце, leb, kardia 

ніяким чином не співпадає з емоційним центром, як його розуміють в 

психології. Для євреїв людина мислить серцем, тобто воно збирає в 

собі всі здібності людського духу, і ні розум, ні інтуїція не є чужими 

перевагам і симпатіям серця   [2, 97]. 

Людина є населеною істотою. Дух істини населяє її та надихає 

її зсередини, з самого джерела її істоти. Її зв'язок із вмістом її серця, 

місцем божественного помешкання, утворює її моральнісну 

свідомість, через яку говорить істина. Людина може зробити своє 

серце тим, що “зволікає”, “щоб вірувати” (Лк 24:25), закритим, 

жорстоким, аж до роздвоєння під дією сумніву і навіть до розпаду на 

“легіон” (Мк. 5:9). Якщо трансцендентний корінь відтятий (адже за 

визначенням Платона: “дух підвішений своїм корінням до 

нескінченого”), то це божевілля в біблійному розумінні: “Сказав 

божевільний в серці своєму: “немає Бога” (Пс.1:1)”, і тоді залишається 

лише скупчення “маленьких сердець” з “маленькою вічністю 

насолоди” (К’єркегор). Згідно аскетичному вченню, любов до себе 

усуває Бога з серця, оволодіває істотою без Бога і, отже, проти Бога, й 

тоді чуттєве поглинає дух та живить смерть [2, 97]. Протилежністю 

цьому є цілісність, “целомудрие”. Отже, в серці відбувається як 

єднання всього іманентного простору, так і єднання іманентного з 

трансцендентним. 

Серце є центром, який освітлює та наповнює всю людину; але 

воно залишається прихованим в своїй таємній глибині. Слова “пізнай 

себе” звернені насамперед до цієї глибини: “Увійди всередину себе, і 

там знайдеш Бога, ангелів та Царство Небесне”, – так узагальнюється 

думка аскетів. Його надра недоступні. Дійсно, я маю самосвідомість; 

вона мені належить, але не може ні охопити, ні пізнати моє “я”, “я” 

трансцендентне своїм власним проявам. Свідомість обмежена своїм 

власним виміром, який вона ніколи не може подолати. Мої почуття, 

думки, дії, свідомість належать мені; є “моїми”, і саме внаслідок цього 

в мене є свідомість, – але “я” знаходиться за межами “мого”   [2, 98]. 

Тільки містична інтуїція відкриває його, йдучи від Бога та 

осягаючи Його “образ” в людині; серце як символ вказує на нього. 

Григорій Ниський відзначив: “Наша “духовна” природа існує за 

образом Творця, вона подібна тому, що вище неї. В неосяжності 

самого себе вона являє печатку Неприступного”. Апостол Петро 

говорить про homo cordis absconditus – про сокровенне серце людини; 

це значить, що саме в прихованій глибині серця знаходиться людське 

“я”.  Deus absconditus (сокровенному Богу) відповідає  homo 
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absconditus (людина сокровенна), апофатичному богослов'ю 

співвідносна апофатична антропологія [2, 98–99]. 

Людина визначена вмістом її серця. Серафім Саровський 

називав серце “вівтарем Божим”, місцем його присутності та органом 

Його сприйняття. Для Максима Сповідника світ є космічним Храмом, 

священиком якого є людина, яка “приносить себе в жертву Богу в 

своєму серці й на вівтарі” та долучається до великої божественної 

безмовності. 

Заперечуючи Декарту, поет Баратинський казав: amo ergo sum  

(люблю, отже існую); цю думку добре передають слова Григорія 

Ниського про те, що любов нам дана як вираз нашого людського лику. 

Серце має ієрархічну першість в структурі людської істоти, саме в 

ньому переживається життя. Воно має вихідну спрямованість в 

трансцендентні  глибини [2, 99]. 

Отже, серце є символом внутрішнього трансцендентного 

простору, рух всередину якого означає одночасно і пізнання себе, і 

творення себе, оскільки відбувається перехід з індивідного рівня на 

особистісний. 

Григорій Сковорода, зібравши разом основні узвичаєні мовні 

версії ідеї “Пізнай себе”, прагнув їх несуперечливо поєднати: “Ще нам 

(християнам) не було чутно ім’я це (математика), а наші предки давно 

вже мали (побудовані) храми Христової школи. В ній навчається весь 

рід людський сродного собі щастя, і ця-то є кафолічна, тобто всеродна, 

наука. Язичницькі кумирниці або капища є ті ж храми Христового 

вчення та школи. В них і на них написане було наймудріше та 

найблаженніше слово це: norse te ipsum – “пізнай себе”. Без заперечень 

те ж точно і в нас самих, от: “Вслухайся до себе” (Мойсей). “Царство 

Боже всередині нас є” (Христос). “Ви є храмом Бога живого” (Павло). 

“Себе ж знаючі є наймудрішими” (Соломон). “Закон твій всередині 

тебе” (Давид). “А той, хто не вірує, вже є засудженим” (Христос)” [7, 

143]. 

Співставлення різних версій себепізнання розкриває безліч 

можливостей на шляху до себе. Тобто, цей шлях не є строго заданим, а 

відкриває множину способів самореалізації, чим значно розширює 

простір персональної відповідальності. Збільшення відповідальності 

розкриває нові обрії свободи. Лише відповідальна людина може бути 

вільною в просторі себепізнання, не маючи змоги спертися на 

зовнішнє, людина може вжахнутися надміру свободи. Й лише 

зібравши всю себе воєдино, людина рухається далі. Тільки 

опанувавши себе, людина може опанувати світ. Соборність душі є 

шляхом до соборності світу. 
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З'ясування істоти макрокосмосу можливе лише “власною 

нашою мірою” (“Якщо хочемо виміряти небо, землю та моря, повинні, 

насамперед, виміряти самих себе з Павлом власною нашою мірою”) [7, 

144]. 

Ідея себепізнання в літературі українського бароко постає 

насамперед особливим модусом “ванітативного” мотиву: себепізнання 

як усвідомлення людиною доконечності смерті, власної гріховності, 

підлеглості пристрастям, зрештою, своєї нікчемності [7, 144–145]. 

“Ванітативні” інтенції наскрізь просякають відповідь на 

запитання “Хто ми, звідки ми, куди ми йдемо?”, згідно з логікою 

розгортання якого витлумачується теза “Пізнай себе”: “Поклади в 

розумі твоєму таке випробування: хто ти є? звідки? й куди йдеш? Хто 

є? Людина тлінна, гнійна, немічна та будь-яким лихам придатна. 

Звідки? Від пороху земного створена, від хіті плотської зачата, від 

хвороб материнських народжена, від нечистого місця походячи. Куди 

йдеш? До труни, і немає іншого кінця нікому, ні царю, ні князю, ні 

багатому, ні жебраку, ні наймудрішому, ні невігласу, тільки труна, а в 

труні зітління, черви, сморід, гній, порох, також повне знищення. 

Кожний пізнай самого себе” (Димитрій Туптало. Слово в суботу 

четвертої неділі Великого посту. – Арк. 41) [7, 145]. 

Значно рідше ідея “Пізнай себе” виявляється абстрагованою 

від мотиву vanitas vanitatum, як-от, скажімо в “Дзеркалі богослов'я” 

Кирила Ставровецького (“... о людино, тільки пізнавай саму себе: яким 

чином є дивним створінням Божим та скарбницею премудрості Його 

невимовної, яка в тобі схована та покладена”), “Месії правдивому” 

Іоаникія Галятовського чи в “Театроні” Івана Максимовича  

(“Цицерон, людина такої великої гідності, каже: “Хто самого себе 

пізнає, віднайде в собі буття чогось     божественного” ”).  

На осягнення людиною “чогось божественного” в собі, а 

власне захованої в плоті містичної галузки Софії-Премудрості Божої 

спрямоване також сковородинське norse te ipsum. Питоменний 

евдемонізм світобачення нашого філософа, позначений мотивами 

орігенівського апокатастасису, обумовлює розгортання ідеї “Пізнай 

себе” в перспективі “сродності”, тобто в площині проблематики 

узгодження людської волі (voluntas) із Божим промислом “особливим 

для людини”. 

Сковородинське поняття “сродність” не можна зрозуміти поза 

рамками українського барокового богомислення навіть у тому разі, 

якщо це насправді є “відтворення стоїчного терміна oikeiosis”, або 

“докладний переклад ляйбніцевого cognatio”. За найпотужніше його 

джерело, вочевидь, правила старожитня вітчизняна еклезіологія, а 
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власне наука про Церкву як про таємне Христове Тіло (mysticum 

Christi Corpus). Цей засадничий сюжет християнського богослов'я 

привертав пильну увагу багатьох українських письменників, зокрема, 

Христофора Філалета, Атанасія Кальнофойського, Лазаря Барановича, 

Іоаникія Галятовського, Стефана Яворського та інших [7, 145–146]. 

Навзагал, Церква окреслювалася в той час як спільність тих, 

хто 1) визнає Христову віру, 2) бере участь у сакраментах та 3) 

підлягає оруді належних старших. У її рамках кожна людина виконує 

роль, покладену на неї Богом. Скажімо, сенс лицарського життя 

(antemurale) полягає в тому, щоб озброєним боронити Христову 

Церкву [7, 146]. 

Таким чином, в рамках еклезіології угрунтовується ідея 

людських “різнопутій”, тобто розмаїтості Божого “промислу 

особливого для людини”. Саме на ній засновується звеличена 

Сковородою “harmonia praestabilita поміж суспільністю та людиною”. 

Філософ говорить про благословенні галузки Божого промислу 

("промислу роду”), які разом складають “плодоносної Церкви, точніше 

кажучи, суспільства сад”. Засадничо врівнявши Божу Церкву (“nostra 

cariss. genitrix Ecclesia”, “Ecclesia Christi”) та суспільність, наш 

мислитель стверджує, що належний лад панує тут тільки тоді, “коли 

кожний член не тільки добрий, але й виконує сродну собі частину 

обов'язку, що відповідає його єству. Оце і є бути щасливим, пізнати 

себе, або свою природу, взятися за свою долю та перебувати з 

частиною, тобі сродною, від всезагального обов'язку”. 

Отак, у рамках еклезіологічних роздумів, постає відомий 

сковородинський парадокс “нерівної рівності”, що віддзеркалює тайну 

розмаїтої тожсамості дочасного людського існування: “За різними 

природними схильностями й шлях життя різний. Однак всім один 

кінець – чесність, мир та любов”. Послуговуючись звичним для 

українського барокового богомислення порівнянням, Сковорода у 

власному катехитичному курсі, читаному в Харківському колегіумі, 

казав під цим оглядом таке: “І як в людському тілі розум один, однак 

після роздумів різних частин діє різноманітно”, так і в людській 

спільності “Бог через різні члени виконує різні дії на загальну користь” 

[7, 147]. 

Думка про Божу з роду “нерівну рівність” творіння, бувши чи 

не найпосутнішим складником сковородинського богомислення, є 

чужою щодо ідеології Просвітництва з її пафосом “універсальної 

несродності”(“І що є нерозумніше, аніж рівна рівність, яку невігласи 

даремно намагаються ввести у світ”), безпосередньо випливала зі 
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старожитньої науки про Церкву як про містичне Христове Тіло [7, 

148–149]. 

Поняття “сродність” Сковорода пов’язував з ідеєю  Similem ad 

similem ducit Deus  – “Подібного до подібного веде Бог”. Оцю 

“наймудрішу та найдавню” приказку, що на неї охоче покликалися 

українські автори XVII–XVIII століть (одні приписували її академікам: 

“Платона учні подібність вважали причиною любові: кожний подібний 

подібне собі любить”, – а інші розглядали як звичайнісінький 

філософський “топос”: “...Філософи стверджують, що подібне прагне 

до подібного...”), він потрактовував так: “Природа та сродність значать 

вроджене Боже благовоління і тайний його закон, що керує всім 

творінням; знати те, що є подобою в душі та в тому ділі, до якого вона 

прагне, яка рівність між другом та другом, а схожість між їжею та 

шлунком. “Подібне спрямовується до подібного”. Завважена 

“співпристрасть” поміж речами, а найперше містична “подоба в душі 

та в тому ділі, до якого вона прагне”, має власну “тінь”, тобто так чи 

так оприявнюється, надаючись до з’ясування [7, 149]. 

Сковородинське поняття сродності, фактично, є відповіддю на 

проблему передвизначеності. Відношення між Богом та його 

творінням можна визначати в категоріях причинності. Саме в цьому 

полягає латинський підхід [2, 379]. Бог є першопричиною, 

божественним рушієм, який породжує рух, життя, існування, – і все це 

визначене першопричиною. В цьому випадку людська свобода є лише 

вторинною, інструментальною причиною; вона походить від 

первинної та нею визначається. Причинний детермінізм фатально 

розташовується у часі, первинний рух невідворотньо виявляється в 

ньому, що робить першопричину універсальною передіснуючою 

причиною всього, та префікс “перед-” вводить час у вічність Бога. 

Людина невідворотньо виявляється лише об'єктом божественної дії. В 

причинному плані ще невизначена ідея Августина доводиться 

залізною логікою юриста Кальвіна до свого логічного кінця: 

praedestinatio ad gloriam, reprobation ad gehennam (передвизначення до 

слави, засудження до геєни). Коло замикається і вийти з нього 

неможливо [2, 379–380]. 

Для Сходу Бог є не першопричиною, але Творцем. Саме 

створення “за образом” розташовує свободу поза будь-яким 

принципом механічної причинності, й святоотецьке поняття про 

людину як autexousia (владу над собою) описує саме її таємничу 

здатність долати будь-яку природну необхідність і навіть прагнути при 

цьому подоланні до божественної свободи, виявляючись при цьому 

microtheos (малим богом). Можна навіть висловити при цьому зовсім 
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парадоксальне твердження, що сам Бог значно більше обумовлений 

Своїм творінням та Своїми заповітами, чим творіння своїм Творцем [2, 

380]. 

Але всяка автономність, доведена до розриву (як своєї межі), 

спрямована проти природи, тобто замикає людину в її нижчій природі, 

робить жорсткою її “самість”, руйнує богоподібну онтологію. 

Навпаки, там, де людина перестає розглядати себе в своїй чистій 

суб'єктивності та бачить себе в зв'язку з божественним Іншим, там, де 

вона відкриває себе існуючою за благодаттю, як особистість довічно 

дану, вона руйнує будь-яку пекельну ізольованість та долає її в 

прагненні до радості єднання [2, 380–381]. 

Повеління Бога й навіть передбачення Апокаліпсису можуть 

явити свій умовний характер: людська свобода може їх змінити. 

Людина вводить синергійну причинність, що стоїть вище будь-якої 

попередньої необхідності загального закону. Це  – “творча 

причинність”, абсолютно нова причина, не пов'язана з попередніми 

наслідками, яка породжує новий наслідок та переходить межі, 

прагнучи шлюбних стосунків, при яких вельможно панує вільна любов 

і де будь-яка підлеглість і будь-яка залежність втрачають своє 

значення та переходять в “зовсім інше”. Вся тайна ікони Деісус 

полягає саме в тому, що вона дає одночасно образ суду та образу 

шлюбу Агнця [2, 381]. 

На своєму дійсному рівні віра ніколи не є просто згодою, але 

діалогом, ненав’язливо запропонованим запрошенням та закликом, 

майже невловним, що ніколи не змушує, тому що Бог переконує “не 

воїнством та не силою, але Духом Своїм” (Зах. 4:6). Бог знаходиться 

всередині серця Свого творіння, що звільняє духовні відносини від 

категорій нашого часу. Хибність передвизначення, передзнання 

полягає в тому, що вони вносять в існування Бога часові “до” та 

“після”; першопричина розташовується, таким чином, у часі, 

передбачає і, отже, передвизначає, обумовлюючи все. Однак 

божественна вічність й релігійна віра засновані на свободі, не містять 

оманливих розділень, властивих нашому часу. Вводячи словом 

“перед” категорії минулого та майбутнього, ми спотворюємо “вічне 

теперішнє” Бога й саму здатність віри переходити межі будь-якого 

“перед” при прагненні до цього божественного теперішнього і, отже, 

можливість доступу для часової істоти до того, що знаходиться поза 

часом. Більше того, можна сказати, що свобода містить лише свою 

внутрішню необхідність, яка полягає в тому, щоб виявлятися у виборі 

[2, 382]. 
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Час включений у вічність; він може вийти з неї та 

протипоставити себе їй в абсурдності пекельного повторення, – так 

само як він може знову ввійти в неї, оскільки “до того, як був Авраам, 

Я є ” (Ін. 8:58). Початок, перший “момент” часу – “на початку” (in 

principio) книги Буття, за словами Василя Великого, є миттю, яка сама 

по собі позачасова, але розвиток якої утворює час. Завдяки цьому, стає 

неможливою мова про події, що “передують” цій миті, але це дозволяє 

розглядати й навіть наперед осягнути вже розширення та прорив часу 

у вічність творінь. 

Воскресіння є дійсно “першим днем” цілокупного часу, воно є 

єдино першим; є початком і кінцем; є миттю, в якій вічність породила 

час, і воно є миттю Другого пришестя, коли вічність знову приймає в 

себе час. За відсутністю більш глибокого поняття про відношення між 

часом та вічністю, за відсутністю більш чіткого вчення про створення 

ad imaginem (за образом), замість вчення про причинне творення ex 

nihilo (з нічого) Захід, перед загрозою тези про подвійне 

передвизначення, зупиняється на півдорозі й каже, в кращому випадку, 

про одне передвизначення до спасіння. Як би там не було, це – вчення 

про відносне спасіння, що стало есхатологією. Первинна свобода 

вибору стала трансцендентною [2, 383]. 

Неможливість сягнути трансцендентного виміру в 

повсякденному світорозумінні не дає змогу помислити всю повноту 

іманентного, осягнути яку можна лише з трансцендентного виміру. 

Неможливо помислити ціле, перебуваючи всього лише його часткою. 

Лише в контексті патристичної традиції стає зрозумілим як частина 

може бути цілим, і єдність усіх частин є також цілим. Дійсний сенс 

соборності закорінений  в ідеї, що спілкування є в еклезіології 

онтологічною категорією [3, 136]. Існує точна відповідність між 

тринітарним богослов'ям, зокрема, в тому вигляді, як воно було 

розроблене кападокійцями - особливо Василем Великим – та 

православною еклезіологією. Василя не задовольняє поняття сутності 

як онтологічної категорії й він прагне замінити його поняттям 

“койнонія”. Замість того, щоб говорити про єдність Бога в термінах 

його єдиної природи, він більш схильний говорити про цю Його 

єдність у термінах спілкування осіб: спілкування є для Василя 

онтологічною категорією. Спілкування є природою Бога [3, 136]. Це не 

означає, що особи мають онтологічну перевагу перед єдиною сутністю 

Бога, а тільки, що єдина сутність Бога онтологічно тотожна 

спілкуванню трьох Осіб. В еклезіології все це можна застосувати до 

взаємин між помісною та вселенською Церквами. Церква є одна, як 

один Бог. Але виразом цієї єдиної Церкви є спілкування багатьох 
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помісних Церков. Єдність і спілкування в еклезіології збігаються [3, 

137]. Тобто Церкви існують особистісним чином.  

Такий підхід і визначає необхідність особистісної гносеології. 

Пізнавати ціле можна лише ставши самому цілим. І разом з тим власна 

цілісність є відкритою цілісністю. Цілісність є іманентно-

трансцедентною. Мислення схоплює антиномічну суперечливість 

іманентних частин, лише ставши іманентно-трансцедентним, тобто 

особистісним. 

При такому підході ідея сродності у Сковороди не редукується 

до ідеї напередвизначеності певної праці для людини, а виявляє 

можливість мислити суспільство, яке потребує для себе 

найрізноманітніші таланти, й тому надає можливість кожному для 

всебічного розвитку своїх здібностей. Тобто суспільство особистостей 

дає змогу для сродної праці.  

Розмаїта тожсамість, приводячи до “harmonia praestabilita 

поміж суспільністю та людиною” [7, 147], вказує, що ідея сродності не 

є егоїстично обмеженою, а здійснюється в суспільстві і задля 

суспільства. У світлі євхаристійної спільноти виявляється, що не існує 

жодного покликання, яким можна було б володіти індивідуально, 

проте не існує і жодного покликання, яке можна було б прийняти й 

здійснити інакше, як індивідами [3, 166–167]. Врівнявши Церкву й 

суспільність [7, 147], Сковорода визнав необхідність розуміння 

суспільства в категоріях особового існування. Індивідуальне являє 

собою категорію, що передбачає розмежування і виокремлення [3, 

167]. “Індивідуальність постає через свою відмінність від інших 

індивідуальностей”. Особа являє собою категорію, що передбачає 

єдність з іншими особами [3, 167]. Тому, суспільство в категоріях 

особового існування є спілкуванням (койнонією). 

Пізнання себе розкривається, таким чином, в пізнанні 

суспільства. І навпаки, пізнання суспільства є пізнанням себе. 

Розуміючи суспільство особистісним чином, ми маємо змогу 

найкращої самореалізації саме в суспільстві. І навіть відлюдницька 

діяльність, здійснювана особистісним чином, є діяльністю задля 

суспільства. 

Пізнання себе, виявляючи справжню природу себе, є 

творенням себе як особистості. Тому, пізнання себе є творенням 

особистісного суспільства. Суспільство, надаючи змогу всебічного 

розвитку кожній особистості, отримує надзвичайний потенціал 

суспільного розвитку. Суспільна діяльність, діяльність з 

максимальним використанням своїх талантів та здібностей – шлях до 

самого себе. 
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Принципова нередукованість особистісного буття свідчить, 

що знаходячись на індивідному рівні людина не здатна ні діяти 

особистісно, ні пізнавати особистість, тобто, фактично, для індивіда 

особистісне буття є “річчю в собі”. Ноуменальна природа особистості, 

представлена на феноменальному рівні, постає для індивіда звичайним 

скупченням фактів і подій, й вести мову про буття особистості є 

безглуздим примноженням термінів, аналогічно до того, як для деяких 

кантівських опонентів, нездатних мислити метафізично, поняття “речі 

самої по собі” (Ding an sich) було суперечливим і зайвим поняттям. 

Індивід, замкнений в світі іманентності, не здатний мислити 

іманентно-трансцедентно, тобто особистісно. 

Йоан Дамаскин називає людину мікрокосмом, всесвітом в 

мініатюрі, оскільки вона містить в собі всі її рівні. Але ця ідея, відома 

ще з античності, довершується виявленням принципової унікальності 

людини: вона створена за образом Божим, і як така є мікротеосом 

(малим богом), за виразом Григорія Ниського [2, 97]. 

Виокремлення мікрокосмосу та макрокосмосу відоме ще з 

античності. Це дає можливість пізнання зовнішнього світу через світ 

внутрішній. 

Також відоме й античне ототожнення мудреців з богами. 

Принципово новою в добу християнства є  можливість 

долучення людини до абсолютно трансцендентного Бога. Здатність 

“вмістити невмістиме” відзначає новозаповітну людину. Мікрокосмос 

перетворюється в мікротеос, бога за благодаттю. Пізнання себе дає 

змогу долучення до Бога. Рухаючись вглиб себе,  людина трансцендує 

в безмежні глибини свого серця. Пізнання себе стає визначальною 

рисою не просто індивіда, а особистості. 

Все це пояснює необхідність виокремлення трьох світів: 

макрокосмосу, мікрокосмосу та простору іпостазування (простору 

здійснення особистості). В цьому контексті надзвичайної ваги набуває 

вчення Григорія Сковороди про три світи: великий світ (макрокосмос), 

малий світ (мікрокосмос) та символічний світ Біблії. 

Неможливо обмежитись одним лише вченням про дві природи 

(видима й невидима) для адекватного відображення християнського 

світогляду. Подібний поділ виникає майже від самої появи 

філософського світорозуміння. Розрізнення сутності і явища, форми і 

матерії та інші дихотомії є способом концептуалізації відомого й 

невідомого, що уможливлює пізнавальну діяльність.  

Поєднання цих двох вчень: про дві природи та про три світи – 

відкриває нові можливості в пізнанні людського світу. 
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Вчинена “з тайнообразних фігур, притч та уподібнень” Біблія, 

на думку Сковороди, є рятівним плетивом образів Абсолютного. З 

огляду на те, що людський розум “не може зрозуміти дух, хіба що в 

образах, чуттєво наданих”, “невидимий і безтілесний, і неописуваний, і 

необразний” Бог, перетворюючись на чуттєві образи книг Святого 

Письма, дозволяє людині збагнути єство Абсолютного. При тому 

Сковорода схильний розглядати біблійні образи-“фігури” не як 

“наслідування якесь за подобою обличчя та членів першообразного”, 

тобто явища міметичні, але передовсім як емблеми Божої Правди. 

“Такі фігури, – вказував він, – які містять в собі таємну силу, названі 

від елінських любомудрів: emblemata, hieroglyphica. А в Біблії 

називаються: чудеса, знамення, шляхи, сліди, тінь, стіна, двері, 

віконце, образ, межа, печатка, судина, місце, дім, місто, престол, кінь, 

херувим, тобто колісниця та ін.” [7, 122]. 

Окреслюючи природу емблематичних образів, філософ 

наголошував: “... Давні мудреці мали свою особливу мову, вони 

зображали думки свої образами, немов словами. Образи ті були 

фігурами небесних та земних істот, наприклад, сонце означало істину, 

кільце або змій, в кільце звитий, – вічність, якір – твердження або 

пораду... Образ, що містить в собі тайну, називався  елінською 

emblema, тобто вставка, вправлення, начебто в перстень діаманту, 

наприклад, зображений гриф з підписом: “Наглороджене скоро щезає”, 

або сніп трави з цим надписом: “Всяка плоть – трава”.” Отож, ніби 

підсумовує Сковорода власні спостереження: “Як лев в ложі своєму, 

так зображена сила (Божа)... у фігурі спочиває. Це-то значить 

emblema”, –  зробивши до останнього слова таку примітку: “Емблема, 

тобто вставка, вміщення, вправка. Injectio, insertio, tanguam. Praetiosi 

lapilli in loculum sive oculum annuli” [7, 122–123]. 

Емблематичний характер біблійних образів дозволяє 

Сковороді тлумачити їх як Богонатхненну поезію, тобто як своєрідні 

фікції. Книги Святого Письма, – вказує мислитель – зіткані з 

численних образів, які є “іншомовлення та істинна poiesis, тобто 

творення” (пор. в Прокоповича: “слова “поет”, “поема” й “поезія” 

походять від грецького poieo, що означає “творити” чи “вигадувати”), 

що має на меті “зробити духом з плоті”, іншими словами – вчинити “з 

нічого чудо, з тіні – точність, дати бруду іпостась, а підлому тлінну 

велич” [7, 123]. 

Як усяка поетична фікція, біблійний текст, на думку 

Сковороди, являє собою “неправду”, що є, властиво, особливою 

правдою: “Благородна та втішна є позірність й підміна, де знаходимо 

під брехнею істину, мудрість під буйністю, а в плоті Бога. Ось пряме, 
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назване в давніх елінів  poiema, тобто творення! А такі письменники 

суто точні поети, й нітрохи не дивно, що Мойсея звуть ошуканцем”. 

Отож, коли Сковорода говорить про Мойсея-“ошуканця”, 

покликаючись, мабуть, на старий “лібертинський” сюжет, згідно з 

яким, Мойсей, Христос та Магомет є “трьома ошуканцями” людства 

(“Theophrastus redivivus”), – він услід за Аврелієм Августином 

послідовно розрізняє питоменну брехню та біблійні “поетичні” 

“інакомовлення”-таємниці. 

Тут можна згадати думку Алана Уотса (дослідника вже з ХХ 

ст.): міфологія – це уявлення надприроднього, немислимого та 

невідомого в доступних сприйняттю образах, тяглих у просторі та часі, 

поза якими розум мислити не здатний. Бог за необхідністю описується 

як сущий з довічного минулого. Однак важливим нагадуванням про 

відносність всіх міфологічних образів стане наступна заміна понять: 

співвіднесемо будь-які посилання на початок часу з тим, що лежить в 

основі часу, і тоді Бог буде не просто першим в черзі подій, але самою 

опорою, сферою, де ця черга подій розгортається – не в часі; а за його 

межами [6, 31]. Абсолютний рівень обумовлює відносний, являючись 

його основою. І разом з тим Абсолют не позбавляє сенсу відносне, 

оскільки відносне, як бачимо, має абсолютну основу, а отже і має свій 

сенс, і сенс, до того ж, абсолютний, бо стверджений Абсолютом. 

Розуміння всієї умовності історичного рівня (оскільки він є тварним, 

таким, що реалізується в минущості світу цього), і разом з тим 

надзвичайної важливості часу та історії (бо в них здійснюється 

іпостазування, прорив в трансцендентне людини – і все це стверджене 

волею Абсолюту) можливе лише в особистісному стилі мислення. 

Здатність мислити діалектичну єдність суперечностей яскраво 

реалізувалася в німецькій класичній філософії, фундованій на 

попередній добі німецького містицизму, що сягає своїм корінням ще 

до корпусу текстів Діонісія Ареопагіта. 

Отож, Сковорода, аналізуючи Богонатхненну поезію, 

особливо наголошував на знаковому характері біблійної іконіки. З 

академічного курсу логіки він знав, що чуттєвий образ може бути 

знаком “притаманним речі”, “як, наприклад, дим є знаменням, 

притаманним вогню, хоч і невидимому. Рух жили в руках є знаменням 

здоров'я або скорботи, та інше тому подібне. Те ж слід сказати і про 

надприроднє: як голуб, явившись на Йордані, був образом та 

знаменням, притаманного невидимо Святого Духу”, веселка після 

потопу “почала бути знаменням примирення Божого з людьми” тощо. 

“Символічний світ” є для Сковороди хитромудрим сплетінням отаких 

“надприродних”знаків. “Бачиш дим? – запитує філософ. – Згадай 
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вогонь! Бачиш світ цей? Згадай вічність! Що є світ цей?  – Дим 

вічності”. Ще в “Харківських байках” Сковорода писав, що “Біблія є 

джерелом. Народна в ній історія та плотські імена є брудом та 

замутненим мулом ... Слово, ім'я, знак, шлях, слід, нога, копито, термін 

є тлінними воротами, що ведуть до нетлінного джерела. Хто не 

розділяє словесних знаків на плоть і дух, той не може розрізнити між 

водою та водою, красою небесною та росою”. Тож біблійні образи 

постають тут щонайперше “обіцянками невидимого”: “Розуміти ж – 

значить: понад видного предмету вбачати розумом щось не видне, 

обітуване видним...” [7, 123–124]. 

Щодо структури образу, Сковорода зазначає: “... В 

символічному, або біблійному, світі є матерія та форма, тобто плоть і 

дух, хиба й істина, смерть і життя. Наприклад, сонячна фігура є 

матерією. Але оскільки вона того, хто влаштував в сонці оселю свою, 

того ради інша є формою або духом, начебто другим сонцем в сонці”. 

При тому іншим разом Сковорода вбачає в структурі образу “власне 

три рівні”: “простий образ” – “твірний образ” – “утворюваний образ”, 

– наприклад, “простий хліб, твірний хліб і ангельський хліб. “Не 

хлібом єдиним живою буде людина...” Просте небо, твірне небо і небо 

небес”. Відтак, “просте небо” є знаком “неба твірного”, а останнє, в 

свою чергу, – є знаком “неба небес”, тобто “образу утворюваного”, що 

його в літературі українського бароко зазвичай окреслюють як 

“першоообразне” або “початковий образ”, “архетип”, “прототип”, 

“найперша форма”. 

Сковородинська структурна ди/трихотомія біблійних образів 

добре увиразнюється на тлі вітчизняної “іконології” XVII–XVIII 

століть. “... В кожному образі потрібно зважати на три речі: по-перше, 

матерія, якою зроблений образ; по-друге, форма, що чудово й 

мистецьки зроблена; по-третє, зображення, що виражає того, хто є 

образом та подобою...” (Антоній Радивиловський. Вінець Христов. – 

Арк. 435(зв)). І так само, як, скажімо, Димитрій Туптало наголошував 

на існуванні особливого зв'язку між образом та “першообразним”, 

Сковорода наполягатиме на існуванні містичного зв'язку поміж 

“образом твірним” (“фігура”) та “образом утворюваним” (“архетип”), 

що його (зв'язок) можна описати лише за допомогою парадоксальних 

термінів христологічного догмата, адже Біблія є, власне, Слово, що 

“сталося тілом” [7, 124]. 

Бувши поєднанням “матерії” та “форми”, образи-“фігури”, 

своєю чергою, є складниками “символів”. “... Якщо таких фігур, – 

зазначає філософ з приводу “особливої мови” стародавніх мислителів, 

передовсім агіографів, – скласти разом дві або три, то це називалося  
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simbolon грецькою, conjectura римською; нашою слід сказати: 

зіставлення, зміщення”. Отож, Сковорода послуговується, властиво, 

етимологічним окресленням істоти символу. “Надсилаю Вам, – пише 

він до свого приятеля (в трактаті “Кільце”), - один та інший гостинець: 

один – слон, інший – сонце; якщо їх скласти, то утворять символ, 

тобто складання й вмістять чудову силу. Слон із задоволенням на 

сонце, світлом залите, дивиться, піднявши хобот начебто для обіймів 

рукою своєю... Якщо ж бажаєте, підпишіть знизу це: “Чисте сумління 

вгодне Богу” ” [7, 124–125]. 

На думку Сковороди, структура біблійних “символів” по-

особливому віддзеркалює антитетичну структуру буття: “... Як дві 

природи: головна й нижча, вічна й тлінна, все утворюють, так і два 

образи, які створюють символ, по всьому священному полю 

являються, часто міняючи місце своєї темряви на землю, населену 

світлом, й навпаки” [7, 125]. В одних місцях Біблії земля означає 

тлінну природу, порівняно з золотом, що є вічною природою; в іншому 

місті “море містом тліну, а суша – землею, що приносить плоди 

Божого обітування” [7, 125]. Тим часом семантика окремого образу, 

структуруючись у рамках “символу” як “антитипу” “початкової й 

головної фігури”, є так само антитетичною. Янусова “дволикість” 

біблійних образів-“фігур” дозволяє Сковороді вибудовувати химерні 

ланцюжки містичних “сюжетів”, достосовуючи один “символ” до 

другого: “Дивись, як в’ється змій цей (Біблія) та грає! Море та кит, кит 

і Йона, Йона й гарбуз. Море в роздумах кита є ніщо; а кит в роздумах 

Йони – пустка. Для Йони гарбуз листям голову прохолоджує, а з 

погляду слави вічності гарбуз – ніщо... ” Традиційну герменевтичну 

засаду, згідно з якою “не завжди й не всі однаково вимовлені слова та 

вирази мають один і той самий сенс чи розум” (Мелетій Смотрицький. 

Тренос), Сковорода витлумачує щонайперше в перспективі 

“нетожсамої тожсамості” “фігури” як складника різних “символів”: “у 

Бога 1000 років, як один день, а 1000 віцефігур в єдиноденній 

сонячній, а вона єдина за 1000 їх покладається як змій часто в’ється, 

перевиваючись в різні звивини на тому ж місті, а назовні являє зміну, 

так і Біблія являє різноманітні повісті й вислови, але все це на тому ж 

пункті, як колесо на своєму центрі, обертається...”. “Такі ж згортання, 

– продовжує філософ, – згинає змій цей і тут: вода і ковчег, ковчег і 

Ной, Ной та голубиця, голубиця й око, око та верхівки гір, верхівка та 

вічність... Те ж і тут: Содом і вогонь, вогонь та дим, дим та дух, дух і 

пахощі; а Лот значить пахощі” [7, 125]. 
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Історія Ноя засновується на шести “символах”: 

“вода” “ковчег” 

“ковчег” “Ной” 

“Ной” “голубиця” 

“голубиця” “око” 

“око” “верхівки гір” 

“верхівка” “вічність” 

сфера “видимої  сфера “невидимої 

природи” природи” 

 

Біблійні “фігури” розташовуються Сковородою в “сюжетну” 

лінію: “вода” – “ковчег” – “Ной” – “голубиця” – “око” – “верхівки гір” 

– “вічність” (свідчення цього є тожсамість лівого та правого рядків 

образів у нашій схемі), однак насправді “мисленне око” герменевта 

снує поміж “ковчегом” і “ковчегом”, “Ноєм” і “Ноєм”, “голубицею” і 

“голубицею” тощо, як складниками різних “символів”, а отже 

“парсунами” “видимої” та “невидимої” природи. Крім того, цей 

“сюжет”, вочевидь, має “анагогічний” характер, тобто “віцефігури”, 

що його складають, не лише містично вказують на власний “архетип” 

кожна зокрема, але також “зводять розум до першообразного”, 

вказуючи одна на одну. Найкраще це можуть засвідчити 

сковородинські пояснення до історії Лотової дружини, що їй 

присвячено спеціальний екзегетичний трактат “Жінка Лотова” [7, 126]. 

Розуміючи Біблію як послідовність символів, і до того ж як 

простір динамічного символічного переозначування, Сковорода 

виявляє містичну тотожність множини символів в єдиному символі. 

Бог, як архетип, розкривається в Біблії, як просторі символізації. Сама 

Біблія є Символом Бога. 

Численні персонажі Біблії, іпостазуючи, виявляють 

іпостасність Бога. Бог, як іпостась, є основою іпостазування кожного 

персонажа. Іпостась, як надбуття, розкривається  в множині 

іпостазувань. 

Особистість свідчить про надзвичайну цінність історії, тому 

кожне іпостазування, в їх незліченній множині, є унікальним та вказує 

на головну іпостась, що його уможливлює. Оскільки особистість є 

іманентно-трансцедентною, то і Бог, як Особистість, є 

самотрансцендентним. Буття як спілкування [3, 136] – це і є 

самотрансцендування. Особистість, як самотрансценденція, долає і 

буття і небуття, стверджуючи в своїй надбуттєвості.  

Особистість, як самотрансцендентна істота, реалізуючись в 

історії, трансцендує в саму ж історію, трансцендує в часовість й 
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минущість. Біблія, являючись простором невпинного символічного 

переозначування, розкриває трансцендуючу особову історичність. 

Історія не є цариною застиглих смислів. Історія – прояв вічно живого 

Смислу. Біблія – книга Історії – є простором нескінченого 

смислоутворення. 

Слово розкриває свій потенціал смислопородження. В слові 

витворюється розмаїтість людських світів. Тому в аналізі біблійної 

герменевтики Сковороди доцільне звернення до онтології смислу, 

представленої в роботі Жиля Дельоза “Логіка смислу”. 

Дельоз вказує, що стоїки, долаючи платонізм, звертаються до 

чистого становлення. Парадокс чистого становлення з його здатністю 

вислизати з теперішнього – це парадокс нескінченої тотожності: 

нескінченої тотожності обох смислів відразу – майбутнього й 

минулого, надлишку й нестатку, активного й пасивного, причини й 

ефекту. Саме мова фіксує ці межі. Але також і мова переступає ці 

межі, руйнуючи їх в нескінченій еквівалентності необмеженого 

становлення [1, 17]. 

Те ж бачимо і в Сковороди, коли він до символічного світу 

Біблії достосовує своє вчення про дві природи: видиму й невидиму. 

Ми бачимо постійний перехід невидимого у видиме й навпаки. Як вже 

зазначалося, в трактаті “Кільце” це перекодування здійснюється в 

символічному ланцюгу моря й кита, кита і Йони, Йони й гарбуза [7, 

125]. В історії Ноя цей ланцюг доходить до шести символів [7, 126]. 

Слід зазначити, що для Сковороди, на відміну від Дельоза, 

принциповим є розрізнення іманентного й трансцендентного 

просторів. Те, що в одній символізації виступає трансцендентним, в 

іншій символізації вже є іманентним, і цей рух продовжується 

нескінченно. Але цей рух спрямований до свого недосяжного 

Трансцендентного, яке його і уможливило. 

Смисл, виявляючи розрізнення іманентного й 

трансцендентного, сам виходить за це розрізнення, оскільки смисл іде 

від Я, що називає “дещо” (aliquid), і таким чином наділяє його певним 

смислом [4, 80]. Смисл – це щось нейтральне, чому абсолютно байдужі 

як специфічне, так і загальне, як одиничне, так і універсальне, як 

особисте, так і безособове. Він не має ані фізичного, ані ментального 

існування, наділений бездіяльним, безпристрасним, стерильним 

блиском [4, 81]. Статус смислу надзвичайно складний, адже, з одного 

боку, смисл не існує ззовні речення, що виражає його, але, з другого 

боку, не зливається повністю з реченням, оскільки в ньому є щось 

“об'єктивне”, цілком відмінне від речення [4, 83]. 
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Надзвичайна важливість поняття “смисл” в дослідженні 

проблеми символу визначає актуальність застосування дельозівських 

роздумів до герменевтики Сковороди. Водночас подібне співставлення 

сприятиме виявленню нової проблематики як в онтології смислу Ж. 

Дельоза, так і в християнській онтології особистості. 

Розрізняючи видиму й невидиму природу та застосовуючи 

вчення про дві природи до кожного з трьох світів і, зокрема, до 

символічного, Сковорода тим самим уможливлює пізнавальну 

діяльність в світі особистості. З’ясувавши апофатичність особистості 

та можливість визначення особистості лише через особистість,  ми 

бачимо, що розрізнення видимого й невидимого (до того ж 

розрізнення плинне і динамічне) дозволяє виокремлювати вже відоме 

й рухатись до невідомого, хоча розрізнення відомого й невідомого в 

світі постійного символічного переозначування є рухливим. Ця 

рухливість свідчить про неможливість субстантивного визначення 

особистості, тому що особистість є процесом (процесом 

трансцендування). Постійне долання всіх обмежень (при визнанні всієї 

важливості й необхідності цих обмежень) є ознакою особистості. 

Особистісний підхід відрізняється і від есенційного підходу, що в 

крайніх проявах може доходити до занадто жорсткого схематизму та 

формалізму, і від екзистенційного підходу, що в своїх крайнощах 

страждає суб'єктивізмом та релятивізмом. 

Вчення про дві природи в Сковороди є не проявом 

маніхейства, а трансцедентальною умовою пізнання (використовуючи 

мову Канта). Оскільки поділ на дві природи не є статичним й 

непорушним, то тим самим Сковорода відмежовується від позиції 

агностицизму. Динамічне розрізнення відомого й невідомого дозволяє 

здійснювати пізнавальну діяльність навіть в апофатичному світі 

особистості. 

Розрізнення видимої й невидимої природи можна 

концептуалізувати як розрізнення явища й сутності, форми й матерії та 

ін. На думку Романа Інгардена, матерія є однією з чільних універсалій, 

що утворюють класичну парадигму європейського способу думання [7, 

183]. В рамках останньої вона корелює з формою та витлумачується, 

зокрема, певний принцип індивідуації (“materia est principium 

individuationis”). Тому, на думку Томи Аквінського, “оприявнені в 

матерії форми індивідуалізуються нею”, а “все складене з матерії та 

форми набуває довершеності завдяки формі”. Зрештою, як гадав 

“янгольський доктор”, сам Бог є особливою формою [7, 183]. 

Опозиція матерії та форми зберігає власну онтологічну вагу й 

на теренах риторики, що її в добу бароко вважали за “корону 
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освіченості” та розглядали не лише як “мистецтво гарно говорити” (ars 

bene dicendi), але також як “мистецтво гарно думати”  (ars bene 

cogitandi). “Форма є істотою речі й основою, з огляду на яку річ є тим, 

чим вона є та чим відрізняється від інших, – зауважував Кипріян 

Соарес. – Матерія є те, з чого й у чому річ існує”. Втім, ars rhetorica, 

містячи також “мистецтво поетичне”, висуває на передній край інші 

сенси універсалії “матерія”, скажімо, – розуміння її як 

конструктивного матеріалу, необхідного для “ампліфікації”, тобто для 

“певного обтяження та посилення вислову, що збуджує в душі довіру 

до сказаного”. Так, у рамках сковородинського “символічного світу” 

матерія  (me on) – всеосяжний принцип постання речей – 

перетворюється на матерію власне риторичну – розмаїття “фігур і 

монументів”, що ними “любомудри різних часів і народів” 

“наслідували” (imitatio operis) невидиму Божу природу. Тож, 

витлумачуючи єство мистецького (“поетичного”) creatio ex nihilo, 

Сковорода пише: “Це і є пряме створення сильного! – робити з нічого 

чудо, з примари – достеменність, дати бруду іпостась, а підлому тліну 

велич”, – зазначивши на маргінесах: “Що таке поетичне мистецтво 

(techna poetica)? – Робити з поганого гарне. Хто гарний?.. Плоть є 

ніщота... ” [7, 183–184]. 

Вживані Сковородою “фігури” та  “монументи” належать до 

іконосфери українського літературного бароко [7, 184]. Набуваючи 

універсальності, це старожитнє богословське “подобенство” легко 

втілювало метафізичні опозиції Бога та творіння, духу й матерії, цілого 

й частини, континуальності й дискретності. Саме воно стає 

“принципом індивідуації”, скажімо, засадничої на грунті вітчизняного 

“філософського боговідання” ідеї богосинівства. Гадки про 

неподільність духовної субстанції (“... частин душа не має, дух є 

неподільним. Але в інших речах чи не те ж буває? Чи не бачимо як в 

багатьох друзках дзеркала, в кожному цілим відображається людське 

обличчя”) тощо [7, 184]. 

З цього погляду, “дзеркальна” іконіка сковородинських творів 

є особливо цікавою. В латиномовній поезії “De sacra caena, seu 

aeternitate” Сковорода  говорить про віддзеркалення Бога в багатьох 

образах, які, незважаючи на свою плинність, вказують на вічний 

Архетип. Дзеркало зберігає свій звичний метафізичний сенс також 

тоді, коли Сковорода пробує окреслити єство людини (“Стань, якщо 

хочеш, на рівному місці й накажи поставити навколо себе сотню 

дзеркал. В той час побачиш, що єдиний твій тілесний ідол має сотню 

видів, залежних від нього єдиного. А як тільки прибрати дзеркала, 

раптом всі копії ховаються в своїй первісності, або оригіналі, 
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неначебто паростки в зерні своєму. Однак й ідол сам є тільки єдиною 

тінню істинної людини. Це творіння, начебто мавпа, дією 

відображення оприявнює невидиму й вічно сущу силу й божество тієї 

людини, якої всі наші тілесні ідоли начебто дзеркальні відображення, 

які, то з'являються, то щезають, тоді, як істина Господня стоїть 

повсякчас непорушно, ствердивши алмазний свій лик, вмістивши 

незліченний пісок наших тіней...”) чи “символічного  світу” Біблії, 

тисячі образів якого “наслідують” Божу Премудрість так само, як 

“частки розбитого дзеркала” людське обличчя [7, 186]. 

Таким чином, в риторичній матерії (me on) зринають образи, 

спрямовані до повноти Буття. Безліч образів, що ледь бовваніють в 

своїй буттєвості, стверджені Образом, який і є Буттям, і завдяки якому 

будь-який образ набуває свого смислу. Помисливши один-єдиний 

символ, ми мислимо всю нескінченість символічних світів.  

Висновки. Неможливість зведення особистісного буття до 

інших рівнів буття визначає актуальність особистісної гносеології. 

Пізнання інших та пізнання себе взаємно співвідносяться. Хоча 

принцип “пізнай себе” відомий ще з античності, але лише 

християнська метафізика дає змогу розуміти себепізнання не на 

індивідному, а на особистісному рівні. Поняття особистості, як 

іманентно-трансцедентної істоти, відкриває всередині людини простір 

трансцендентності. Лише цей простір дає змогу перетворення людини 

з мікрокосму в мікротеос. 

Пізнання себе, виявляючи справжню природу себе, є 

творенням себе як особистості. Тобто процес себепізнання є 

пізнавально-конститутивним. Утворюється замкнене коло: пізнати 

себе як особистість можна лише особистісним чином, а особистісне 

пізнання може здійснити лише особистість. Нередукованість 

особистісного буття свідчить про нерозривність особистісної онто-

гносеології. 

Онтологія особистості визначає і соціальну онтологію. 

Самореалізація особистості можлива лише в суспільстві особистостей. 

Навіть відлюдницька діяльність, здійснювана особистісним чином, є 

діяльністю задля суспільства. Особистісне суспільство зацікавлене у 

всебічному розвитку й найкращій реалізації кожної особистості. 

Розмаїта тожсамість, приводячи до гармонії поміж суспільністю та 

людиною, про що писав Григорій Сковорода, вказує, що ідея сродної 

праці не є егоїстично обмеженою, а здійснюється в суспільстві й для 

суспільства. 

Несуперечливе поєднання інтересів окремої людини та всього 

суспільства витікає з того, що особистість визначається в колі інших 
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особистостей. В такому випадку, на думку сучасного грецького 

мислителя Зізіуласа, спілкування стає онтологічною категорією. 

Природою особистості є спілкування. Дійсний сенс соборності 

свідчить, що єдність здійснюється в спілкуванні. 

Тому, пізнання суспільства є пізнанням себе. Суспільна 

діяльність, діяльність з максимальним використанням своїх талантів і 

здібностей – шлях до самого себе. 

Принципова нередукованість особистісного буття свідчить, 

що знаходячись на індивідному рівні людина не здатна ні діяти 

особистісно, ні пізнавати особистість, тобто, фактично, для індивіда 

особистісне буття є “річчю в собі”. Ноуменальна природа особистості, 

представлена на феноменальному рівні, постає для індивіда звичайним 

скупченням фактів і подій, й вести мову про буття особистості є 

безглуздим примноженням термінів. Індивід, замкнений в світі 

іманентності, не здатний мислити іманентно-трансцедентно, тобто 

особистісно. 

Пізнання зовнішнього світу через світ внутрішній відоме ще з 

античності й представлене уподібненням макрокосмосу до 

мікрокосмосу. Але в цьому випадку людина все ще перебуває в 

просторі іманентності. Виявлення трансцендуючої природи 

особистості пояснює необхідність виділення третього світу, який є 

простором іпостазування, простором здійснення особистості. 

Особистість здійснюється символічним чином, оскільки 

символ, за визначенням А. Шюца, будує міст від однієї царини 

дійсності до іншої та відіграє важливу роль в “опануванні” “великими” 

трансценденціями. 

Символічний світ іпостазування представлений у вченні 

Григорія Сковороди як символічний світ Біблії. Розуміючи Біблію не 

просто як послідовність символів, а як простір нескінченого 

символічного переозначування (де відоме й невідоме постійно 

змінюються), Сковорода виявляє тотожність множини символів в 

єдиному першосимволі. Численні персонажі Біблії, іпостазуючи, 

виявляють іпостасність Бога. Іпостась, як надбуття, розкривається в 

множині іпостазувань. Особистість, як самотрансценденція, долаючи і 

буття і небуття, стверджується в своїй надбуттєвості. 

Простір невпинного символічного переозначування розкриває 

трансцендуючу особову історичність. Історія постає як простір 

нескінченого смислоутворення. Тому в аналізі біблійної герменевтики 

Сковороди доцільне звернення до онтології смислу, представленої в 

роботі Ж. Дельоза “Логіка смислу”. 
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Дельоз вказує, що стоїки, долаючи платонізм, звертають до 

чистого становлення. Парадокс чистого становлення з його здатністю 

вислизати з теперішнього – це парадокс нескінченої тотожності: 

нескінченої тотожності обох смислів відразу – майбутнього й 

минулого, надлишку й нестатку, активного й пасивного, причини й 

ефекту. Саме мова фіксує ці межі. Але також і мова переступає ці 

межі, руйнуючи їх в нескінченій еквівалентності необмеженого 

становлення.  

Символічний спосіб мислення, здійснюваний Сковородою, 

уможливлює пізнавальну діяльність в апофатичному світі особистості. 

Розрізнення видимого й невидимого дозволяє виокремлювати вже 

відоме й рухатись до невідомого. Рухливість подібного розрізнення в 

світі постійного символічного переозначування свідчить про 

процесуальне визначення особистості. Постійне долання всіх 

обмежень (при визнанні всієї важливості й необхідності цих 

обмежень) є визначальною ознакою особистості. 
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N.V. Ponomarenko. Levels of existence and their comprehension in 

personality ontology. The work researches personality ontology introduced in the 

teaching of Grygoriy Skovoroda on the symbolic world of the Bible.  

Unreducibleness of personality existence defines the entity of personality 
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ontognosiology. The interconnection between personality ontology and social 

ontology is described within the frames of hermeneutical approach. 

Key words: existence, gnosiology, personality, myth, ontology, cognition, 

heart, symbol, transcendence. 
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. СВІТ ЯК ГОРИЗОНТ СМИСЛІВ І ЗНАЧЕНЬ 
 

Світ – це все те, що оточує людину, і те, що знаходиться  

усередині неї; універсальна предметність, у межах якої людина 

вирізняє себе з поміж інших предметів. Завдяки практичній і 

пізнавальній діяльності людина усвідомлює себе як суб‗єкт, що 

створює свій власний світ (світ людини), що протистоїть зовнішньому 

світові, який оточує її. Специфіка філософського вивчення світу 

полягає у теоретичній відповіді на центральне питання відношення 

людини до світу, людини до іншої людини і людини до світу людини. 

Ці відношення можуть вивчатися у різних аспектах: онтологічному, 

гносеологічному, логічному, аксіологічному тощо. Ті чи інші 

філософські течії акцентують увагу на певних моментах 

світовідношення: комунікативна філософія, персоналізм роблять 

акцент на відношенні ―Я – Інший‖, неофрейдизм, екзистенціалізм – на 

людському ―Я‖ тощо. 

Визначальними категоріальними характеристиками світу є 

цілісність, універсальність, саморозвиток. Наявність цих 

характеристик уможливлює той чи інший феномен як певний 

самостійний світ. Водночас вивчення будь-яких фрагментів світу за 

допомогою зазначених характеристик надає цим категоріям 

філософсько-світоглядного статусу. (1, 567-568). 

Отже, зовнішній світ можливо вивчати не лише за допомогою 

конкретних наук, але і виокремлювати власне філософський підхід до 
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нього. Втім прикметна особливість саме філософського погляду на світ 

полягає у його вивченні крізь призму людини. 

Але чи можливий такий єдиний філософський погляд на світ і 

врешті чи можливий єдиний світ взагалі? Позитивна відповідь як на 

перше, так і на друге запитання, на мій погляд, є вельми 

проблематичною. Дійсно, філософія розпадається на мозаїку 

різноманітних концепцій, течій, напрямків, що актуалізує питання 

кантівського штибу, як можлива філософія взагалі і водночас сам світ 

є розмаїттям субстратно-регіональних, соціогенних, психічних світів 

та знаково-семантичних форм. 

Ці питання ще більше загострилися у ситуації постмодерну. 

Зміна епохи Модерну реаліями постмодерну супроводжується низкою 

поворотів у філософії. Власне суть цього повороту одна, але у 

залежності від ракурсу аналізу в поле зору дослідників потрапляють 

різні його аспекти. На зміну гносеології як домінанти модерного 

філософування приходить онтологія, причому онтологія не 

Арістотелівського ґатунку, а саме соціальна онтологія. Ця 

переорієнтація зумовлена тим, що у фокус дослідження  потрапляє 

людина, її буття у світі. Зрозуміло, що аналізу гносеологічного 

суб‗єкт-об‗єктного відношення для розкриття всього багатства світу 

людини не достатньо. Тому цей поворот до онтології буття людини у 

світі  називають ще і антропологічним поворотом у філософії. Якщо 

врахувати, що для одного з фундаторів онтологічного повороту у 

філософії М. Гайдеггера домівкою буття людини є мова, то його 

концепцію, поряд з концепцією пізнього Л. Вітгенштейна, можна 

вважати первісною версією лінгвістичного повороту у філософії. А 

оскільки постмодерне дослідження мови акцентується не на синтаксисі 

або семантиці, а насамперед на прагматиці, де мова не відокремлена 

від її носія - людини, то можна говорити і про прагматичний поворот у 

сучасній філософії. Отже, від гносеології до онтології буття людини – 

це магістральний шлях розвитку філософії від Модерну до 

постмодерну. 

Варто відзначити і ту обставину, що коли мова заходить про 

антропологічний поворот у сучасній філософії, то водночас  потрібно 

мати на увазі й існування досить потужного зворотного 

антиперсоналістського тренду. За переконання багатьох постмодерних 

мислителей, розгляд філософських проблем крізь призму людини 

багато в чому зумовив сучасні автодеструктивні процеси у філософії. 

Хибність і підступність персоналістської позиції вбачається у тому, що 

гіпертрофія антропологічної теми, завищений інтерес до людини є 

джерелом теоретичних збочень. Нині, на думку постструктуралістів, 
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стає все більш зрозумілим, що сама людина не заслуговує на особливу 

довіру і пошанування, адже в ній укорінені вади і дефекти її власної 

природи. В найбільш радикальних постструктуралістських версіях 

стверджується  про «смерть суб‗єкта», під якою розуміється 

залежність суб‗єкта від соціальних умов його існування і тієї ідеології, 

яка у тій чи іншій формі відображає ці умови. 

Дана антиперсоналістська тенденція найбільш помітна у 

сучасній французькій філософії. Втім, вона досить істотно 

розрізняється як у франкомовній традиції (порівняй: теорію ―смерті 

людини‖ Лакана і прагнення Леві-Строса до реалізації ―автентичної 

особи у автентичному суспільстві‖), так і в англомовній традиції, 

наприклад, у функціоналізмі Парсонса і ―динамічному структуралізмі‖ 

Голдмена. Незмінним інваріантом згаданих концепцій є гасло: 

―людина помирає – залишаються структури‖. Власне людини як такої, 

на думку постструктуралістів, взагалі ніколи й не існувало, оскільки 

вона була і є продуктом різноманітних ідеологій і практик. 

Проте мабуть недоцільно і некоректно витлумачувати ідею 

―смерті людини‖ як осереддя образу людини епохи постмодерну. 

Радше ця ідея є певною інтелектуальною провокацією, епатажем 

модернового уявлення ―одномірної людини‖ і логічним містком для 

осягнення розмаїття і багатства дійсного світу людини. І якщо пізній 

Деріда закликає нас повернутися до проблеми ―фрагментарної 

особистості‖, то відомий теоретик постмодерну П.Козловський взагалі 

вважає цілісність людини  автентичним виявом постмодерного 

світосприйняття. На його думку, саме людина є моделлю для пізнання 

світу. Тому постмодерна філософія за свою суттю є антропоморфною і 

її головним завданням є вивчення людського досвіду у різних царинах 

людського буття. 

Можна стверджувати мабуть і про певну еволюцію образу 

людини в епоху постмодерну. Якщо раннім його версіям був 

притаманний відвертий епатаж, то у більш пізніх, більш поміркованих 

і виважених версіях есхатологічні мотиви ―смерті людини‖, ―кінця 

історії‖, ―смерті автора‖ тощо звучать приглушено і поступово стають 

анахронізмом. 

Вочевидь, приходить кінець певному розумінню філософії, 

історії, людини й натомість мають прийти нові образи, нові концепти, 

нові бачення людини і її світу.  

Таким чином, світ – це не купа речей, а спосіб бачення світу, 

смисл побаченого. Тому світ розпадається на різні горизонти смислів і 

значень. Не важко помітити, що тут постмодерністські уявлення про 
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світ і людину солідаризуються з феноменологічним баченням світу . 

Для фундатора феноменології Е.Гуссерля ―натуралізм‖ і ―об‗єктивізм‖ 

неприйнятні саме тому, що позбавляють розум інтенсіональності і 

перетворюють ―картину світу‖ у сукупність речей, а не безконечний 

смисл. Останній є не предметом, а променем світла, спрямованим 

людиною назовні. Відповідно, істина – це не дзеркало, яке відображає 

світ, воно уже давно розбито на друзки, а те, що висвітлюється цим 

променем. ―Навколишній світ, - пише М.Гайдеггер, -це духовне явище 

нашого особистого та історичного життя‖ (2). Він критикує 

новоєвропейську метафізику за орієнтацію на представлення, 

репрезентацію, ―постановку перед собою‖ всього, у чому живе людина 

у вигляді речей, об‗єктів, сутностей. Усе, з чим має справу людина, 

перетворюється на низку об‗єктів і таким чином створюється картина 

світу, у якій розташовані і упорядковані об‗єкти, що у сукупності 

являють суще. Поза сущим залишається те, що, власне, і є головним і 

забувається новоєвропейською метафізикою – Буття. (Детальніше 

див.3, 392-394). Але якщо існують різні горизонти смислів і значень, 

то не існує єдиного світу і не існує спільного буття. Це означає, що 

неможливий єдиний універсальний проект. Проте можливе загальне 

утримання від такого проекту – тобто відмова від універсалістських 

домагань. ― У сучасному світі, - пише С.Пролєєв, - немає спільної 

проблеми буття. Буття – проблема кожного, Спільною є лише 

проблема небуття. Того, як небуття уникнути. А в якому бутті ми при 

цьому опинимося – це власне питання кожного. Кожного індивіда, 

кожної культури, кожного суспільства‖ (4, 29). 

З цього випливає декілька наслідків. Перший полягає у тому, 

що якщо не існує єдиного світу, а він задається  нашим баченням, 

якщо немає кращих світів чи його фрагментів, то і не повинно існувати 

тих чи інших кращих форм пізнання. Єдине універсальне 

методологічне правило, яке може мати місце, це – ―дозволено все‖ 

(П.Фейєрабенд) У протилежному випадку будемо мати справу з 

шовінізмом і дискримінацією, але уже не культурних форм, а 

пізнавальних. Другий зводиться до того, що досить сумнівними є єдині 

універсальні надісторичні цінності. Дійсно, коли капіталізм зруйнував 

національні перегородки і історія, за словами класика, стала 

всесвітньою, з‗явилися онтологічні підстави для декларації певних 

всезагальних цінностей. Нині  у ситуації постмодерну на перший план 

                                                           

 Помітні конотації і з аналітичною філософією, для якої світ – це поле 
різноманітних ―мовних ігор‖ і навіть з марксизмом, для якого світ – це, 

насамперед, ―олюднена природа‖. 
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висуваються унікальність, своєрідність різних культур. Розбіжності та 

суперечності роздирають не лише різні культури; мультикультуралізм 

стає нормою усередині певної культури.  

Іншими словами, радикально змінилось соціально-онтологічне 

підгрунтя усвідомлення та маніфестації цінностей. І якщо для 

філософії епохи Модерну з її культом розуму, гуманізму, 

просвітницькими ідеалами ―Свободи‖, ―Братерства‖, ―Рівності‖ 

питання про всезагальні європейські цінності було самоочевидним і не 

потребувало обґрунтування та серйозної аргументації та рефлексії, то 

для постмодерних мислителів подібна філософія безнадійно застаріла і 

потребує своєї заміни. Це до речі чи не єдина теза, яку поділяють різні 

постмодерні мислителі. Вочевидь, для постмодерну європейські 

цінності – це лише черговий гранднаратив або метанарація. На цьому 

варто наголосити особливо, адже постмодерн – це не лише скепсис та 

іронія щодо можливостей розуму, заперечення 

логораціотеотелеофалоцентризму. Постмодерн в першу чергу ставить 

під сумнів саме визначальні цінності модерної епохи.  Втім і за 

доби Модерну з всезагальними європейськими цінностями було не все 

так просто. Цінності французької революції виголошувалися для так 

би мовити внутрішнього вжитку. Навряд чи хтось серйозно 

переймався екстраполяцією цих цінностей і їх легітимацією у 

численних заморських колоніях.  

Екстраполяція європейських цінностей на український грунт 

часто густо призводить до прямо протилежних наслідків: демократія 

обертається безладом і паралічем всіх гілок влади, лібералізм в 

економіці розвалом власного виробництва тощо. Зазначу, що 

постмодерна критика європейських всезагальних цінностей не є вже й 

такою оригінальною. Досить згадати традицію європейського нігілізму 

і, насамперед, концепцію Ф.Ніцше. Якщо Бог мертвий, то все 

дозволено. Тому наразі про які всезагальні цінності можна вести мову? 

Що лишається нам тоді коли єдині цінності, які ми могли  розглядати 

як божественні є помилкою, недоумством, неправдою, коли навіть сам 

Бог (Істина) перетворюється на найпоширенішу неправду? – пише 

Ф.Ніцше. Зверну увагу на ще один важливий аспект. Коли йде мова 

про сучасні європейські цінності, то, насамперед, під ними розуміють 

цінності неолібералізму з їх безумовним приматом цінності людини та 

її прав. Як ця наріжна теза лібералізму корелюється з національної 

ідеєю, адже остання ґрунтується  в першу чергу на праві нації? Наразі 

маємо суперечність: або лібералізм з його акцентом на людині, або 

національна ідея з пріоритетом нації. Нині ті, хто з молодечим 
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завзяттям сповідували національну ідею, з не меншим ентузіазмом 

просторікують про єдині європейські цінності. 

 І наприкінці свого виступу зупинюсь на такій вважливій 

проблемі як обгрунтування цінностей. Як відомо, існують різноманітні 

концепції легітимації етичних цінностей. Найбільш фундаментальною 

з них є наразі концепція трансцендентальної прагматики. Не буду 

зупинятись на ній докладно. Зазначу лише, що апеляція до ідеальної 

комунікативної спільноти, у якій не існує ніякого іншого примусу, ніж 

принуки кращого аргументу дисонує з реаліями сучасного світу. 

Уявімо собі, наприклад, таку ―ідеальну комунікативну спільноту‖, яка 

представлена: російським шовіністом, українським націоналістом, 

європейським ультраправим, представником китайської нації, що 

прагне до нової ролі на політичній мапі світу тощо. Зрозуміло, що 

дійти консенсусу їм буде дуже не просто. Проте реальний світ 

набагато складніший ніж спільнота, що згадувалась вище. То ж мабуть 

зовсім не випадково, як автор ―Критики практичного розуму‖, так і 

фундатор трансцендентально-прагматичного обґрунтування істинності 

знання та моральних цінностей, у кінцевому підсумку змушені були 

апелювати до віри, що ще раз потверджує думку про те, що 

європейські цінності є радше проблемою, ніж даністю і оперувати цим 

поняттям потрібно досить обережно. 

 Отже, світ як об‗єкт, який пройшов через горнило людської 

практичної і пізнавальної діяльності, задається способом його бачення. 

Оскільки не існує єдиної репрезентації світу, то він розпадається на 

різні горизонти смислів і значень, що унеможливлює існування 

надісторичних всезагальних універсальних цінностей і принципів 

пізнання. У цьому контексті абсолютно безпідставними виглядають 

звинувачення Канта у агностицизмі на тій підставі, що він заперечував 

пізнання речей у собі. Справа у тому, що Кант витлумачував річ у собі 

як у суто гносеологічному сенсі, як ту межу до якої ми знаємо світ. 

Про те, що знаходиться за цієї межею, ми нічого певного сказати не 

можемо. Дійсно, чи існували, наприклад, ті ж кварки в античну епоху? 

Оскільки вони не стали об‗єктом пізнання і не увійшли у пізнавальний 

досвід античної людини, тобто знаходилися за межею її уявлення про 

світ, то нічого певного сказати про них неможливо і вони були річчю у 

собі. Іншими словами, світ є таким, яким ми його знаємо і поза нашим 

знанням, для нас ніякого світу не існує. Якщо сучасна фізика бачить 

світ крізь призму стандартної моделі, то він є саме таким, яким 

зображує його ця модель. Водночас існують й інші моделі 

репрезентації світу, у яких картина світу буде істотно відрізнятися від 
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стандартної моделі. Чи правомірним є питання, яка з цих моделей є 

більш істинна? Мені здається, що така постановка питання була 

доречною в епоху модерну, коли намагались знайти єдину вірну 

формулу, єдину вірну модель світу. Нині зрозуміло, що світ є 

складним і такої єдиної моделі існувати не може. У цьому зв‗язку, 

вочевидь, можна говорити  про певну єдність у розумінні фізичного 

світу і світу людини ( і про певну єдність природничонаукового і 

гуманітарного пізнання), якщо останній задається різними 

горизонтами смислів і значень, то і перший існує лише як певна 

плюральність чи тотальність. 
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ЦІННОСТІ, СМИСЛИ ТА ЗНАЧЕННЯ В 

СВІТЛІ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПУ 
  

 Зближення природничих та соціогуманітарних наук дає можливість 

на основі антропного принципу та системної теорії  глибше проаналізувати 

співвідношення понять цінностей смислів та значень. Фундаментальні 

поняття класичної й сучасної філософії набувають нових визначеностей 

завдяки застосування підходів та концептів, що сформувалися у підвалинах 

кібернетики та природничих наук. 

Ключові слова: антропний принцип, цінності, абсолютні цінності, 

інструментальні цінності, смисли, значення, система, самоорганізація, 

аутопоезис, самореференція, рекурсія, редукція комплексності, спостерігач, 

подвійне спостереження.  
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Сучасна наука характеризується зближенням її природничих 

та соціально-гуманітарних галузей як за світоглядними, так і за 

методологічними параметрами. Самоорганізаційні та холістичні 

підходи дозволяють виявити істотні аналогії у природних, соціальних 

й гуманітарних процесах та сферах. Так, запропонований у 1973 р. 

Б.Картером  принцип антропності стверджує, що ми бачимо Всесвіт 

таким, тому що лише у такому Всесвіті міг виникнути спостерігач, 

людина. У самих вихідних фізичних константах закладена можливість 

виникнення спостерігача. А це передбачає існування як живих, так і 

високорозвинених соціальних систем з відповідними соціальними 

цінностями, в яких індивіди, окрім іншого, орієтуються на певні 

смисли та значення. Застосовуючи принципи теорії самореферентних 

систем до аналізу суспільного життя німецький соціолог Н.Луман 

конкретизував поняття смислів та значень, а також і цінностей у світлі 

теорії систем, створеної першопочатково на базі кібернетичних ідей та 

природничонаукового матеріалу.  Однак, ще в античній філософії 

вбачався зв‘язок між світовим порядком та цінностями: космічним 

логосом та справедливістю у суспільному житті, між спонтанним 

рухом атомів та свободою людини тощо.   

Ще Сократ, поставивши питання «Що є добро?», звернувся до 

проблеми цінностей, і задля ствердження своїх переконань свідомо 

прийняв навіть і несправедливий смертний вирок. Для Платона вищий 

принцип буття – ідеї – мали найвищу цінність. Те ж саме можна 

сказати про Першодвигун Арістотеля та Першоєдине Плотіна. В 

античній філософії аксіологічний аспект мав і практичний вимір: певні 

ідеальні цінності філософи прагнули реалізувати в повсякденності за 

допомогою відповідних поведінки та способу життя. В середньовічній 

християнській філософії найвищим буттям і найвищою цінністю був 

Бог, беззастережне визнання чого намагалися втілити в дійсність   

аскетичним та блаженним способом життя. В  абсолютному ідеалізмі 

Г.В.Ф.Гегеля, для якого Абсолютна Ідея могла проявлятися також і в 

іпостасі Бога, Абсолют розглядався і як онтологічна субстанційна 

основа існування світу, і як вища цінність.  

В некласичній філософії, починаючи з неокантіанства 

(Г.Лотце, Г.Віндельбандт, Г.Рікерт), «філософії життя» (Ф.Ніцше, 

В.Дільтей), прагматизму (Ч.Пірс, В.Джеймс, Дж.Дьюї), а також у 

філософській антропології (М.Шелер, А.Гелен, Г.Плеснер), 

герменевтиці (П.Рікьор, Г.-Г.Гадамер), стали відділяти реальність та 

цінність, а серед цінностей розрізняти цінності утилітарні, матеріальні, 

соціально-нормативні, що виконують  інструментальну функцію 

пристосування людини до природи та соціальних інститутів, з одного 



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

337 

                                                                         

боку, та цінності духовні, екзистенціальні, абсолютні, базисні, що 

становлять невід‘ємну основу людського єства, – з іншого. В 

соціально-філософських та соціологічних концепціях (М.Вебер, 

Т.Парсонс та ін.) цінності розглядалися як джерело мотивації 

(практичної інтенціональності) суб‘єкта до соціальної дії та як основа 

інституційно-нормативного регулятора суспільних відносин. У 

сучасному світі в зв‘язку з процесами глобалізації, інформатизації, та 

віртуалізації соціуму відбувається реструктуризація соціальних 

цінностей, зміна ціннісних пріорітетів людини та суспільства, що 

знаходить своє відображення у різних постмодерністських 

філософських та соціально-філософських концепціях. 

Представники київської антрополого-аксіологічної 

філософської школи (В.І.Шинкарук, І.В.Бичко, І.В.Бойченко,  

В.П.Іванов, С.Б.Кримський, В.І.Куценко, М.В.Попович, А.А.Ручка, 

В.Г.Табачковський, О.І.Яценко та ін.) чимало уваги приділяли 

проблемам цінностей. Так, С.Б.Кримський слушно зазначав, що 

неможливо у позитивістській менері перерахувати найголовніші 

цінності, з переліком яких погодилися б представники різних 

соціальних верств та представники різних етносів та соціумів; скоріше 

за все найголовніші цінності ще недостатньо у повній формі 

розгорнулися перед людством [5]. Їх можна у непрямій формі осягнути 

від супротивного: головна антицінність – це загибель людства 

(етноцид). Тому цінністю є все те, що на максимально можливий строк 

продовжує гідне існування людства. Тут абсолютною цінністю є 

існування та розвиток людства як найвищий (з відомих) рівень 

самоорганізації космосу, а інструментальними цінностями є 

матеріальні, соціальні, духовні, організаційні засоби, які сприяють 

реалізації найвищої цінності.   

Цінності також можуть бути  матеріальними, створеними 

працею людини,  соціальними, пов‘язаними з комунікацією та 

відтворенням соціальної реальності, моральними, включаючи й 

високоморальні (альтруїстичні), духовними, сакральними тощо. 

Дуже часто у буденній життєдіяльності абсолютні цінності 

приховані під поверхнею повсякденних інструментально орієнтованих 

завдань, турбот та заангажованих псевдоцінностей. Викривленість та 

спотвореність вищих  базових цінностей сприймається людиною як їх 

відчуження від неї та їх  недосяжність у  рутинній дійсності фактичних 

соціальних відносин. Разом з тим, через певні форми осягнення 

дійсності (мистецтво, релігію, філософію, науку, містичні осяяння, 

занурення у глибинні засади міжлюдських відносин та  суспільного 

буття тощо)  людина може, в той чи інший спосіб, прилучатися до 
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абсолютних цінностей. Так, мистецтво є способом входження в 

резонанс з вищими буттєвими цінностями через коди візуальних та 

аудіальних образів та ритмів. Релігія є контактом з вищими смислами 

буття через архетипи колективного несвідомого. Наука освоює 

дійсність у вигляді системи концнптуально-дискриптивних та 

інструментальних знань, часто-густо екстраполюючи певні методи 

перетворення дійсності на абсолютистські онтологічно-світоглядні 

проекції, прикладом чого можуть слугувати теорія Великого вибуху та 

антропний принцип в сучасній науці. Причому, такі екстраполяції 

виявляються результатом спрацьовування не до кінця усвідомлюваних 

напівавтоматичних інтенціонально-проективних механізмів 

свідомості: вдало працюючий інструментальний метод 

репрезентується в якості  властивостей самої дійсності як такої. 

Автентична конфігурація інструментальних цінностей, що 

адекватно узгоджуються з базовими цінностями даного соціуму 

сприяють конкурентоздатному його виживанню, виконанню ним 

певної природно закладеної місії. Принцип антропності сучасної науки 

стверджує, що виникнення складних біологічних та соціальних систем, 

а останніх – з підсистемами соціально-духовних цінностей, що 

невпинно вдосконалюються,  закладено ще у базових космічних 

константах. Спостережуваний Всесвіт влаштований так, що 

імовірність утворення складних систем у певній пропорції перевищує 

імовірність їхнього руйнування; виникає уявлення і пов‘язане з ним 

відчуття, що Всесвіт нібито  управляється певним космічним Розумом. 

Проте сам цей розум вичерпно (і позитивістськи) може бути 

представлений як система фізичних, фізико-хімічних та деяких інших 

констант. Це і не доводить, і не спростовує існування Вищої Істоти, 

залишаючи це питанням індивідуальної віри кожної окремої особи. 

Проте, можна із значною мірою впевненості стверджувати, що 

духовно-соціальні цінності закладені в коді, матриці та програмі 

еволюції Всесвіту.   

З позицій теорії соціальної самоорганізації матричні 

(абсолютні) соціальні цінності виступають у вигляді певної частини 

програми еволюції Всесвіту, закладеної у значеннях фізичних та інших 

констант, яка на соціальному рівні розгортається як ланцюг 

послідовної зміни соціальних парадигм на протязі всесвітньо-

історичного процесу. Ця зростаюча за складністю послідовність 

соціальних парадигм все щільніше наближує людство до реалізації 

своєї, поки ще не до кінця зрозумілої,  космічної місії і до 

відповідності інструментальних цінностей цінностям абсолютним, 

котрі і є, напевно, виразом певного космічної програми еволюції. 
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Зазначені парадигми виробляються у конкурентному змаганні різних 

культургенів, конфігурацій соціальних цінностей по критерію їх 

відповідності природі людини та її місії. З позицій теорії соціальної 

самоорганізації, базові (абсолютні) соціальні цінності репрезентуються 

як параметри порядку соціуму (його норм, антропологічно усталених 

практик життєдіяльності), а процес наближення конфігурації 

інструментальних цінностей до їх відповідності цінностям 

абсолютним виступає тут як послідовна зміна соціальних атракторів.  

Проте і самі цінності, як цілісність, у певному своєму аспекті 

зазнають тієї чи іншої еволюції, еволюційного відбору в процесі 

конкуренції з системами цінностей інших соціумів у ракурсі 

зазначеної вище подвійної селективності [6; 7; 8; 9]. Базові (абсолютні) 

соціальні цінності, що забезпечують програму виживання та розвитку 

людства, еволюціонують, напевно, несуттєво, проте цінності у 

інструментальному аспекті, які задіяні у забезепченні шляхів, способів 

та методів реалізації абсолютних цінностей, і які проявляються у 

вигляді історично заданих систем інструментальних цінностей 

(традиційних, індустріально-модерністських, постіндустріально-

постмодерних) можуть зазнавати помітних структурних змін. 

Як вже зазначалося вище, один із засновників синергетики 

Г.Хакен вважав, що у процесі породження порядку з хаосу 

відбувається самопородження смислу [17].  Луман, який був 

сучасником Г.Хакена, також вважав, що вихідним пунктом еволюції є 

утворення смислу як грандіозного спрощення надскладності. Смисл 

породжується як психічними, так і соціальними системами, які 

сформувалися в процесі коеволюції. Системи одного виду є 

навколишнім середовищем для інших: соціальні системи є довкіллям 

для психічних систем, а психічні – довкіллям для соціальних. Індивіди 

не можуть жити поза межами як психічних систем, так і соціальних [9, 

с. 96]. 

Н.Луман у 1960-1961 р.р. стажувався у Гарвардському 

університеті  у Т.Парсонса. Однак, те  що в традиційній концепції 

Т.Парсонса конституювалося як цінність[ 10; 11; 12; 13; 14], у 

концепції Н.Лумана значною мірою розглядається під рубрикою не 

лише цінності як такої, але й смислу. Феномен смислу з‘являється у 

формі надлишку посилань на подальші можливості переживання та дії. 

Як зазначав Е.Гусерль, на якого посилається Н.Луман, щось 

знаходиться в центрі уваги, наміру, а щось інше позначається як 

маргінальний горизонт «і так далі» [3, с. 97]. 

Згідно з Н.Луманом, смисл в цілому розгортається відповідно 

до розрізнень, які не задані як такі, а набувають свою оперативну 
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застосовуваність, а також і поняттєве формулювання, виключно з 

самої осмисленості. Саморух феномену смислу є переважно 

аутопоезисом (поняття аутопоезису Н.Луман запозичив у У.Матурани, 

з яким особисто зустрічався).  На цій основі будь-яка подія може 

набути смислу й стати елементом системи. Саморухи смислів 

автономно конституйовані  як функції сприяння отриманню й 

переробці інформації. Саморух смислів не означає, що це може 

відбуватися поза живими організмами людей, однак ця залежність не є 

оперативною передумовою смислу. На думку Н.Лумана, існують 

системи, що конституюють смисл, причому використання ними 

смислу відноситься до способу їх оперування [6, с. 244]. Смисл 

забезпечує комплекс якостей, що необхідні для утворення системних 

елементів, а саме, – визначати себе через вказання на інші елементи 

системи. Самореференція, надлишковість керує цим процесом 

визначення смислу [9, с. 105]. Смисл є медіумом, який працює з 

розрізненням актуальності й потенціальності, а саме, з 

диференціацією, з відмінністю у тому значені, що єдність завжди є 

присутньою у відмінності, тобто в тому, що бачать у даний момент 

(актуально) [6, с. 241].  

Для опанування областю смислу є, наприклад, герменевтичні 

методи. Якщо ми переживаємо світ у смисловому плані, то ми 

переживаємо його як «текст», і тоді смисл має дещо спільне з 

інтерпретацією, з тим, що ми самі створюємо смисл, відштовхуючись 

від якого-небудь тексту. При цьому текст – це не обов‘язково книга. 

Можна світ мислити як текст і в цьому вападку казати, що 

герменевтика інтерпретує світ [6, с. 244]. 

Якщо відбувається планування, то плануюча інстанція 

знаходиться поза межами того, що вона планує, і не володіє 

необхідною різноманітністю, тобто не може набути тих станів і такої 

їх кількості, яких набуває те, що вона планує, або навколишній світ. 

Плануюча система має редукувати комплексність, вона повинна 

намагатися віднайти елегантні рішення для набагато більш складних 

проблем. Тому вона повинна спрощувати. Вона має механізувати, 

абстрагувати, створювати моделі, а потім намагатися управляти за 

допомогою цих моделей; комплексність – це примус до відбору, це 

режим відбору, що здійснюється по певним критеріям [6, с. 244-245]. 

На думку Н.Лумана редукція комплексності та виокремлення 

смислу є дуже схожими процесами. Смисл – це також примус до 

відбору. Ми маємо надлишок вказівок, ми повинні знати, що ми 

можемо з цим робити, тобто, що ми зробимо з наступним кроком при 

виключені інших можливостей; без відбору неможливо відтворити 
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актуальність, здійснити що небудь оперативно. Але для відбору 

потрібні критерії; таких критеріїв надає смисл як дуже ефективна 

техніка роботи з комплексністю  [6, с. 245]. Роль редукції 

комплексності (Н.Луман), узагальнюючої синергетичної інформації 

(Г.Хаекн) в утворенні надскладних систем як таких, а також і в 

утворенні смислу дозволяє проводити переконливі аналогії між 

природними та соціальними утвореннями, системами та процесами, 

включаючи також і конституюючі соціум цінності.    

  Ідея самопородження, самореферентності смислу, що знаходить 

собі місце у праця Н.Лумана, Г.Хакена та інших вчених, не є суто 

умоглядною теоретичною побудовою, а грунтується на певних 

емпіричних узагальненнях даних сучасних наук. Так, антропний 

принцип в науці, як вже зазначалося, заснований на існуванні у 

Всесвіті певної кількості різного роду констант, що визначають 

спрямованість його еволюції. Якби кожна з набору цих констант 

відрізнялася за своїм значенням хоча б на декілька відсотків від 

існуючих значень, видимого складного й різноманітного буття з його 

біологічними й соціальними системами не існувало, а був би лише 

суцільний хаос. Зафіксовані природні константи є лише миттєвим 

зрізом цілісної і взаємопов‘язаної еволюції космосу, в якому 

спостерігається існування неосяжної кількості систем. Найголовнішою 

спостережуваною характеристикою існуючих у Всесвіті систем є їхня 

спонтанна самоорганізація, суттєвою рисою якої є самореферентність. 

Природна визначеність систем разом з їх замкненістю (монадністю) та 

самореферентністю і є основою самопородження смислів, які 

набувають спонтанного саморуху із виникненням соціальних систем. 

Згідно з ідеями голографічного холізму  (Д.Бом, К.Прібрам, М.Талбот) 

[1; 16], в кожній елементарній часточці (вона ж має і хвильові 

властивості) Всесвіту у згорнутому вигляді є інформація про кожну 

іншу часточку (хвилю) Всесвіту у нескінченному минулому 

(принаймні до часів Великого вибуху) й нескінченному майбутньому і, 

відповідно, про базову програму (хоча б у вигляді констант) еволюції 

Всесвіту. Як зазначає Л.А.Цимбал, серед інформаційних процесів у 

космосі виокремлюють інформацію безпосередньої фізичної взаємодій 

елементарних часточок (фізична інформація), генетичну інформацію 

(інформацію про минулі стани системи, закріплену у вигляді її 

структури) та ідеальну інформацію, що становить синтез кодів та 

програм еволюції Всесвіту у згорнутому вигляді [18]. Ці згорнуті  

інформаційні коди та програми, які визначають патерни та атрактори 

самоорганізації конкретних систем, визначають і характеристики  

коеволюціонуючих разом з ними самореферентних смислових систем.       
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        Філософську метафізику можна було б назвати вченням про 

самореферентність буття; буття, оскільки воно здійснює 

самореференцію, називають мисленням; так само й фізик 

використовує фізичне пізнання, щоб зрозуміти себе [9, с. 146], 

наприклад як надскладну інтерференцію самореферентних й 

саморезонуючих хвиль. (Це висловлювання непрямим чином свідчить, 

що Н.Луман володів знанням про антропний принцип).  Зрозуміти як 

самого себе, так і оточуючий світ, можна лише переробивши це все 

через смислові системи, і лише у формі смислу, оскільки самі фізичні 

та хімічні системи не оперують у смислових формах. Смислові 

системи створюють передумови того, що навколишній світ стає 

спостережуваним, зрозумілим та аналізованим для оперуючих 

самореферентно-замкнених смислових систем, котрі, окрім іншого, 

займаються освоєнням смислових систем навколишнього світу [9, с. 

149].  

Для кращої пристосовуваності до оточуючого світу система 

ускладнює власну структуру, здійснює внутрішню диференціацію. 

Чим диференційованіша система, тим адекватніше вона реагує на 

різноманітні виклики ззовні. Еволюціонуючи, система, завдяки 

самореферентно обгрунтованим схемам диференціації, стає 

незалежною від навколишнього світу, вона може самостійно 

проектувати власну диференціацію його феноменів. Завдяки більшій 

диференціації система поліпшує свої можливості здобувати важливу 

для своєї адаптації інформацію. Особливістю соціальних систем 

полягає в тому, що вони відображають комплексність і орієнтуються 

на неї у формі смислу [9, с. 261,262].   

Поняття референції має значення аналізу і не зводиться до 

суто наукових операцій. Самореферентна аутопоетична репродукція 

обумовлюється передхоплюючою рекурсивністю. Рекурсія є процесом 

повторення чого-небудь самоподібним чином. У реальному фізичному 

світі це може бути вкладеними відображеннями, що відтворюються 

двома точно паралельно розташованими одне до одного дзеркалами; 

наведений приклад є однією з форм нескінченної рекурсії. В 

математиці та інформатиці рекурсія є методом визначення функції, 

при якому визначувана функція є застосованою в тілі свого ж власного 

визначення. При цьому нескінчений набір випадків (значень функцій) 

описується за допомогою кінцевого виразу. По суті справи це є 

способом визначення множини об‘єктів через самих себе з 

використанням  раніше заданих часткових визначень. Визначення, яке 

використовує рекурсію є індуктивним. В математиці рекурсивними 

називаються визначення будь-якого поняття через самого себе. 
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Класичним прикладом є визначення факторіала цілого числа, яке 

більше від нуля або дорівнює нулю.    n! = 1, якщо n = 0; n(n – 1)!, якщо 

n > 0. Є тривіальним положенням що 0! = 1. Якщо розгорнути декілька 

кроків цієї формули, то буде наступне: 1! = 1 * 0! = 1* 1 = 1; 2! = 2 * 1 

= 2; 3! = 3 * 2 = 6  і т. ін. Іншими словами, рекурсія визначає себе через 

саму себе [2; 19; 20; 15, с. 78-79,81-82 та ін.].  

Н.Луман відзначає, що якщо рекурсивність раніше була 

привілеєм суб‘єкта, то тепер вона є ознакою систем як таких, у тому 

числі й комунікативних систем. Для самореферентних комунікативних 

систем загальним медіумом є смисл [6, с. 265]. 

Спираючись на Е.Гусерля, Н.Луман вважає, що пізнавальна 

система людини не могла б оперувати без reentry – повторного 

входження спостерігача в спостережуване. У Е.Гусерля, на думку 

Н.Лумана, оперативна система полягає в інтенціональності, за 

посередництвом якої проблема розв‘язується крок за кроком, у кожний 

момент часу; будь-яка операція супроводжується ретенцією, тобто 

сприймає боковим зором те, що тільки-но відбулося, і протенцією, 

тобто передхоплює те, що відбудеться в процесі наступних двох-трьох 

дій свідомості. Спостерігач може проявляти себе у подвійній якості: як 

зовнішній спостерігач, котрий бачить, що якась система спостерігає 

себе саму, або як самоспостерігач, тобто як той, хто спостерігає самого 

себе, співвідноситься з самим собою, каже щось про себе [6, с. 

86,87,90]. Парадокс  reentry розв‘язується за рахунок того, що 

постулюються дві ідентичності, два рівня – метарівень та нижчий 

рівень або зовнішній спостерігач і самоспостерігач [6, с. 91].  

Про спостерігача може говорити, з погляду Н.Лумана, лише 

спостерігач («observer»); тут ми відразу ж опиняємося в центрі 

замкненого кола; відміннсть між спостереженням та спостерігачем 

полягає в тому, що спостереження – це операція, а спостерігач – 

система, якщо такі операції є не поодиноким подіями, а поєднуються у 

певні послідовності, котрі можна відрізняти від середовища [6, с. 147]. 

Спостерігач знаходиться вередині подій, він спостерігає операції, 

проте і сам він повинен вміти оперувати; тобто, спостерігач 

спостерігає операції, але і сам він є операцією, точніше, утворенням, 

що виникає з поєднання операцій. Розрізнення системи та 

навколишнього світу є одним із способів спостереження поряд з 

іншими. Оперативна замкненість аутопоезису проявляється в тому, що 

спостереження здійснюється системою, котра продукується 

спостереженням [6, с. 148]. 

Особливо складним, на думку Н.Лумана є спостереження 

другого порядку, тобто спостереження за спостерігачем. З одного 
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боку, спостереження другого порядку є водночас і спостереженням 

першого порядку. З другого боку, спостереження другого порядку є 

перспективою, яка невидима для того, хто бачить за допомогою неї. 

Так, деякі люди не бачать деяких речей як Дон Кіхот. Тут 

проявляється ефект постійного переміщення, відсування сліпої плями. 

Типовою настановою сучасності є опис цього як циркулювання сліпої 

плями, як встановлення рекурсивного аутопоезису на рівні 

спостереження другого порядку  [6, с. 163,164,166].  

Одним з виявів самореференції у сучасному суспільстві є 

планування власного розвитку. Самопланування соціальних систем є 

спостережуваним. Проте планування є процесом, який відбувається не 

як самодостатній, а лише поряд з іншими процесами. Але 

самопланування системи створює гіперкомплексність, підвищену 

надскладність системи. 

Для відрізнення операцій, що відбуваються в самій системі від 

операцій, що відбуваються у зовнішньому світі (які некодовані, або 

кодовані інакше) слугує код. Тільки завдяки коду стає можливим 

самоспостереження стосовно того, що належить системі, а що – 

зовнішньому світу. 

Код є ключем до підтримання єдності системи у її відрізненні 

від навколишнього середовища. Функціональні системи 

ідетифікуються як єдність на рівні свого коду, тобто за допомогою 

свого первинного розрізнення, а свої відносини до зовнішнього світу 

вони диференціюють на рівні власних програм. Відмінність кодування 

та програмування в рефлексії системи одночасно є відмінністю 

ідентичності та розрізнення [8, с. 111]. Код зберігається в пам‘яті 

системи, що зафіксована в її структурі. 

Своєрідним врахуванням Н.Луманом можливої хаотичності у 

соціальній комунікації є поняття подвійної контингентності. 

Початково синергетика  вибудовувалася на моделі хаотичного руху у 

фізичній хімії та термодинаміці, з якого самоутворюються певні 

параметри порядку. Вектори інтенціональностей взаємодій у соціумі 

не завжди впорядковані належним чином, але і не є наскрізь 

хаотичними, оскільки мають ті або інші спрямування. Поняття 

подвійної контингентності враховує загальний фон невизначеностей і 

потенційної хаотичності у соціумі, оскільки двоє агентів комунікації 

можуть спілкуватися у певних широких межах як завгодно, однак 

можуть і шукати обопільного порозуміння, можуть спробувати ввійти 

в контакт і наступну комунікацію, а можуть і уникнути цього. У різних 

акторів можуть бути різні критерії селекції міжособистісних зв‘язків. 

Так, по-перше, дуже мала йиовірність того, що будь-якій конкретній 
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людині ми зможемо щось важливе для неї повідомити; по-друге, чи 

виберемо ми з усіх можливих способів найбільш адекватний, щоб 

повідомити даній людині бажану нам (а чи бажану для неї) 

інформацію?; по-третє, чи правильно ця людина зрозуміє нас?  [9, с. 

151,152 та ін.]. Подвійна контингентність забезпечує виокремлення 

соціальних систем, а також саме соціальне розходження смислу у 

перспективах розуміння. Вона також стає особливим способом 

селективного узгодження дій в системах, що виокремлюють себе з 

навколишнього світу.  

Подвійна контингентність запускає в дію самореферентне 

коло: виникнення проблеми включає процес її розв‘язання. Я роблю 

те, що ти хочеш, коли ти робиш те, що хочу я. Це коло являє собою 

нову єдність, котра не зводиться до жодної з систем, що беруть у 

ньому участь. Це коло репрезентоване як зміст свідомості і, 

відповідно, як тема комунікації, але передбачається, що він 

репрезентований  і в інших системах; ця передумова виникає 

мимовільно, як саме собою зрозуміле, і вона не дає можливості не 

втягуватися у контакт або несподівано перервати його. Завжди при 

будь-яких передумовах виникає ця циркулярна закрита єдність, 

невизначеність, що створює саму себе: я не дозволяю тобі визначати 

мене, якщо ти не дозволяєш мені визначати тебе [9, с. 168].  

Соціальна система, на думку Н.Лумана, відтворює сама себе за 

допомогою самоорганізації та аутопоезису. Щоб аутентично осягнути 

самоорганізацію, необхідно застосувати не лише диференціалістське, 

але й оперативне  поняття системи. Це означає, що у розпорядженні 

системи знаходяться лише її власні операції. В системі немає нічого 

крім її власних операцій, що слугують двом різним цілям. По-перше, 

вони необхідні для формування власних структур системи: структура 

операційно замкненої системи має бути побудована за рахунок її ж 

операцій. Інакше кажучи, не буває імпорту структур. Це називається 

самоорганізацією. По-друге, система може використати лише свої 

власні операції для того, щоб визначити історичний стан або 

теперішній час, з якого має випливати все наступне. Стосовно до 

системи теерішній час визначається її власними операціями. Ми маємо 

тут справу з двома аспектами: по-перше, із «самоорганізацією» у 

значенні створення структури за рахунок своїх власних операцій і, по-

друге, із «аутопоезисом» у значенні детермінації стану, виходячи з 

якого можливі наступні операції і який визначається операціями тієї ж 

системи [6, с. 104].  

Система може оперувати зі структурами, які сама створила. 

Чим більший обсяг структур, тим більше різноманітності і тим більше 
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пізнаваною для самої себе як детермінатор власного стану або власних 

операцій є система. З іншого боку, протилежне теж правильно. 

Структури, в свою чергу, теж можуть бути створені тільки за 

посередництвом власних операцій. Це круговий процес: структури 

можуть бути створені тільки за посередництвом власних операцій, 

тому що власні структури, в свою чергу, детермінують операції. Все це 

здається парадоксальним тому, що парадоксальною є позачасове 

абстрактне формулювання, тоді як реальні процеси займають певний 

час і можуть таким чином розвиватися [9, с. 109,111,112].  

Тісно пов‘язаним з поняттям смислу, і навіть більш 

фундаментальним щодо нього є поняття значення. Неймовірно велике 

число значень пронизує всі процеси у Всесвіті. У розмовах з Д.Бомом 

А.Ейнштейн висловив думку, що ближчим до істини буде уявляти 

Всесвіт не механічно, як сукупність елементарних часток, а як 

цілісний набір безперевних полів, що пронизують весь простір, де 

елементарні частки розглядаються як відносно постійні та незалежні 

структури в тих місцях, де поле є сильним. Механістичний світогляд 

розглядає поля як такі, що існують роздільно, відокремлено; більш 

глибокий холістичний підхід пропонує розглядати частки як абстракції 

відносно незалежної та стабільної форми як у випадку з водовертю, що 

розповсюджена по всьому простору. Всесвіт тут розглядається як 

непорушена цілісність у плинному русі. Водокрут існує лише у 

сприймаючому розумі, в той час як насправді його не існує. Є ніщо 

інше як шаблон води, що спливає, а водокрут – лише зручне слово для 

його позначення [1,  с. 9,7].  

Якщо, згідно з А.Ейнштейном, відділені у нашому 

новочасному повсякденному досвіді простір та час на глибинному 

рівні становлять єдиний контінуум, то також і речовина, що рухається 

у цьому просторі-часі, згідно з Д.Бомом, є, поряд з простором-часом, 

також проявом цього єдиного глибинного контінуума. При такому 

погляді на Всесвіт, всі процеси в ньому виявляються миттєво 

скоординованими, він є єдиним цілим. І наступний крок думки Д.Бома 

полягав у тому, що базові властивості цілого миттєво проявляються у 

кожній точці простору. Наша повсякденна реальність насправді є лише 

ілюзією подібно до голографічного зображення. Під нею знаходиться 

безмежний та  першопочатковий рівень реальності, який Д.Бом назвав 

імплікативним (тобто «прихованим») порядком, в той час як наш 

повсякденний рівень є експікативним (тобто проявленим) порядком. 

Зв‘язок між цими двома рівнями здійснюється як безперевне 

розгортання та згортання цих порядків. Тобто імплікативний порядок 
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розгортається в експлікативний, а експлікативний згортається в 

імплікативний [1, с. 33,34]. 

Аналізуючи взаємозв‘язок розумової та фізичної активності 

людини, Д.Бом застосовує поняття сома-значенєвості – soma-

significance  [1, с. 32]. Згідно з Д.Бомом сома (фізичне) та її значущість 

– це два аспекти однієї всеосяжної реальності. Кожний аспект 

відображає або має на увазі інший таким чином, що інший можна 

побачити в ньому. Як насправді не існує окремого магнітного полюсу 

у магніті, так і сома-значенєвість є двома аспектами, що розрізняються 

лише в думці [1, с. 32]. Значення тут вбачаються такими, що можуть 

організовуватися в більш тонкі структури, котрі мають на увазі, 

містять та згортають одне одного, тобто одне значення згортає інше і 

так далі.  

Взаємозв‘язок соми та значення є іншим виразом ідеї про 

енерго-інформаційний характер будови Всесвіту: енергія та 

інформація нерозривні, взаємозалежні; будь-яка елементарна часточка, 

яка насправді є часточкою, проявляє корпускулярні властивості лише 

на десять відсотків, а хвилею проявляє себе у дев‘яносто відсотків 

випадків спостережень; ця хвиля неодмінно має довжину і частоту 

(значення яких є обернено пропорційними), котрі є і власне 

інформаційною складовою цієї єдності. Матерія є різновидом енергії, 

характер переходу енергії у матерію і навпаки виражається відомою 

формулою Ейнштейна, згідно з якою енергія дорівнює масі 

помноженій на швидкість світла в квадраті. Сама формула відображає 

інформаційно-значенєвий код цього переходу.  

Сома-значенєвий та значенєво-соматичний процеси існують як 

на індивідуальному, так і на соціально-організаційному та соціально-

комунікативному рівні. На думку Д.Бома, значення може передаватися 

від однієї особи до іншої і у зворотньому напрямку шляхом звукових 

хвиль, жестів, що переносяться світлом, книг та газет, телефоном, 

радіо, телебаченням тощо, пов‘язуючи суспільство в цілому в одну 

величезну паутину сома-значенєвої та значенєво-соматичної 

діяльності. На думку Д.Бома, це становить сутність суспільної 

комунікації і створює суспільство як таке [1, с. 34]. Більша частина 

нашого матеріального світу – будинки, міста, фабрики, ферми, шосе 

тощо – може бути описана як результат того значення, яке протягом 

століть мали матеріальні об‘єкти для людей. Для людини значення є 

центральним і дуже важливим орієнтиром у житті. Ці значення 

фундаментально впливають на наші дії стосовно природи, і у такий 

спосіб непрямим чином впливають на зворотню дію природи на нас, 

оскільки ми і природа є одним цілим [1, с. 34].    



Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні…»               

348 

                                                                         

Значення (meaning) вказує, на думку Д.Бома, не лише на 

значущість чогось для нас, але і на наш намір, мотивацію щось 

зробити. Значимість пробуджує намір, готовність діяти, бажання щось 

зробити. Намір – це різновид прихованого порядку, намір 

розгортається з цілісного значення. Більша частина значення 

прихована. Однак, щоб ми не сказали і не зробили, ми не маємо 

можливості описати  більше, ніж дуже малу частину всезагальної 

значимості, яку ми відчуваємо у кожний даний момент. Більше того, 

коли така значимість тягне за собою намір, він також буде повністю 

прихованим, у крайньому разі спочатку. Так, якщо у мене є намір 

говорити, і те, що я хочу сказати – приховано; я не знаю точно, що я 

збираюся сказати, але слова вимовляються, розгортаються [1, с. 34]. 

Будь-яка діяльність має дві сторони – значення та намір; окремо вони 

не існують. Найглибші наміри походять з всезагальної значущості, і 

тому ми не можемо їх контролювати, хоча нам здається, що наміри 

свідомі та завчасно осмислені. Тому часто наші наміри відкриваються 

для нас тоді, коли ми вже діємо, і це дозволяє усвідомлювати більш 

глибокі значення. Дізнатися про повне значення наших намірів буде 

дуже дорогим завданням. Тому ми можемо їх демонструвати за 

допомогою уяви. Демонструвати (display), зауважує Д.Бом, означає 

«розгортати». Тому продемонструвавши в уяві наші наміри, можна 

уникнути деструктивних сторін їх проявів в дійсності. Разом з тим, 

намір постійно змінюється в акті сприйняття повного значення [1, с. 

35].   Такою ж самою може бути і самореференція, аутопоезис смислу, 

а також смисл смислу за Н Луманом. Значення та смисл є проявами 

інформації, а не матерії або енергії. Насамперед інформаційної 

складової стосується формулювання, що відносять до Анаксагора – 

«все у всьому», все у космосі пов‘язане з усім іншим, незалежно від 

масштабу явищ. Самодостатність значення та смислу, котрі можуть 

бути значенням значення та смислом смислу свідчить про іхню 

цілісність, голографічність. 

Слід відмітити, що деякі положення синергетики, які Д.Бом не 

мав можливості сприйняти у всіх її розгалуженнях та інтерпретаціях, 

значне місце у світобудові відводять параметрам порядку та 

атракторам. Зокрема параметри порядку є певними значеннями, які, 

при їх досягненні системою, переводять цю систему в інший режим 

самоорганізації. Фізичні та деякі інші константи теж мають певні 

значенні, котрі спрямовують процеси у певному напряму, зберігаючи 

не тільки певні кодові кількісні характеристики порядку у Всесвіті, але 

й зберігаючи саме існування космосу як складної саморганізованої 

надсистеми, і не дозволяють йому деградувати в прірву хаосу. Крім 
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того, при досягненні тією чи іншою системою певних параметричних 

значень відбувається не тільки трансформація процесів, що 

реалізуються у цій системі, в іншу якість, але й відбувається «запуск» 

змін у тих чи інших процесах на інших рівнях – мікрорівні, або 

мегарівні щодо цього процесу. 

 Поряд з цим відбувається інформаційні процеси редукції 

комплексності та самопордження смислу. Якщо базові значення 

фіксовані, константні, то розгортання, самоорганізація складних 

систем на основі цих значень є самопородженням смислів, про яке 

зазначав Г.Хакен. Частина смислів у складних психічних та соціальних 

системах конституюються як інструментальні цінності, ідеали.   

Але мисленєва діяльність це не тільки зануреність у потік цих 

переходів, але й спрямування думки в тому чи іншому напрямку 

активності відповідно до констеляції значень. Д.Бом зазначав, що в 

потоці думки може існувати ще один рівень, на якому поповнюється 

значення думки і здійснюється дія по спрямуванню до цієї думки в той 

час, коли рухається інша думка, яка осмислюється, щоб побачити чи 

відповідає вона дійсності та поставленій мислительній меті. Якщо ні, 

то намір змінюється до того моменту, коли ми не отримаємо 

відповідне відношення між думкою, що виникає з глибшого наміру і 

думкою, яку ми розглядали спочатку; тобто може існувати глибша 

розумність, що може охопити значення першої думки в більш 

широкому контексті [1, с. 38]. Власне те, що тут описує Д.Бом 

стосовно саморегулюючого та самооцінюючого руху думки, в 

філософії отримало назву рефлексії ще з часів Дж.Лока, і всебічно 

було розроблено Г.Гегелем, а вже в кінці ХХ ст. переосмислено 

У.Матураною, Н.Луманом та іншими вченими як самореференція, 

рекурсивність. Але у сучасній науці самореференція та рекурсивність 

втратили жорстку прив‘язку до свідомості й до рефлексії і почали 

розглядатися як об‘єктивна властивість систем, пов‘язана з їх 

самоорганізацією. 

       Холістичний підхід дає можливість розглядати світ у його 

складних значеннєво-смислових взаємозв‘язках, виявити 

взаємозалежність всіх систем, в тому числі й соціальних. Цей підхід 

також розкриває взаємозалежність  різних систем цінностей та 

смислів, котрі в результаті редукції комплексності експлікують, 

роблять очевидними для сприйняття та осмислення 

найфундаментальніші цінності глобального співтовариства, які в 

результаті  постійної їх реструктуризації репрезентуються все в нових 

якостях.  
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Проте тут необхідно виокремити три аспекти розгляду самого 

смислу. По-перше, традиційно смисл є співвідношенням поняття та 

предмету поняття. Наприклад, поняття «людина» можна співвіднести з 

тією чи іншою людиною або людиною взагалі (про що зазначали 

Платон, Аристотель, середньовічні логіки) і окреслити смисл цього 

поняття.  По-друге, смисл можна виводити з тієї чи іншої пропозиції. 

Таку позицію займав Л.Вітгенштайн при написанні праці «Логіко-

філософський трактат», стверджуючи, що думка є пропозицією, котра 

має смисл. По-третє, смисли можна розглядати в контексті всієї 

сукупності життєвих-практичних ситуацій (Дж.Сьорль та пізній 

Л.Вітгенштайн).  

Постструктуралізм намагається звільнити лінгвістику (що 

вивчає систему природної мови) від семантики як теорії смислу і 

зробити таким чином «очищену» мову світоформуючою системою. 

Спираючись на концепцію мови Ф.Сосюра, Ж.Дерріда вважав, що не 

існує природного зв‘язку звуку та смисла. Те, що конституює мову, не 

пов‘язано з з фонетичним характером знака. Мова формується не 

фонетичним характером слова, а різницею, що відділяє один звуковий 

образ від іншого. Сітка мовних розрізнень утворює  мережу смислових 

відмінностей, що утворюють дійсність. Не існує ніякої внутрішньої 

структури світу; він є суцільним мереживом розрізнень[4]. Це надає 

підставу заперечувати метафізику логоцентризму. Відкидання 

проблеми смислу випливає з відмови вбачати зв‘язок лінгвістики та 

семантики. Проте така відмова не є простою примхою, а зумовлена 

значним зростанням впливу деяких штучних мов, зокрема мов 

програмування в сучасному суспільстві. Машинні мови 

програмування, що складаються з одиниць та нулів і простих правил 

оперування з ними (машинний синтаксис) і мови програмування більш 

високого рівня – Pascal, C + + [2; 15; 19; 20], Delphi та інші (машинна 

семантика), – ефективно спрацьовують у компьютерних системах, з 

чим сучасна людина, котра постійно й щоденно використовує 

персональний компьютер для роботи, розваг, контактів за інтересами, 

має справу ледь не ціледобово. Інакше кажучи, у широко 

розповсюджених компьютерних системах щоденно калькулюється 

неймовірно велика кількість значень. Причому певну низку смислів 

тут може бути переведено (запрограмовано) у значення. 

Завершальних, заключних смислів інформаційному аспекту життя 

надає програміст або, ще частіше, користувач компьютерних програм. 

Таке зростання впливу «світу значень» на «світ смислів» напевно і 

призводить до посиленої уваги до ідей лінгвістичного позитивізму 

(Ж.Деріда та ін.) [4]. Разом з тим самореферентні процеси у природній 
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та соціальній дійсності показують, що ідеї лінгвістичного позитивізму 

застосовні лише до обмеженої групи явищ, і їх не можна 

розповсюджувати на всю тотальність буття.  

Таким чином, сучасна наука розкриває все зростаючий 

глибинний зв‘язок між природними та соціальними процесами, що 

долає розрив між природничими та соціальними науками, дозволяє 

віднаходити закладені у фундаменті фізичної реальності передумови 

розгортання цінностей, смислів та значень. Якщо абсолютні цінності 

нагадують про базові космічні константи та патерни, то 

інструментальні цінності приводять до думки про механізми 

самозбереження складних біологічних та соціальних систем, котрі 

можуть самозберігатися лише адекватно визначаючи та продукуючи 

смисли та вправно оперуючи із значеннями.  

  

Аннотация. Сближение естественных и социогуманитарных наук 

предоставляет возможность на основе антропного принципа и системной 

теории глубже проанализировать соотношение понятий ценностей, смыслов 

и значений. Фундаментальные понятия классической и современной 

философии приобретают новые определенности благодаря применению 

подходов и концептов, которые сформировались в основах кибернетики и 

естественных наук. 

Ключевые слова: антропный принцип, ценности, абсолютные 
ценности, инструментальные ценности, смыслы, значения, система, 

самоорганизация, аутопоэзис, самореференция, рекурсия,  редукция 

комплексности, наблюдатель, двойное наблюдение. 

 

Summary. Convergence of  natural and socio-humanitarian 

sciences affords an opportunity to analyse deeply the correlation of notions 

―values‖, ―senses‖, ―meaning‖ on the basis of  anthropic principle. The 

fundamental notions of classical  and  modern philosophy acquire new 

certainty thanks to application of new approaches and concepts which were 

formulated on the foundations of cybernetics and natural sciences.   

 The key words: anthropic principle, values, absolute values, 

instrumental values, senses, meanings, system, self-organisation, 

autopoesis, self-reference, recursion, the reduction of complexity, observer, 

doubled observation.  
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О КУЛЬТУРЕ КАК «ПОЧИТАНИИ» 

 «БЛАГОГО НАЧАЛА» 

 
Переосмысление многих понятий в современном «постмодерновом» 

обществе позволяет обратиться к такому важному концепту, как 

«культура». В чѐм еѐ объединяющее начало? Какую роль играет искусство в 

еѐ формировании? Наиболее интересную философскую концепцию предложил 

в начале ХХ века мыслитель Н.К. Рерих, которая не потеряла своей 

актуальности и в наши дни.  

Ключевые слова: постмодерн, девальвация личности, надпрекрасное, 

пайдейя, совершенствование, всемирность, культ, почитание, «Начало 

Благое». 

 

Состояние современного общества вполне можно назвать 

«постмодерным». Достижения научно-философской мысли 

способствуют интенсивному развитию и внедрению новых 

технологий, которые значительно меняют, преображают нашу жизнь. 

Но наряду с «техническим прогрессом» всѐ чаще приходится слышать 

оценки состояния современной цивилизации сквозь призму таких 

понятий как «девальвация личности», «утрата основных нравственных 

ценностей», «технизация человека», «культурный нигилизм», 

обесценивание принципа «калокагатии» (единства красоты и добра) и 

т.д. В связи с потерей единства научных, поэтических и  этических 

устремлений, а также с изменением отношения к человеку, можно 

утверждать, что «созрел» вопрос о философском понимании культуры 

как явления, способствующего солидаризации людей в условиях 

«постмодерного общества». На наш взгляд, в новых исторических 

условиях именно от актуализации темы культуры, сопряжѐнной, 

безусловно, с искусством, наукой, философией, зависит 

непосредственно духовное благополучие человечества, гуманизация 

«мира человека».  

Какие же смыслы мы вкладываем в понятийное определение 

культуры? Какую роль в формировании культуры играет этика и 

искусство? Эти вопросы достаточно актуальны и требуют научного 

решения. Итак, само слово «культура» является, пожалуй, наиболее 

часто употребляемым. Оно хорошо знакомо каждому и всякий 

образованный человек, вполне можно допустить, имеет определѐнное 
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представление о культуре. В то же время анализ литературы, 

касающейся проблематики культуры, показывает, что ни одна из 

предлагаемых точек зрения не исчерпывает глубинного философского 

смысла феномена и соответственно – понятия культуры. Известно, что 

ещѐ во второй половине ХХ века американские учѐные А. Кребер и К. 

Клакхон, проводя обширные исследования в этом направлении, 

«насчитали» более двухсот определений и толкований этого понятия. 

Российский учѐный П.С. Гуревич утверждает, что на сегодняшний 

день число определений культуры достигает уже нескольких тысяч. 

Однако, несмотря на многочисленность толкований, единства в 

понимании этого феномена не достигнуто. Наиболее интересную 

философскую концепцию культуры и искусства как «стремления к 

прекрасному» предложил, на наш взгляд, в своих трудах известный 

художник и мыслитель Н.К. Рерих (впоследствии данную теорию 

разрабатывал его сын, художник С.Н. Рерих), поэтому рассмотрим 

заявленную тему на примере их творчества. 

К рериховскому творчеству обращались такие исследователи 

как В. Сидоров, Е.И. Полякова, С.Р. Аблеев, А.Л. Баркова, Л.В. 

Шапошникова, И.А. Свиридова и др. Однако, на наш взгляд, 

оригинальная концепция культуры Н.К. Рериха  глубоко исследована 

так и не была и нуждается в более подробном изучении. Понимание 

культуры мыслителем не только не «устарело», но и является весьма 

актуальным для нашего времени. Для разрешения вопроса о культуре 

Н.К. Рерих предлагает прежде всего обратиться к самому слову, в 

котором «сокрыто», по его словам, сокровенное еѐ назначение. Отсюда 

автор ставит перед собой цель – прояснить и представить зримей 

основные идеи рериховской концепции культуры. Исследование 

проведено в контексте поиска ответов на следующие вопросы: Какой 

философский смысл вкладывал художник в слово «культура»? Почему 

данный концепт является  наиболее важным в его философской 

системе? В чѐм отличие, согласно рериховской теории, культуры от 

цивилизации? Какую роль играет искусство в формировании 

культуры?   

Прежде всего, отметим, что многие учѐные в своих попытках 

определить «культуру» стремятся оттолкнуться от традиционной 

этимологии этого слова. Принято считать, что в античном мире 

латинское слово «cultura» обозначало «возделывание земли». Позднее 

в трудах Цицерона уже встречается его переносное использование в 

выражении «cultura animi», что можно перевести как 

«совершенствование души». Цицерон писал: «Как плодоносное поле 

без возделывания не даѐт урожая, так и душа. Возделывание души – 
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это и есть философия: она выпалывает в душе пороки, приготовляет 

души к принятию посева и вверяет ей... только те семена, которые, 

вызрев, приносят обильный урожай» [15, с. 252]. Таковы античные 

представления о культуре. Со временем в романских и других языках 

слово «культ» начинает употребляться в значениях: «воспитание», 

«образование», «умение», «развитие». А к этому добавим, что все 

перечисленные известные понятия, так или иначе, связаны с духовным 

«совершенствованием». Именно это объединяет новые и старые 

толкования. С.П. Мамонтов, объединив сотни определений этого слова 

единым пониманием, вывел следующее: «Культура – это: а) 

совокупность достижений и творчества какого-либо народа,  б) 

степень совершенствования в той или иной сфере деятельности, в) 

характерные особенности деятельности определѐнных человеческих 

общностей» [5, с. 9-10]. Но всѐ же подобные определения кажутся нам 

недостаточно убедительными. Однако, принимая во внимание всѐ 

вышеперечисленное, мы приходим к выводу, что культура – это очень 

сложное и многоплановое понятие, которое отражает определѐнную 

духовную деятельность. Обратившись к различным толкованиям 

культуры (от античности до современности), любой исследователь 

может выделить главную существенную черту – культура всегда 

связана, так или иначе, с духом, с духовным началом, с духовной 

деятельностью. И для глубинного понимания «культуры» это очень 

важно.  

По замечанию В. Сидорова, Рерих весьма оригинален в 

определении «культуры», т.к. он даѐт не столько научное, а скорее 

«поэтическое» толкование, отводя этому слову «организующую и 

преобразующую роль» [14, с.150-151].  Для художника это понятие 

было чрезвычайно важным: оно отражало основные положения его 

миропонимания. Рерих (как археолог и исследователь культуры 

Древнего Востока) утверждал, что слово «культура» появилось ещѐ в 

«доантичное» время. Оно состоит из двух «древневосточных» корней: 

«cult» (понимаемый как «почитание», «устремление») и «ur» – «Свет», 

«Огонь» («Начало Благое», «единое» духовное «Начало»). Так, 

исследователь древних культур писал: «Культ всегда останется 

почитанием Благого Начала, а слово Ур нам напоминает старый 

восточный корень, обозначающий Свет, Огонь» [9, с. 29]. При этом 

Рерих подчѐркивал, что «cult» имеет «очень глубокое духовное 

значение» [9, с. 28]. По мысли художника, в этом «священном» 

понятии выражена сущность «культуры», т.к. у этого «корня» есть ещѐ 

одно очень важное, хотя и забытое, значение – «служение». Именно в 

служении «Началу Благому», по мысли Рериха, происходит 
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«утончение и возвышение сердца человеческого» [9, с.65]. Это – 

глубокое убеждение русского мыслителя.  

Таким образом, слово «культура» в концепции Н.К. Рериха 

приобретает особый духовный смысл, сочетая в себе и античные, и 

доантичные представления. Стоит согласиться, что рериховское 

«устремление» и «почитание» «Начала Благого» не только не 

противоречит античному «совершенствованию души», но и (в 

определѐнной мере) дополняет это представление. Логичней 

предположить, что понятие «воспитание», которым часто 

определяется слово «культура», скорее следует отнести к другому 

античному термину «пайдейя», которое значительно больше 

соотносится с этим. Так, проф. Г.В. Драч замечает: «Греческий термин 

«пайдейя» обозначает как непосредственное воспитание, обучение, так 

и в более широком смысле: образование, образованность, 

просвещение…» [3, с.20]. Исследователь-эллинист Макс Поленц 

отождествляет понятие культуры не с воспитанием или образованием, 

а с «благочестием» и это позволяет нам убедиться в том, что 

философские предвосхищения Рериха имеют серьѐзные основания. 

Ведь культура в концепции мыслителя-Рериха это, прежде всего, 

осознанное стремление к единому «Началу Благому», которое может 

быть выражено как почитание и служение ему. На наш взгляд, понятие 

благочестия и античное «совершенствование души» лишь 

подтверждают подобное положение, т.к. совершенствование всегда 

связано с процессом объединения усилий. Определения «культуры» 

как «воспитания» и «образования» закрепились за этим словом 

значительно позже, что привело к различным инотолкованиям этого 

понятия. Видимо, поэтому мы имеем сейчас множественность понятий 

«культуры», что составляет известные трудности для учѐных. Об этом 

Г.В. Драч пишет: «Наиболее  привычное для нас значение «культуры» 

как воспитания и образования… воспринимается как нечто… 

исправляющее человеческую природу и даже противостоящее ей. 

Культурный человек всем обязан образованию и воспитанию; это и 

составляет содержание культуры всех народов, сохраняющих 

культурную преемственность и традиции… Между тем в этом случае 

контекст (а значит, и базовые значения) понятия «культура» невольно 

искажается. Не принимается в расчѐт ещѐ одно очень важное 

обстоятельство: «культура» – это поклонение, почитание, почѐт, культ. 

И прежде всего религиозный культ» [3, с.20].   

В концепции Н.К. Рериха слово «культура» является понятием 

«священным», которое имеет важное «религиозное» значение. 

Культура – это то, что способно объединить многих людей: «…во 
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время напряжения всемирного является возможность объединиться 

под благородным обобщающим понятием» [9, с.66]. Если следовать 

логике мысли Рериха, именно культура как устремление к единому 

духовному началу объединяет людей. И объединение это может 

осуществляться через служение. При этом Рерих противопоставляет 

понятия культуры и цивилизации. В рериховской концепции культура, 

хотя и является понятием более высоким, чем цивилизация – всѐ же 

оба эти понятия выражают себя в единстве и взаимодействии: «… 

каждая страна проходит степень общественности, т.е. цивилизации, 

которая в высоком синтезе создаѐт вечное, неистребимое понятие 

Культуры» [9, с.28]. Культура, таким образом, является своеобразным 

корнем, который даѐт возможность «созреть и прорасти» 

символическому древу цивилизации, в свою очередь, цивилизация 

рождает новые плоды культуры. Рерих заявляет: «Культура в 

неистребимых духовных скрижалях создаѐт великое наследие, 

питающее будущую молодую поросль» [9,  с.28]. Чем сильней был 

воспринят людьми духовный импульс культуры, тем духовно богаче 

будет цивилизация и еѐ будущие плоды. Без культуры, следовательно,  

развитие цивилизации невозможно: падение культуры, т.е. 

«благочестия» неизбежно приведѐт к саморазрушению цивилизации. 

Причѐм, исходя из концепции Рериха, культура не может быть 

началом разъединяющим: эту функцию берѐт на себя невежество, т.е. 

недостаток культуры. «Невежество – корень всех зол», – замечает 

художник [7, с.452]. В своих работах Н.К. Рерих противопоставляет 

«прекрасную» образность культуры «безобразию», или «без-

образности». Так, он утверждает: «…носители Культуры, обнажая 

прекраснейшие стороны духа своего, совершат необычайное 

преображение жизни. Ведь обязано же человечество отойти от 

безобразия. В самом слове «безобразие» заключена без-óбразность, 

непроявленность, мохнатость. А ведь дух-то наш стремится к 

стройным построениям, к ясности, к Свету» [9, с.89]. Рериховским 

устремлением «к Свету», или служением высоким духовным идеалам 

определяется главное значение культуры, приобретающее таким 

образом сакральный смысл. 

Для Рериха-мыслителя культура не только, объединяя людей в 

общество, формирует цивилизацию, но и утверждает этические 

принципы, ведущие к гармонии внутренних взаимоотношений. Ведь 

зерно культуры питает любовь к прекрасному: «Любовь открывает эти 

Врата прекрасные» [9, с.63].  В связи с этим, подобно Платону, Рерих 

твердит о необходимости постоянного самосовершенствования как 

утверждения культуры в человеке: «Не опасайтесь твердить о красоте. 
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Необходима поливка Сада Прекрасного. Засуха погубит всѐ живое… 

Совершенствование, познавание, любования – беспредельны» [7, 

с.397].    

Однако человек цивилизованный, в представлении Рериха, 

ещѐ не есть человек образованный, а человек, владеющий знанием, 

ещѐ не есть человек культуры. Таким образом, между человеком 

цивилизованным и «служителем» культуры возникает определѐнная 

градация. Развитие культуры в человеке (как живого духовного 

импульса) связано с осознанием, приятием и «почитанием» 

«непреложных» духовных законов, в которых, по Рериху, выражена 

гармония и божественная справедливость. Человек, в котором 

достаточно развита культура как начало объединяющее, 

направленное к «всемирности», таким образом, будет стремиться к 

«служению» на «Благо общее». Солнцем притяжения для человека 

культуры являются не «мирские» ценности, а «Благо» «духовное», или 

вечная красота, которая вне условий и времени, отсюда, по Рериху, 

развѐртывается этика благородства. Такой человек осознаѐт 

необходимость стремления и служения этому объединяющему началу, 

осознавая взаимосвязь и родство с ним. Выраженное стремление к 

этому «надпрекрасному» можно обозначить как желание обретения 

безусловного счастья. Видимо, поэтому для Рериха это понятие 

является «священным». «Счастье – в радости. Радость – в красоте… В 

красоте – не сентимент, но реальность, мощная, подымающая… 

Счастье в том, что красота неиссякаема», – заключает Рерих [7, с.399].  

Отличительной чертой человека исключительно 

цивилизованного, по мысли художника, выражено в стремлении к 

получению блага личного, «мирского». Этим и определяются многие 

мотивы деятельности такого человека. В зависимости от степени 

развитости импульса культуры в человеке, Рерих выделяет людей 

цивилизации и людей культуры. Не всегда цивилизованность являет 

высокие образцы культуры, хотя и данные условия наиболее 

благоприятные для еѐ развития. В связи с этим, Рерих отмечает: «Если 

огни кинематографических вывесок ярки, то ведь это ещѐ не значит, 

что дни Культуры приблизились» [8]. Образно говоря, культуру можно 

уподобить ростку, который лучше прорастает в почве цивилизации, 

так как не только культура способствует развитию цивилизации, но и 

цивилизация – культуре. Это положение сопряжено с рериховским 

утверждением о взаимодействии и единстве культуры и цивилизации. 

Вопрос о культурности и цивилизованности человека Рерих 

также решает в духе своей концепции. По мысли художника, 

приобщение к «чудесам» цивилизации ещѐ не делает человека 
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культурным, всѐ же цивилизованность – важный этап на пути к 

«храму» культуры. Цивилизованность – необходимая ступень для 

человека, познающего окружающий мир и самого себя. Наиболее 

высокой ступенью культурного развития человека Рерих считает, как 

мы говорили, осознанное, «самоотверженное» служение единому 

«Началу» духовному, которое выражено в самом слове культура. 

Иными словами, одним из важных критериев  противопоставления 

двух типов сознания Рерих выделяет наличие или отсутствие 

«корыстных» мотивов. Возможно, исходя из его концепции, стоит 

предположить, что человек цивилизованный, представитель общества 

также является носителем культуры, однако латентный духовный 

импульс (который выражен в бессознательном стремлении к единству) 

требует значительно большей активизации и развития. 

Поэтичен Рерих и в ином определении культуры – как 

«стремления» к «надпрекрасному» (сверхкрасоте, которая в полной 

мере необозрима для человека, но ощутима в определѐнной мерности, 

в силу возможностей последнего). Так как культура и «есть жизнь, во 

всех еѐ истинных, прекрасных достижениях» [7, с.452]. В связи с этим, 

по Н.К. Рериху, важную роль играет искусство, которое находится на 

службе культуры. Стремление к непостижимой красоте объединяло и 

объединяет людей в единое целое, делая их сотворцами прекрасного, 

которое «переживѐт время». Созданные храмы и произведения 

искусства, таким образом,  свидетельствуют о выражении культуры, 

т.е. «служения» «единому» «надпрекрасному» «Началу». Так, Рерих 

пишет: «Камни великих цивилизаций укрепляют твердыню 

Культуры… Где зародилась Культура, там еѐ уже нельзя умертвить. 

Можно убить цивилизацию. Но Культура, как истинная духовная 

ценность, бессмертна» [9, с. 63]. О вневременности культуры замечает 

и Ю. Лотман «культура… являясь одной из форм коллективной 

памяти, будучи сама подчинена законам времени, одновременно 

располагает механизмами, противостоящими времени и его 

движению» [4, с.616].   

По мысли Рериха, зерно культуры есть в каждом человеке и 

сам человек решает раскрывать это в себе, или нет: «Человек сам 

выбирает себе дорогу и идѐт по этой дороге один» [12].  В связи с 

этим, Рерих обращается к понятию искусства, которое, по его мнению, 

служа культуре, стремится пробудить в человеке прекрасное. Это 

прекрасное открывает путь человеку к «Космической 

Беспредельности», или абсолютной «Красоте». Искусство, «исцеляя» 

человека, «преображая» его, символизирует собой «мост 

прекрасного». Этим определяется его особая миссия. «Без него 
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[искусства] человечество не вышло бы из животного состояния», – 

заключает Рерих. [8]. Стремление Рериха-философа к высшей 

«запредельной» красоте, определяет, таким образом, и его отношение 

к науке и этике, которые объединяются в обобщающем понятии 

«культуры».  Близки художнику слова Н.А. Бердяева: «Космическая 

Красота – цель мирового процесса, это иное, высшее бытие, бытие 

творимое» [8]. Таким образом, в рериховской концепции культуры 

творимое искусство играет весьма значимую, интегрирующую роль. 

Знаменательны слова Н.К. Рериха о единстве искусства: 

«Искусство объединяет человечество. Искусство неделимо. Искусство 

имеет множество граней, но оно едино. Искусство указывает нам на 

приближающееся единство» [8]. Искусство, всегда находится в 

поисках новых, неповторимых форм выражения прекрасного образа, 

имеющее целью преображения воспринимающего (реципиента). 

Каждый художник, таким образом, по словам С.Н. Рериха, становится 

«вестником Красоты» «запредельной», еѐ жрецом, служителем. [12]. 

Утверждая данное положение, оба художника проявляли это в своих 

многочисленных картинах, в которых мир посюсторонний нередко 

соприкасался с миром «запредельным», миром удивительной красоты. 

Так, художник пишет: «Для меня совершенно очевидно, что в 

искусстве и красоте заключены сверхъестественные силы… некая 

скрытая сила целительного воздействия законченных сочетаний, 

гармонии и вдохновения» [11].  По замечанию Л. Шапошниковой, 

именно искусство пробуждает в человеке «зов» к внеземной красоте. 

Таким образом, в концепции Рериха искусство, как «язык 

международный», открывает «врата священные» на пути общего 

служения единому «духовному» «Началу» (или культуре) [8].  В связи 

с этим Рерих  утверждает, что искусство обязано не только «отражать 

глубину жизни», но и должно войти и «напитать всю жизнь», и 

«коснуться всех творческих движений человека» [8].  Творческое, 

любовное отношение к проявлениям жизни, по его мысли, это важный 

шаг на пути к «храму» культуры. Таким образом, в понимании Рериха, 

культура «немыслима» без искусства. 

В заключение, подведѐм небольшой итог. В концепции 

культуры, предложенной Н.К. Рерихом, выявлено стремление 

объединения старых восточных воззрений с античными. Рериховскую 

этимологию «культуры» как «почитание» «Благого Начала» трудно 

назвать научной, скорее это «поэтическое» видение проблемы 

культурного бытия, однако подобная точка зрения, не потерявшая 

своей актуальности и ныне, представляет собой немалый интерес для 

современных философов и учѐных. Так как данное понятие культуры 
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заключает в себе своеобразную философию красоты (к этой теме уже 

обращались, в своѐ время, В.С. Соловьѐв, Н.А. Бердяев, П.А. 

Флоренский), обнимающую в себе триединство научных устремлений, 

этических исканий и достижений искусства. Возможно, обращение 

учѐных к подобной концепции позволит пересмотреть отношение к 

«культуре» (как явлению объединяющему) в условиях современного 

«постмодерного» общества, а, следовательно, и отношение к человеку.  
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Переосмислення багатьох понять в сучасному «постмодерновом» 

суспільстві дозволяє звернутися до такого важливого концепту, як 

«культура». У чому її об'єднуючий початок? Яку роль грає мистецтво у її 

формуванні? Найбільш цікаву філософську концепцію запропонував на 

початку ХХ століття мислитель Н.К. Реріх, яка не втратила своєї 

актуальності і в наші дні. 

Ключові слова: постмодерн, девальвація особистості, надпрекрасне, 

пайдейя, вдосконалення, всесвітність, культ, шанування, «Початок Благий». 

 
S.V. Kliman. About culture as «honouring» of «the Good Beginning» 

Reconsideration of many concepts of a modern «postmodern» society 

allows to address to such important concept, as «culture». In what its uniting 

beginning? What role is played by art in its formation? The most interesting 

philosophical concept was offered in the beginning of the XX-th century by thinker 

N.K.Roerich which has not lost the urgency and today.  

Key words: a postmodern, devaluation of the person, overfine, pajdeja, 

perfection, universality, a cult, honouring, «the Beginning Good». 
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