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ВЗАЄМОДІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО  І
СОЦІАЛЬНОГО: СУЧАСНА СИТУАЦІЯ 

Вступ

        Наш  час  апологіізує  креативну  людину,  здатну  добре
орієнтуватися у змінних умовах соціуму, швидко приймати рішення,
вільно  почувати  себе  у  різних  координатах  суспільного  простору  і
самореалізуватися,  бути  всебічно  розвиненою  і  активною.   Але  в
черговий раз   історія насміхається над  людськими уявленнями про
соціо-  і  антропогенез,  її  іронія  виявляється  у  тому, що на  практиці
творчість  сучасної  людини  вироджується  у  дрібність  задумів  та
примітивізм  їх  здійснення;  орієнтування  у  змінних  умовах  –  у
верхоглядство  та  рух  за  течією;  швидке  прийняття  рішень  –  у
залежність  від  поточних  обставин;   самореалізація  в  різноманітних
справах  –  у  втрату  власної  цілісності  і  історичне  беспам'ятство;
всебічність  –  у  саморекламу;  а  активність  –  в  безглуздий,  часто
асоціальний активізм.      Як засвідчили соціологи на межі ХХ-ХХI ст.,
сучасна  соціальна  стратифікація  «пливе»,  тому що  люди  втрачають
ідентичність,  отже  хаотичність  соціуму  зростає.  Усе  це  не  кращим
чином  відбивається  на  самопочутті  людині.  У  свій  час,  відчувши
перші симптоми антропологічної кризи, Х. Ортега-і-Гасет писав про
те, що люди втратили орієнтири, не знаючи більше, «за якими зірками
треба жити», а М.Гайдеггер - про наступ «страху звідусіль». 
      У 1999 році інститут економіки РАН видав колективну роботу про
«змішане суспільство», в якій зафіксовані процеси взаємопроникнення
різних   сторін російського життя, перетин різних соціальних шарів,
коли  «одних  і  тих  людей  або  їх  групи  за  різними
структуроутворюючими  критеріями  можна  віднести  до  різних
соціальних  шарів.  Відповідно,  кожний  соціальний  шар  складають
люди,  що  з  тих  чи  інших  характеристик  і  інтересів  входять  в  інші
шари» [1, с.54] . У колективній праці західних авторів малюється вже
глобальна   «катастрофа,  що  насувається»,  зазначається,  що  ритм
глобалізації  «більше  не  пов'язаний  безпосередньо  з  посиленням  і
послабленням  однієї  пануючої  держави  чи  блоку»,  а   відображує
сукупну тенденцію нових регулюючих і контролюючих інфраструктур,
«до  більш  самостійних   угод  на  ринковій  основі»,  політичне
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керівництво якими верховна влада зазвичай бере на себе «лише під час
кризових ситуацій»    [2, с.504].  
        Е.Гіденс каже про «світ глобалізації, що вислизає» [3], світ, у
якому  навіть  сексуальна  інтимність  набуває  форми  важливого
суспільно-значущого  фактору  [4]  З.Бауман  порівнює  соціальну
«плинну сучасність» з рідиною, яка здатна легко змінювати форму. Є
підстави, пише він, «щоб вважати «плинність» або «рідинний стан»
достатньо чіткими  метафорами,  коли  ми  бажаємо  схопити  характер
сучасного, у багатьох відношеннях  нового етапу в історії сучасності»
[5, с.8]. 
    Виникають питання: як зазначені зміни соціуму відбиваються на
людині? Яка людина сьогодні потрібна? Які завдання перед собою має
сьогодні ставити освіта,  що безпосередньо відповідає за розв’язання
цих  питань?  Спробою  дати  відповідь  на  них  стала  концепція
креативної людини А.Г. Маслоу [6]. Проте, вона зіткнулася з значними
труднощами,  оскільки  орієнтує  на якісне  збільшення активності  дій
членів суспільства без врахування реального контексту їх життя – їх
суспільної єдності.   Процес творчості виступає у Маслоу як самоціль,
у  той  час,  як  суспільний  результат  цієї  творчості  відсувається  на
другий план. Фактично виголошується позиція “нововведення заради
нововведень” без аналізу наслідків такої безконтрольної політики. Але
ж саме  по  собі       “вміння  імпровізувати”,  “не  боятися  змін”,  дії
“шляхом  імпровізації,  без  попередньої  підготовки”  –  це  картина
сучасної «цивілізованої» анархії.   Заклики до створення “нової породи
людей”,  які  здатні  приймати  “миттєві  рішення”,  “відриватися  від
минулого”  задля  того,  що  “диктує  ситуація”,  -  індивідів  без
стратегічного  мислення  і  розуміння  результатів  своєї  діяльності,  це
шлях  у  безодню  самознищення  суспільства.  І  коли  навчання
розглядається як процес “становлення характеру” людей такої “нової
породи”,   то  мова  йде  вже  не  про  освіту,  а  про  інкубатор  для
виробництва істот без  соціальної  пам'яті,  без  історії  і  культури,  без
цілей і “попередньої підготовки”, осіб безглуздої активності, яка дуже
швидко обернеться загальним хаосом. Йдеться про масову підготовку
маргіналів, які весь час перебувають «на межі» і створюють соціальну
базу  дестабілізації  життя  суспільства,  небезпечну  для  самого  його
існування.  
     Зрозуміло,  що такий хід подій навряд чи відповідає  бажанням
самого А.Маслоу. Він намагався намалювати романтичну утопію, але
ця утопія  з  числа тих,  за допомогою яких мостять шлях до пекла.
Фактично, Маслоу зафіксував не стільки те, що потрібно, скільки те,
що   становить  глобальну  небезпеку.  Його  креативна  людина  є
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насправді  заангажованою  своїм  конкретним  соціальним  місцем  на
локальні  орієнтації,  норми  і  цінності  і  частіше  за  все  не  здатна
об’єктивно подивитись на хаос суспільства  «ззовні». Це породжує не
лише неадекватні цілому місцеві активізми, а й хаотичний руйнуючий
процес   соціуму в  цілому. (Детальныше про це  див.  7,  с.149-175]).
Сьогодні він проявляється у формі  антисоціальних і терористичних
тенденцій  і  гуманітарних  катастроф,  а  життя  населення  постає
далеким від  психологічного комфорту,  що,  у  свою чергу,   робить
особисте  буття  людей  підпорядкованим  не  стільки  розуму,  скільки
інтуїтивним рефлексам і агресії. 
      За цих умов старі  уявлення про суспільство і людину з позицій
різних «аспектів» їх вивчення є недостатніми. Нові реалії вимагають
схоплення  плинного  людського  буття  як  спільної  рухомої  єдності
різноманітності.  Тему  «Людина  і  суспільство»  недостатньо
розглядати  через  абсолютизацію  людини  або  суспільства.
Однобічними є  розуміння людини довершеним творінням бога, або
погляд  на  неї  через  призму  теорії  героїв  і  натовпу,  пасіонарної
концепції  Л.Гумильова  і  марксистського  вчення  про  всебічно
розвинену особистість. Так само неправильне редукування людини до
одномірної або ущербної істоти (Г. Маркузе),  до масової людини  X.
Ортега-і-Гасета. Невірно абсолютизувати і суспільство, як це зробив
К.Маркс, для якого людина хоч і прагне до всебічного розвитку, але
реально   є  не  більше,  ніж  сукупністю  виробничих  відносин.  Інші
спроби  абсолютизувати  суспільні  процеси,  пов’язані  з  іменами
М.Я.Данілевського,  Й.Шумпетера,  О.Шпенглера,  А.Тойнбі,  та
творцями  теорій  індустріального,  постіндустріального,
інформаційного   суспільства.  Вони  були  недостатні   вже  тому,  що
кожна  висувала  свій  провідний  фактор  і  малювала  свій  сценарій
світової історії.  Ці підходи якщо й пов'язували суспільство і людину,
то лише зовнішнім чином.
      Сучасний стан соціуму є особливим у тому сенсі, що у ньому
провідним фактором як для окремих людей і  суспільств,  так   і  для
соціуму як цілого,  стає нерозривність індивідуального і  соціального
моментів, які  все складніше відокремлювати один від одного. У вирі
сучасних подій окремі суб'єкти можуть викликати значний соціальний
резонанс  (через  інтернет  і  інші  засоби  масової  інформації,  а  також
через  нестандартну  поведінку,  різного  роду  флешмоби,  скоєння
терористичних  актів,  тощо),  і  за  короткий  час  стають  суспільно
значущими  фігурами,  про  які  говорять  засоби  масової  інформації
всього світу, як це сталося з відомими подіями з тижневиком «Шарлі
Ебдоо » у Франції. Або, навпаки, ще вчора бувші у центрі уваги лідери
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суспільного  життя  відходять  у  тінь  після  оприлюднення  якоїсь
компрометуючої їх інформації, або в результаті чергових переворотів у
владі  і  суспільстві,  і  розчиняються  у  суспільно-політичному
середовищі  як  поодинокі  історичні  феномени.  Подібні  події
траплялися в суспільстві і раніше, але вони були відносно рідкими і
нерезонансними. Сьогодні ж в умовах різкого збільшення темпів життя
й за рахунок миттєвого розповсюдження інформації по всьому світу,
вони  стали  майже  нормою  у  свідомості  людей.  Загальна  картина
суспільного  життя  постає  як   специфічний  стан  неперервної
індивідуально-суспільної  невизначеності,  який   не  є  стійкою
структурною впорядкованістю, яка лише час від часу змінює характер
впорядкованості через бурхливі події-революції і війни. Змінюється і
сам  характер  процесів  подібно  до  того,  як  традиційні  війни
перетворюються на гибридні війни, війни-трансформери (Т-війни), у
яких  чисто  військові  події  переплітаються  з  провокаціями,
пропагандистським тиском та іншими  складовими.  Сучасна ситуація
постає  як  перманентно  змінюваний  процес,  у  якому  керувати
відносинами «людина – суспільство» стає все складніше із-за змін як
людини,  так  і  суспільства.   За  цих  умов  посилюється   небезпека
визрівання глобальної катастрофи. 
Вихід  полягає  у  радикальній  зміні  позиції  щодо  зазначеного  стану
неперервної  індивідуально-суспільної невизначеності – у тому, щоб
розглядати  цей стан  не як  щось мінливе і  неістотне,  а,  навпаки,  як
сутнісний і універсальний чинник, як  незмінну субстанційну основу,
яка  живе  за   специфічними  законами  трансформаційного  руху.
З'ясування  останніх  стає  головним  завданням,  оскільки  саме  на  їх
основі  можна розглядати  взаємодію людей і  суспільства як сутність
суспільно-індивідуального буття. Ця постійно присутня субстанційна
основа існує як суспільна єдність індивідуальної різноманітності, - як
суспільна  тотальність,  а  процес  соціогенезу  виступає  як
тоталогенез, що має свої закони, діючі як в окремих суспільствах, так
і  у  всьому світі.  В сучасному житті  соціуму людина,  як  одиничний
індивід,  є  людиною  лише  тому,  що  одночасно  неявно  є  частиною
суспільства,  отже  несе  у  собі  і  суспільну  субстанційність.  А
суспільство.  як  ціле,  є  суспільством  тому,  що  одночасно  є
множинністю  явних  відносин  людей,  для  яких  воно  є  спільною
субстанцією  їх  життя.  Як  зазначав  ще  Х.Ортега-і-Гасет,  треба
враховувати,  що  в  дійсності  є  не  Я  і  окремо  від  мене  соціальне
середовище, а «Я і мої обставини” в нерозривній єдності. Не людина
окремо  і  суспільство  окремо,  а  їх  невіддільність  одне  від  одного
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складає дійсну соціальну реальність. Її аналізу в сучасному контексті
глобалізації присвячений підхід, що пропонується нижче. 

I. Людина в суспільстві та суспільство
в людині

       Сьогодні у філософському колі існує тема «Людина і суспільство»,
і, здавалося б, її розробка мала б привести до вирішення  зазначеного
питання.  Проте, насправді вказана тема  розробляється переважно для
потреб  педагогічної  практики  і  не  випадково  позначається  більш
невизначеним  поняттям  «суспільствознавство».  Суспільствознавство
не дає потрібних методологічних засобів  і  вагомих результатів для
розв’язання тих фундаментальних завдань, про які йдеться. Необхідне
поглиблення цих досліджень до сутнісних вимірів суспільного життя
за допомогою новітніх методологічних засобів.  Серед останніх таку
можливість надає  метафізика тотальності, постнекласична концепція
саморозгортання будь-яких єдностей різноманітності – тотальностей.

      Витоком метафізики тотальності була постнекласична методологія
пізнання,  запропонована  в  загальному  гносеологічному  вигляді
академіком  В.С.Стьопіним  [8,  с.3-18].  Але,  залишаючись  у  межах
гносеології і наукознавства, вона не розв’язала проблеми відношення
об’єктивності  і  проголошеної  нею людиномірності  науки,  допускала
різноманітне  тлумачення,  наприклад  пов'язувалася  автором  з
синергетикою, інші ототожнювали її  з  постмодернізмом,  реляційним
холізмом тощо [9, с.7-35].   На відміну від гносеологічного характеру
постнекласичного підходу, метафізика тотальності,  сформувалася  як
онтологічне вчення про  буття, як єдність різноманітності буттєвих
форм.  Такий  підхід  дозволив  розглядати  взаємодію  людини  і
суспільства не лише як гносеологічне відношення, а й як об’єктивну
реальність, що розгортається у практиці життя суспільства і людей [10,
с.71-137].  Це  відкрило  нові  можливості  для  вирішення  актуальних
проблем сучасного суспільства, зокрема  з нових позицій розглядати
сутність інноваційних процесів і питання підвищення їх ефективності
в  суспільстві  [11,  с.17-96].  Новий  підхід  має  універсальний
світоглядний смисл і може бути корисним для суспільствознавства як
джерело нових ідей і досліджень, а також для практики, зокрема для
державних  і  управлінських  структур,  оскільки  дозволяє  визначити
показник оптимальності управлінських дій і шляхи їх реалізації. Нова
методологія може застосовуватися як в різних галузях життя, так і у
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формуванні в суспільстві нового цілісного світогляду, який найбільше
відповідає соціальній дійсності і може слугувати адекватним духовним
детермінантом сучасного життя. 

1. Індивідуально-суспільна дуальність людини
як

онтико-онтологічна подвійність

Що ховається за протиріччям людини,  яка одночасно є  неповторно-
одиничною і  такою,  що є  частиною суспільства і  природи?   Новий
підхід  полягає  у  врахуванні  цієї  подвійності,  як  глибинної  сутності
людини, яка засвідчує, що не лише людина перебуває в суспільстві, а й
суспільство  і  природа  перебувають  у  ній,  оскільки  вони  є
субстанційними  основами  буття  людини..  Людина  як
індивідуалізована форма буття має  онтичний характер. В той же час,
оскільки  вона  є  невідривною  частиною  суспільства,  яке  формує  її
внутрішній світ і виступає як умова її існування, а також є частиною
природи, у якій вона виникла і яку несе у собі як представник  homo
saрiens,  -  має  у  собі   і  неявний  природно-соціальний  онтологічний
зміст. Останній долає її онтичну обмеженість як в суспільстві, так і в
природі.  В  суспільстві  вона,  як  індивідуалізована  істота,  вступає  у
зовнішні  причинні стосунки  з  іншими  онтичними  суб’єктами  (з
іншими  людьми,  а  також  з  установами,  інституціями,  соціальними
групами,  з  природними явищами  тощо).  А  як  онтологічна  форма  –
неявно,  але  органічно  пов’язана  з   соціальним  і  природним
середовищем,  оскільки  породжена  ними,  живе  єдиним  з  ними
багатовимірним внутрішнім, глибинним життям. В граничному сенсі
вона є частиною всього буття, і тому у прихованому вигляді несе у собі
можливості не лише соціальні, , а й надсоціальні, зокрема й невідомі
нам, які вона не усвідомлює. Перші вона може усвідомлювати у формі
звичної нам свідомості С1, а другі -  у формі неусвідомлюваної  нами,
але не менш реальної прихованої свідомості С2 [12, с.267-270].   На
відміну  від  зовнішніх  причинних онтичних  впливів  на  людину,
внутрішні  субстанційні   впливи  на  неї  мають  характер  умов
(кондиціональних  впливів) і  діють  на  неї  опосередковано  через  її
внутрішній  тілесний  і  нервово-психічний  субстрат,  модифікуючи
зовнішню  поведінку  людини  незалежно  від  її  бажання.  Ці  умови
(соціальні і природні онтології різного рівня)  несуть  людині необхідні
для її життя матеріальні компоненти, а також енергію і інформацію,
без яких вона не може існувати. Вони   утворюють  внутрішній зміст
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людини, саме завдяки їм не лише людина перебуває у світі, а й сам світ
перебуває у ній. Людина може їх явно не відчувати, не усвідомлювати і
навіть не знати про їх існування, але їх відсутність відчувається нею як
дискомфорт,  хвороба,  неузгодженість  з  світом.  Завдяки  цій  своїй
онтологічній сутності людина підключена до джерел свого фізичного і
духовного  існування,  має  життєві  сили,  які  необхідні  їй  як  для
зовнішнього життя, так і для її інтуїтивних уподобань і потягів. 
 Отже, нерозривність людини і суспільства пов’язана з тим, що людина
має  подвійну  онтико-онтологічну  природу:  з  одного  боку,  як
конкретна, індивідуалізована істота, вступає у явні причинні стосунки
з  суспільними  і  природними  формами  свого  життя;  з  іншого  –  як
неявна  частина  середовища  долає  межи  власної  конкретності,
деіндивідуалізована, «розчинена» в умовах свого буття і завдяки цьому
єдина з усім світом. Саме тому, як вже згадувалося,  не лише людина
перебуває у суспільстві (зовнішнім причинним чином), а й суспільство
перебуває  в  людині  (внутрішнім,  прихованим  чином).  Завдяки  цій
онтико-онтологічній  подвійністі  і  можливий   механізм  взаємодії
індивідуального  і  соціального  моментів  соціуму.  Нижче  він  буде
розглянутий більш конкретно як принцип причинно-кондиціональної
самодетермінації. Але до цього слід окремо зазначити, що людина не
лише онтична і онтологічна, а й поліонтична і поліонтологічна. Це має
місце   із-за  множинності  життєвих  ситуацій  у  першому  випадку  і
ієрархічності  онтологій  в  суспільстві,  в  яких  людина  одночасно
перебуває, - у другому. 
Адже у кожному окремому випадку конкретні онтичні дії мають місце
у  відповідних  онтологічних  умовах,  а  при  зміні  онтичної  ситуації
відповідним чином змінюються і її онтології. Наприклад, в онтології
міста  людина  онтично  поводить  себе  як  житель  міста,  в  онтології
театрального спектаклю онтична як глядач, а в онтології спортивних
змагань   -  онтична  як  учасник  змагань.  В  загальному  випадку
суспільство  утворює  складній  онтико-онтологічний  ландшафт. В
конкретному місці  цього ландшафту людина проявляє  свою окрему,
відповідну до цього місця онтичну поведінку, і перебуває у відповідно
специфікованому  онтологічному  середовищі.  Онтико-онтологічний
ландшафт дозволяє людині у різних місцях суспільства відноситись до
нього під різними онтико-онтологічними «кутами зору», перебувати у
ньому з позицій різних онтико-онтологічних «проекцій». При цьому,
хоч  потенційно  людина  завжди  поліонтична,  в  кожному  місці
суспільства  на  перше  місце  виходить  цілком  конкретна  її  онтика,
відповідна їй поведінка і система місцевих причинних відносин. І в
кожному місці діє відповідна цій поведінці своя специфічна онтологія
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як середовище, що відповідає її онтичній проекці, отже вона завжди
також і поліонтологічна.  Як онтична, вона відіграє в суспільстві різні
ролі – члена сім'ї, в іншій ситуації – виступати як фахівець по місцю
роботи,  у  третьому випадку важливим виявляється  її  проживання у
місті в онтичній якості  жителя свого міста, в четвертому –  на кордоні
- вона виступає як громадянин своєї держави, тощо. І в кожному з цих
онтичних проекцій вона має відповідну конкретну онтологію – сім'ю,
підприємство,  на  якому  працює,  місто  у  якому  проживає,  країну,
громадянином якої є.
В конкретній онтичній ситуації  людина зовнішньо поводить себе як
певна  причина  чи  об’єкт  причинних  дій,  і   одночасно  пов’язана
внутрішнім чином з багатьма неявними різнорівневими онтологіями,
як внутрішніми умовами її існування. Історичне походження людини
передбачало  існування  відповідних  фізичних,  біологічних  і  інших
умов, і ці онтології неявно присутні у ній і сьогодні. Як зазначав М.О.
Бердяєв,  в  людині  фокусуються   усі  нашарування  буття,  а  П.  О.
Флоренський розглядав людину як  "конспект  буття".  Як  випливає  з
антропного  принципу  А.Л.Зельманова-Б.Картера,  «всесвіт  повинний
мати  властивості,  які  дозволили з'явитися   у  ньому людини».  Отже
людина  несе  у  собі  усі  етапи   космогенезу,  походження  сонячної
системи і Землі, а також рослинного, тваринного і соціального світу як
їх прояв і  частина,  а  також етапи індивідуального фізико-хімічного,
біологічного становлення у якості конкретного людського ембріону і
етапи її соціалізації в суспільстві після народження. 
Що відбувається після народження? В конкретній ситуації з багатьох
онтологій  у  якості  провідної  виокремлюється  одна,  що  є  найбільш
явною  і  визначальною  для  неї,  і  вона  виступає  як  певна  система
відносин,  характерних  саме  для  даної  людської  ситуації,  а  людина
поводить себе як одна з онтичних учасниць цієї системи. В метафізиці
тотальності  системи  явних  причинних відносин,  у  яких  людина
перебуває у даний момент як конкретна онтична істота, називаються
генерологічними  або  просто  генерологіями. Інші  онтології  у  тій  же
ситуації мають прихований характер, їх онтологічні впливи відіграють
роль  умов,  що  визначають внутрішні процеси будови людини. Різні
онтології  виступають  як  умови   різного  рівня  глибини  впливу  на
відповідні рівні будови її тіла. Вони впливають на зовнішню поведінку
людини опосередковано, через зміну її внутрішнього фізіологічного і
нервово-психологічного  життя,  і  можуть  бути  як  необхідними  для
життя  людини,  так  і  (в  аномальних  випадках)  руйнуючими  її
цілісність.  Отже,  генерологічні  дії  мають  зовнішній  причинний
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характер,  а  внутрішні,  онтологічні  впливи  відіграють  роль  умов,
мають кондиціональний характер.
  При  зміні  місця  перебування  людини  характер  причинних  дій  і
кондиціональних  впливів  змінюються.  Але  завжди   зберігається її
онтико-онтологічна  подвійність.  В  цілому, принцип  онтико-
онтологічної  подвійності  людини в суспільстві  має основоположний
характер  для  аналізу  будь-яких  питань,  пов’язаних  з  відношенням
людини і суспільства. Він дозволяє далі перейти до аналізу важливого
питання - до пояснення феномену єдності різноманітності соціуму.

2. Єдність різноманітності суспільства

Парадокс  суспільства  полягає  у  тому,  що  воно,  незважаючи  на
хаотичність  і  непослідовність,  часту  неузгодженість  багатьох
локальних рішень, продовжує існувати як єдине ціле. Це стосується як
окремих суспільств, так і соціуму як цілого. Виникають питання:  що
утримує різноманітність суспільства  у  єдності,  від  чого залежить
збереження  єдності  чи  його  порушення?   З  цієї  точки  зору соціум
можна розглядати  як  плинну єдність різноманітності, яку не можна
звести   а  ні  до  хаосу  людських  дій,  а  ні  до  єдності,  яку  надає
суспільству державний устрій і конституція.  Єдність різноманітності,
що розгортається в собі, залишаючись ідентичною собі, у філософії  з
часів Г.Гегеля  називається  тотальністю,  яка вже згадувалася вище.
Саме розуміння соціуму як тотальності дозволило вийти з глухого кута
незрозумілості природи соціуму  ХХI ст. У той же час на перше місце
виходять означені вище питання: як соціум можливий  як суперечлива
єдність різноманітності, яка змінюючись, зберігає свою ідентичність?
За  рахунок  чого  можливий  оцей  подвійний,  одночасно  єдиний  і
різноманітний характер суспільства ? У цьому протиріччі і  схована
головна   загадка  суспільства,  як   спільного  і,  водночас,
індивідуального  життя,  і   завдання,  що  стоїть  перед  соціальними
філософами,  полягає  не  лише  у  розв’язанні  цієї  загадки,  а  й  у
з'ясуванні   реального  механізму розгортання  соціальної  єдності
різноманітності.  
      Як  єдність  різноманітності  взагалі  можлива?  Адже не  можна
нехтувати  тією  обставиною,  що  словосполучення  «єдність
різноманітності» несе логічну суперечність. Як її  розв’язати? «Який
механізм дозволяє казати про єдність різноманітності суспільства як
про реальність?» -   так  конкретизується  питання,  розв’язання якого
потрібне перш за усе. В історії філософії і  науки це питання не раз
привертало увагу, але відповідь на нього  так і не була отримана. Ще
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Арістотель  вказав  на  головні труднощі  цієї проблеми в  четвертому
розділі четвертої книги своєї «Метафізики». Пізніше  М.Кузанський
поєднання багатоманітності у єдності і єдності в  багатоманітності
вважав «свыше  всякого  разумения».  І.Кант,  анализуючи природу
апріорних синтетичних суджень, стверджував, що філософський розум
заплутується в антиноміях,  коли намагається дійти до сутності буття.
Сьогодні,  хоч і більш обережно,  але говориться  те ж  саме.
С.С.Хоружий   зазначає,  що  «філософське  питання:  «як  можлива
всеєдність?»  не  може  мати   однієї  вичерпної  вітповіді».  Г.Гегель
широко  користувався  поняттям  тотальності,  він  також  вважав,  що
єдність  багатоманітності  є  не  сталою,  а  такою,  що  постійно
змінюється,  а  буття через свою  систему категорій розглядав як рух
життя духу,  фактично  як тоталогенез. Як  він  писав,  «істинне як
конкретне є  єдність,  що розгортається у самій собі і  зберігає себе,


 Арістотель зазначає: «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). 


 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).


 Хоружий С.С. После перерыва.  Пути русской философии. – СПб:
АЛАТЕЙЯ. – 1994. – с.33-34.
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отже тотальність».  Фактично  він  стверджував,  що  будь-яке
конкретне є тотальність. Проте, його значні досягнення знецінилися
тим,  що він  бачив картину тоталогенезу  не  як  реальне життя,  а  як
логічний рух  абсолютного  духу,  а  тому  не  заглиблювався  в  його
реальний механізм, а лише фіксував зовнішній логічний хід по схемі
«теза – антитеза – синтез». 
Спроба  марксизму  усунути  цю  гегелівську  невідповідність  шляхом
визнання  діалектики  не  лише  думки,  а  й  природи,  як  «єдності  і
боротьби  протилежностей»,  хоч і  повернула  діалектичну думку  до
буття, але залишилась незавершеною, більше того призвела до іншої
проблеми – на місце ідеалістичного онтологізму Гегеля висунула як
єдино  правильний  матеріалістичний  онтизм.  Якщо  у  Гегеля
ідеалістичне  нівелювання  онтики  до  онтології  залишило  проблему
єдності  різноманітности  (як  онтико-онтологічної  подвійності)  без
уваги, то в марксизмі, який онтологічність редукував до онтичності,
проблема єдності різноманітності  теж залишилася не розглянутою. І
як у Гегеля, так і в марксизмі виникли проблеми на цьому шляху, хоч у
кожного  з  них  з  своїм  наголосом.  В  марксизмі  думка  як   ідеальне
начало, протиставлялась об'єктивній реальності як її відображення, з
чого випливало,  що одночасно визнавався   і  заперечувався  творчий
характер  свідомості;  не  піддавалась  розв’язанню  проблема
психофізичного  паралелізму;  визнання  об'єктивної  закономірності
розвитку суспільства суперечило тезі  про свідому творчу діяльність
людей,  а  це  вело  до  глухого  кута  у  спробі  розв’язати   проблему
свободи  людини.

      Після  численних  випробувань  онтизмами  і  онтологізмами
філософське уявлення про буття і сьогодні несе  тягар багатозначності
і  нез’ясованості.  Замість  того,  щоб   бути  дійсною  мудрістю,
метафізикою,  філософія  продовжує  залишатись  «мудрістю
аматорською», вільним філософуванням «про все». У  багатстві своїх
хаотичних  надбань  вона  не  має  переконливих  всезагальних  засад,
відповідно й загальнозначущої картини буття.   Щоб змінити ситуацію,
необхідно здолати  онтизм і  онтологізм,  повернутися  до  ідеї  єдності
багатоманітності  (тотальності),  до  прийняття  висловленої  вище  ідеї
онтико-онтологичної  дуальності як   фундаментального принципу
буття.  А  питання  про  те,  як   саме  поєднуються  в  бутті  онтична


 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. – М., 

«Мысль», 1974. – с.100.
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багатоманітність  з  онтологічною едністю,  -  вважати   за  проблему
сутності  буття.    Саме  з  її  розв’язанням   пов’язані  відповіді  на
питання: чому багатоманітність може бути єдністю; чому єдність може
втрачатися;  як  з  окремих  речей  виникають  єдності  (тотальності).  А
також: як  саме йде формування єдності чи відбувається її розпад; як
відносна незалежність елементів поступається їх спільній, узгодженій
поведінці; чому в стійких системах онтичний  елемент «бачить» лише
сусідів,  а  в  ситуаціях  далеких  від  рівноваги,  -  всю  систему  як
онтологічне ціле і активність поведінки елементів зростає. Врешті: як
керувати  цими  процесами  в  суспільстві,  враховуючи,  що  елементи
поводять себе, з одного боку як  онтичні  утворення, що взаємодіють
причинним чином між собою, а в інших – виступають як органічні
частини  онтологій -  спільних їм умов,  через  які  впливають  один на
одного прихованим,   внутрішнім чином. 
        Будь-яка  форма  буття  –  суспільство,  людина,  річ,  дерево,
галактика, буття як ціле, - є тотальності, єдності різноманітності, що
існують завдяки   онтико-онтологичній дуальності своїх компонентів.
Як  казав  Арістотель,  «місто  –  єдність  несхожих».  І  зрозуміти  цю
дуальність – значить  зрозуміти  буття і  життя його форм.  Розуміння
буття як тотальності  відрізняється від старих онтологізованих  понять
буття - парменідівського, шелінгівського, гегелівського або інших, як і
від онтичних понять буття як демокрітівський світ атомів чи монадний
світ Лейбниця. В такому випадку завданням філософії, як мудрості –
метафізики, стає розглядання будови і життя буття як дуальної у своїй
онтико-онтологичній  сутності  тотальності,  в  якій  онтична
багатоманітність  завжди є виявленням  онтологічної  єдності,  а
онтологічна єдність завжди можлива і має сенс лише у множинній
формі  прояву, і  в  цьому  й  полягає  повнота  буття.  Дуальність, у
даному випадку, означає не рядоположеність і  співіснування онтики и
онтології,  а  єдність у  співвідносності цих  сторін, в  якому вони  не
існують  одна  без  одної.  Дуальна  природа  тотальності буття має
сутнісний характер і тому  не може бути викоріненою з його окремих
форм. Вивчаючи  буття як тотальність, ми лише в абстракції можемо
виокремити єдність і багатоманітність, сутність і явища,  пам’ятаючи,
що реальне життя конкретних  (фізичних,  хімічних,  біологічних,
соціальних,  антропологічних і інших)   форм  завжди  постає в
різноманітності  онтико-онтологічних утворень.   Реально  не  лише
форми буття перебувають  у  бутті,  а  й  буття у прихованому вигляді
перебуває  у  своїх  формах.  Так  само  не  лише  людина  перебуває  в
суспільстві, а й суспільство неявно перебуває в людині.
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       Відштовхуючись від  єдності багатоманітності  суспільства  як
наслідку  його  онтико-онтологічної  подвійності,  перейдемо  далі  до
аналізу природи людини, як вона проявляється в   суспільстві. Вище ця
природа  була  лише  зафіксована  як  факт  онтико-онтологічної
подвійності, але не розглянуто, як ця подвійність і, відповідно, єдність
різноманітності  –  можливі.  Адже,  як  здається,  чим  більше людська
спільнота фрагментується за різними ознаками, -  за національними,
етнічними, конфесіональними,   за рівнем доходів, освіти тощо, - тим
більше  вона  нестійка,  несе  у  собі  небезпеку збурень,  революцій   і
розпаду, отже  втрати  єдності.  Сама  людська історія  постійних  змін
ніби  свідчить  про  неможливість  збереження  єдності.  Але   справа
виявляється не такою простою, бо тоді виникає питання, чому певні
суспільні  спільноти  існують  досить  тривалий  час,  а  інші  мають
коротку історію?  Від  чого  залежить  історія  існування  тієї  чи  іншої
тотальності?  Чи  є  тут  якісь  універсальні  параметри  і  механізми,
спираючись на які можна регулювати процеси тоталогенезу?  
Щоб  відповісти  на  ці  запитання,  будемо  відштовхуватися  від  вже
зазначеного подвійного онтико-онтологічного характеру людини, яка
виступає  одночасно як індивідуальна персона серед інших,  онтично
відокремлена  від  них,  і  як  частина  суспільства,  невід'ємна  від
суспільства.  Настала  пора  у  цій  подвійності  звернути  більш
прискіпливу увагу на детермінуючі її життя фактори – причини і умови.
Для цього введемо допоміжні уточнюючі поняття.  Будемо говорити,
що  людина,  як  онтична,  в  реальності  є  неповторним  індивідом-
монадою,  а  як  онтологічна,  є  органічною  частиною  суспільства  як
субстанційної основи свого буття,  - парсом (від лат.pars – частина). Як
парс вона  неявно, але нерозривно об’єднана з іншими соціальними
суб’єктами як з  умовами свого життя.  У цій монадо-парсичній (mp-)
подвійності  має  місце  і  подвійна  детермінація:  людина  явним
причинним чином взаємодіє з іншими індивідами-монадами, а неявно,
парсично невіддільна від всього комплексу їх дій і їх поведінки, як від
соціальних  умов свого існування. Завдяки зазначеній  mp-подвійності
відбувається реальна взаємодія людини і суспільства і їх зміна. Якщо
монадні  взаємодії  мають  явний  характер,  то  парсичні  впливи
забезпечують скритий вплив соціального середовища на людину. Тому
має місце як прямий вплив людини на інших людей і інших суспільних
суб’єктів, так і зворотний, але скритий вплив на неї з боку суспільства.
  Внаслідок цього процес взаємодії індивідуального та соціального не
залишається незмінним, він завжди виступав як процес саморозвитку.
Адже прямі причинні і обернені приховані  парсичні впливи не завжди
взаємно узгоджувалися. Інколи вони стають взаємно протилежними і
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виникає багато «супутніх» питань. Зокрема, таких, як історичний та
логічний  розвиток  відносин:  «індивід/особистість»,
«людина/суспільство»,  «людина/влада»,  «людина/історичний  час»
тощо,  та  необхідність  з'ясування  сутності  таких  понять,  як
«індивідуаліст», «колективіст», «пасіонарій», «анархіст», «гедоніст» та
інші. Щоб уникнути спекуляцій подібними абстрактними поняттями,
необхідно звернути увагу на сутнісні,  універсальні  відносини в житті
суспільства,  що  завжди  були  присутні  в  його  історії.  Таким
універсальним параметром  зв’язку людини та  суспільства,  навколо
якого  розгортаються  суспільні  події,  можна  розглядати
взаємопорозуміння,  взаємовідповідність  буття  людини  і  суспільства
(сизигію), що конкретизує загальносоціальний  принцип гуманізму. З
другого  боку,  важливо  визначитися  з  ситуацією  порушення
оптимальної сизигійності, що веде до розпаду соціальної тотальності.
Сьогодні побутове уявлення про відношення людини і суспільства має
спрощений і викривлений характер:  розвиненість індивідуальності в
масштабах суспільства вважається благом, а деіндивідуалізація, втрата
почуття  самоідентичності,  знеособлення,  зростання  відчуження  -
оцінюються  як  глобальне  соціальне  зло.  Індивідуалізація
ототожнюється  зі  свободою  і  творчістю,  самоповагою,  психічним  і
матеріальним благополуччям.  А зростання масовості і колективності
сприймається  як  таке,  що  призводить  до  втрати  індивідуальних
світоглядних і життєвих орієнтирів та до зміцнення самовідчуження.
За  цих  умов  у  дослідженні  важливим  є  не  лише  черговий  аналіз
відносин  єдності  і  різноманітності,  відчуження  і  свободи,
індивідуалізації і соціалізації в суспільстві, а й з’ясування  механізму
взаємоузгодження вказаних протилежностей і визначення  міри самої
узгодженості,  а  також  оптимального  значення такої  міри.  Лише  у
випадку конструктивного вирішення цих непростих питань можливе
ефективне  керування  суспільними  процесами  та  забезпечення
оптимального руху суспільства і гуманізації всього його життя. 
     Оскільки  онтико-онтологічна природа людини конкретизується у
формі монадно-парсичної  (mp-) подвійності, слід далі конкретизувати
цю подвійну сутність і розглянути, як саме вона реалізується у житті
суспільства.  На  практиці  людина,  наприклад,  працююча  на
виробництві інженером,  є монадою як інженер, а як  член суспільства,
виступає  як  парс.   Але  вона  може  змінювати  своє   зовнішнє
функціонування, наприклад виходити за межи виробничих відносин. У
цьому  випадку   вона  стає  монадою  іншої  системи  відносин,
наприклад,  як   пішохід  на  вулиці  керується  правилами поведінки  у
місті. У цей момент її статус інженера стає неявним і як інженер вона
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виступає вже як парс. У себе вдома вона є монадою як член сім'ї,  а як
неявний  інженер  і  можливий  пішохід  є  парсом.  Для  зручності  в
метафізиці  тотальності  річ,  що  має  подвійну  монадо-парсично
природу,  позначається  як  дискрет.  Отже,  людину  як  таку,  що  має
подвійну  монадо-парсичну  природу,  будемо  називати  дискретом.
Завдяки  подвійності  соціальних  дискретів  розв’язується  проблема
єдності  різноманітності  суспільства:  суспільство  різноманітне
завдяки  монадним  проявам  його  дискретів,  а  єдине  –  завдяки  їх
парсичності, тому, що вони  є органічними, нероздільними частинами
одних і тих онтологій, наприклад як мешканці одного будинку, одного
міста, однієї країни тощо.       
Узагальнимо  зазначене  вище.  Суспільство  –  це  сукупність  людей  і
різного масштабу їх соціальних угрупувань, які  пов’язані подвійним
чином.   Як  учасники  наявної  у  даний  момент  системи  зовнішніх
причинних відносин люди перебувають у певній системі причинних
відносин. Позначимо ці відносини як генерологічні  (від лат. Genero -
породжувати,  створювати).  Люди,  які,  кожний  на  своєму  місці
реалізують генерологічні функції, виступають як монади. Ззовні може
здатися, що саме завдяки генерологічним зв’язкам  суспільство існує
як стійке утворення, як єдність, оскільки люди як монади керуються в
своїй  офіційній  діяльності  юридичними  законами,  правом,  іншими
стійкими нормами, що діють у всьому суспільстві.  Але насправді їх
треба  розглядати  у  єдності  з  парсичними  відносинами  (бо  інакше
незрозуміло  чому  суспільства  іноді  розпадаються  і  при  наявності
юридичних законів і чому змінюються самі правові норми). Насправді
монадність  людей,  яка  проявляється  в  різних  сферах  життя  (на
виробництві,  в  соціальному житті,  духовній   культурі,  освіті  тощо)
задає різноманітність суспільного життя, а не його єдність.
        Дійсна єдність існує тому, що окрім  монадних властивостей
людина має і багато інших, негенерологічних, немонадних - парсичних,
тобто  пов’язаних  з  причетністю   людини  до  інших  сфер  життя,
органічною частиною яких людина також є, хоч це і виявляється не
генерологічним чином, а прихованим, парсичним. Вони впливають на
людину  кондиціонально. Людина часто  не відчуває кондиціональних
впливів  і  навіть  не  усвідомлює.  Їх  присутності.  Наприклад,  у
виробничих відносинах як генерологічних, парсичними є такі сторони
людей,  як  психологічні,  їх  індивідуальні  риси,  тощо,  не  пов’язані
безпосередньо з даним виробництвом. Вони, хоч завжди і присутні у
спілкуванні, але у виробничих процесах мають прихований парсичний
характер. Саме через цю парсику людина залишається у зв’язку з своїм
середовищем  не  лише  на  роботі,  а  й  з  іншим  життям  суспільства.
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Людина виступає як багатомірний соціальний парс, а також як частина
живої  і  неживої  природи.  У відношенні  з  іншими людьми вона,  як
парс, вільна від зовнішніх суспільних регламентацій, залишаючись у
зв’язку  з  ними  на  інших,  часто  більш  глибоких  рівнях  життя.
Функціонування  людей  як  парсів  обумовлює  єдність  суспільства,
навіть коли в суспільстві відбуваються істотні зміни. Але складність
роботи з парсичними впливами пов’язана  з їх неявним характером,
вони не враховуються людиною у повноті її зв’язків із світом, хоч би
тому що вона просто може не знати про їх існування. Але об’єктивно
завдяки саме їм  єдність людей у суспільстві завжди присутня поряд з
їх явними причинними діями незалежно від їх бажання.         
       
      Наприклад, явна монадна інженерна функція на виробництві одна,
а парсичних багато, тому що людина у той же час є неявною частиною
багатьох  онтологій  як  умов  її  життя.  Парсичні  впливи     різних
онтологій-умов  життя  людини  завжди  залишаються  реальними  і
прихованим  чином  діють  на  людину,  точніше  на  ті  її  онтичні
властивості, які пов’язані з відповідними онтологіями умов її життя. 
       Таким чином єдність різноманітності суспільства має місце тому,
що  кожна   його  людина  є  «вузлом  зв’язку»  себе,  як  неповторного
індивіда,  з  іншими  членами  суспільства,  як  з  умовами  свого
індивідуального  життя,  які   складають  різні  онтології  життя
суспільства.  Виходячи  з  вищеозначеного,  можна  стверджувати,  що
кожне суспільство може існувати як єдність  багатоманітності завдяки
різноманітній  монадності його множинних дискретів, з одного боку, і
спільності їх різноманітної субстанційної парсичності – з іншого. Цим
вирішується   проблема єдності різноманітності суспільства – перше
питання. Далі треба відповісти на інші питання: 2. Чому, коли і за яких
умов  суспільства  розпадаються?  3.Чи  можуть  вони  розвиватися,
зберігаючи свою ідентичність, і якщо можуть, то за яких умов? 4. Чи
можна говорити  про якусь умову оптимального стану суспільства, у
якому  суспільне  життя  і  життя  людей  у  ньому  є   максимально
розумними?   5.  Як  оптимально  керувати  життям  суспільства?   Ці
питання  орієнтують  на  необхідність  розгляду  не  лише  можливості
єдності різноманітності  суспільства, а й процесу розвитку суспільства
і його метаморфозів. 

II. Саморозвиток соціально-індивідуальної єдності

    Отже, суспільство постає одночасно  як сукупність людей-монад - як
множинність,  і  як  парсична  субстанційна  єдність  людей,  як  частин
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одного й того суспільства, яка слугує  спільною умовою життя кожної
людини. Ця соціально-індивідуальна єдність існує як тотальність, а її
життя постає як саморозгортання тотальності -  тоталогенез. Модель
останнього можна отримати на основі  одного з головних принципів
метафізики  тотальності  –  принципу  причинно-кондиціональної
самодетермінації. Розглянемо його докладніше.

1.Принцип причинно-кондиціональної 
самодетермінації.

         Саморозгортання соціальної тотальності відбувається під дією
обох  зазначених  вище  детермінуючих  чинників  -  причинно-
наслідкового, завдяки якому зовнішній вплив однієї людини як монади
на іншу змінює місце останньої в монадному просторі суспільства, та
парсично-кондиціонального,  який на відміну від явних причинних дій,
має  неявний,  польовий  характер  і  його  результати  сприймаються
людиною  опосередковано,  переважно  на  рівні  підсвідомості,  через
внутрішні  психофізіологічні  процеси.  Важливо,  проте,  що  через
останні людина здатна змінювати свою поведінку і впливати на свої
зовнішні  причинні  дії.  Отже,  причинні  дії  і  кондиціональні  впливи
виявляються  взаємопов’язаними і  механізи  цього зв'язку може бути
зафіксований  у  вигляді  принципу  причинно-кондиціональної
самодетермінації. Останній стверджує, що причинні взаємодії людей
як дискретів, безпосередньо позначаються на них як на монадах, але
через подвійний монадо-парсичний характер дискретів це одночасно
відбивається  на  їх  парсичних  неявних  відношеннях  і  зв’язках,
відбивається  на  парсичному  фоні  суспільства.  У  свою  чергу, зміна
парсичного фону суспільного середовища далі неявно відбивається на
внутрішньому  змісті  усіх  учасників  подій,  зокрема,  рефлексивним
чином відбивається і на подальшій   зовнішній причинній  поведінці
вихідного  дискрету.  Далі  цей  процес  продовжується  і  загальним
результатом такого  процесу постійного  рефлексивного оновлювання
причинно-кондиціональної самодетермінації соціуму є  неперервний і
складний процес індивідуально-суспільного саморозгортання соціуму. 
       Він змінює як учасників подій – людей, так і контекст їх життя,
починаючи  від  сімейно-побутового  рівня,  рівня  виробничого  і
економічного, і  закінчуючи культурними, світоглядними і соціально-
політичними змінами і трансформаціями, які, у свою чергу, створюють
нові умови для людини і провокують зміну самих людей і пов'язані з
цим  нові  субцикли.  Процес  індивідуально-суспільного
саморозгортання зачіпає  різні  субформи соціуму і  пов’язані  з  ними
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монадні і парсичні відносини, породжуючи  різноманітні за глибиною і
масштабами  парсично-генерологічні  зміни  і  трансформації.  Ззовні
життя  суспільства  постає   як  частково  впорядковане,  а  частково
хаотичне,  а  в  цілому  –  як  єдиний  процес  тоталогенезу,  який  сам
потребує окремого дослідження для з’ясування  динаміки відношення
впорядкованості  і  хаотичності соціуму  і  факторів,  які  визначають
характер  цього  відношення.  Саме  відношення  порядку  тотальності,
який  весь  час  піддається   випробуванню  з  боку  рефлексивних
парсичних  впливів  у  ході  тоталогенезу,  що  відіграють  роль
хаотизуючого фактору, і   створюваного останнім хаосу, визначає  не
лише характер єдності різноманітності суспільства, а й його стійкість
чи змінюваність, а також сам хід  соціального тоталогенезу.    Інакше
кажучи, в тоталогенезі важливі не самі по собі два типи детермінації –
причинний і кондиціональний, –  а  взаємне відношення їх впливів і
його динаміка.  Це відношення   має значення важливого параметру
тоталогенезу і  самого буття тотальності.  У зв’язку з цим необхідно
конкретизувати  сам  вигляд  вказаного  параметру  і  його  зв'язок  з
тоталогенезом,  розглянути   питання  про  можливість  оптимального
управління цим процесом,  і розібратися з сутнісною природою самої
оптимальності тоталогенезу. Усі ці моменти потребують виокремлення
ще одного важливого питання – про взаємну гармонізацію процесів
самодетермінації  в  соціумі,  яка  дозволяє  соціуму  зберігатися
незважаючи на складність і багатоманітність його життя. Ця проблема
в метафізиці тотальності  називається сизигійною проблемою.

2. Сизигія та її оптимальне значення

         Проблема сизигії (від грец. σύ-ζῠγος — «парне сполучення») в
метафізиці  тотальності  пов’язана  з  необхідністю  врахування  в
тотальності  її  впорядкованості,  що  визначається  її  генерологічними
структурами,  і  міри  її  парсики,  яка  вносить  в  генерологію  елемент
хаосу.  Саме  від  їх  співвідношення  залежить  стійкість,  чи  розпад
соціуму. Це співвідношення  може розглядатися як  показник взаємної
відповідності у соціальній тотальності міри порядку і міри хаосу. А на
його  основі  може  визначатися  оптимальне  значення  сизигії,  що
забезпечує  життєвість  тотальності  як  у  статиці,  так  і  у  ході
тоталогенезу. 
       Проблема сизигії  є вкрай актуальною  для сучасного суспільства.
Недолік сучасного соціуму полягає у тому, що головна увага у ньому
приділяється  монадо-генерологічним   відносинам  як  головному
чиннику  життя.  Розвиненість  індивідуальності  в  масштабах
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суспільства,  зростання  її  автономної  успішності  і  конкурентного
протистояння суспільству, отже  відчуження індивіда  від  суспільної
цілісності,  з  соціальної  точки  зору вважається  благом.  А  приховані
парсичні процеси, які є субстанційними для явищ колективістичності,
єдності,  і  існують  як  стихійні,  часто  розглядаються  як  фактор
нівелювання  особистості,  як  лихо,  якого  треба  уникати.
Індивідуалізація  і  конкуренція  ототожнюються  зі  свободою  і
творчістю,  самоповагою,  психічним  благополуччям,  а  зростання
відчуття  причетності  до  спільноти   розглядається  як  омасовлення
людини,  що  призводить  до  втрати  індивідуальності,  до
самовідчуження особи. 
        Насправді, як вже зазначалося, людина і суспільство існують у
нерозривній єдності і взаємозалежності, і справа полягає лише у тому,
щоб  з'ясувати  оптимальну  картину  їх  єдності  множинності, і
підтримувати рефлексивну рівновагу взаємодії їх подвійного життя у
найкращій сизигійній пропорції. Можливість   парсичної залежності від
суспільства  закладається  у  людину  після  народження  у  ході  її
соціалізації,  внаслідок  цього людина несе  у  собі   коди  суспільства,
ігнорування яких породжує антисоціальні дії.   
          У  загольнобуттєвому  контексті  життя  людина  постає  як
онтичний феномен,  що взаємодіє з іншими подібними феноменами, і
її  внутрішнє  приховане  життя,  як  життя  «внутрішньої»  людини,
проявляється  ззовні  в  узагальненому  вигляді   як  інтегральне
переживання людиною своєї прихованої причетності до всесвіту. Дане
переживання приймається як факт і  далі не досліджується,  якщо не
враховувати  художньо-психологічної  літератури  та  мистецтвознавчі
розвідки,  пов’язані  з  аналізом  творів  художників,  композиторів,
письменників.  „Зовнішня” поведінка людини є другим її «обличчям»,
яке безпосередньо засвідчує реальність людини як факт у взаємодії з
іншими людьми і речами.   Можна стверджувати, що для нормального
життя людини має існувати якась відповідність між «внутрішньою» і
«зовнішньою» складовими людини у її житті.   А якщо це так, то має
бути  і  відповідний  механізм  підтримання  цієї  відповідності,  аналіз
якого також важливий. 
      З'ясування даного механізму може слугувати цілеспрямованому
створенню  ситуацій  взаємної  відповідності не  лише  людини  і
суспільства,  а  й  внутрішнього  і  зовнішнього  життя самої  людини,
змінюючи й саму людину у бік її внутрішньої гармонізації, що, окрім
іншого,  може  активно  сприяти  продовженню  її  життя,  можливо,  у
перспективі, навіть  необмежено в часі.   Людина як «світ в людині»
відрізняється від людини як «людини у світі» тим, що остання здатна
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на вибір увідповіднення  своєї людиномирності і людиномірності. Як
зазначає Ф.Фукуяма у своєму аналізі «кінця історії» і «постлюдини»,
хоч індивідуальність є  всезагальність,  що втілена в людському «Я»,
проте це вже  особлива всезагальність, що пройшла через свідомість
людини,  наділену  виключною  властивістю  сказати  в  кожному
конкретному випадку «ні» чи «так» [13]. 
         Зрозуміло,  що  для  того,  щоб мати  можливість  керуватися
принципом  вказаної  відповідності на  практиці,  необхідно  з'ясувати
його  смисл.  Для  цього  слід  врахувати,  що  дія  людини  у  світі
позначається на стані світу в людині, і що характер вибору людиною
„так” або „ні” пов'язаний не лише з зовнішніми обставинами, а й з
внутрішніми  специфічними  потребами  людини,  що  залежать  від
зовнішніх  дій,  завдяки  яким    кожна  індивідуальність  завжди
дистанційована  від  інших.  О.І..Герцен,  посилаючись  на  історичний
досвід, що свідчить про те, що народам легше терпіти насильницький
тягар рабства,  ніж дар зайвої свободи, зробив висновок,  що „нельзя
людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены
изнутри” [14, с.588-590].  Таким чином, проблема сизигії життя самої
людини  стає центральною. Фактично, ми повертаємось до питання:
як  розумно  вийти  з  парадоксальної  ситуації  невідповідності  нашої
людської  природи тому життю, яке ми самі собі створюємо, яка у
наш час  посилюється?  Що треба  зробити,  щоб відповідність була
поновлена і підтримувалася надалі?. 
          Рішення цього питання пов'язане з виявленням нових смислів.
Сучасні смисли  перетворюють  життя  людини   в  дещо  довільне і
далеко не краще - в позбавлені відповідальності розваги і неперервну
гру,  в  гіршому  випадку  –  в  бездонну  деградацію,  прикладом  якої
можуть бути слова, розміщені поруч з  фотографією молодої дівчини в
інтернеті -  „готова на все”.  Віднесені до окремого індивидууму,  ці
слова  засвідчують трагедію  і падіння   в  прірву.  Але  чим більше
«готовими на все»,  тобто тими, хто втратив істинні смисли,  стають і
інші  суспільні  суб’єкти,  тим  ближче  катастрофа  усіх –  соціуму  як
такого.   Сучасна людина, ще не  усвідомлюючи цього повною мірою,
живе не для себе і не для інших, а з усіма для усіх у тому розумінні, що
усі пов’язані єдиним  смислом і  соціоантропологичним регулятором –
грошима, матеріальним багатством, прибутком. Саме цими смислами
визначається  сьогодні  «готовність  на  все».  Це  глухий  кут, оскільки
ринкові цінності не  можуть  у  принципі підменити,  тим  більше
вичерпати інші  смисли і цінності,  оскільки нівелюють їх до єдиного
виміру, що стає сьогодні зрозумілим навіть такому олігарху світового
рівня, як Д.Сорос, про що він говорив ще майже двадцять років тому у
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книзі [15]. Вихід полягає у тому, щоб усвідомити превалюючу і здатну
вивести  людство  з  шляху  до  самогубства,   роль  нової  ціннісної
установки: взаємопорозуміння і взаємовідповідлності індивідуальних
потреб і дій людей на шляху розкриття творчих можливостей кожного
заради саморозвитку соціуму і кожної людини на оптимальному шляху
для  всіх  на  засадах  нової,  сизигийної раціональності,  яка  здатна
виконувати  роль  універсальної розумності,  яку  давно  шукали
філософи і про яку знали мудреці.  На цьому шляху завдання полягає
перш за усе у тому, щоб вказати критерії сизигійної оптимальності і
засоби її забезпечення.
        В метафізиці  тотальності  з’ясована  пропорція оптимальної
взаємовідповідності причинного впливу людини на суспільство через
генерологічні  впорядковані відношення  (позначимо  міру  цього
параметру  як  Ng)  і  зворотного  парсичного  впливу  суспільства  на
людину як невпорядкованого, хаотичного -  Nр. Адже кожна людина у
суспільно упорядкованому житті  у якості соціальної монади виконує
чіткі  функції  на  своєму  робочому  місці  згідно  своєму  соціальному
статусу. З другого боку, одночасно з генерологічною впорядкованістю,
вона поводить себе і парсичним, невпорядкованим (по відношенню до
генерології) чином, на власний розсуд, і ця її поведінка законодавчо не
регламентується,  є  хаотичною  складовою  поряд  з  генерологічною.
Тому взаємодія людини і суспільства включає як впорядкований, так і
хаотичний моменти і саме від їх  співвідношення і залежить характер
сизигійного відношення (S) людини і суспільства: S= Ng/Nр.
      На  основі  праць  [16,  с.92-101],  [17]   з’ясоване  питання  про
оптимальне значення сизигії.  Оптимальною для суспільства і самої
людини  є  ситуація,  за  якої   відношення по шкалі  від  ста  відсотків
впорядкованості (і нуля хаосу)  до нуля відсотків впорядкованості (і
ста відсотків хаосу)  складає 80% порядку і 20% хаосу. Це відношення
S=80%/20%=4 і є оптимально сизигійним. Як з’ясовано В.І.Акуновим,
смислове  значення  цього  параметру  полягає  у  тому,  що  при  S=4
тотальність витрачає мінімальну енергію на переробку інформаційних
і  матеріальних  потоків,  що  поступають  в  неї  з  середовища  і
підтримують її життя. Це відношення було і раніше відоме, але лише
емпірично.  Дж.Зіпф  в  середині  ХХ  ст.  писав,  що  в  соціальних
системах  приблизно  20-30%  будь-якого  ресурсу,  який
використовується (працівники, товари, час, знання і т.п.) дають 70-80%
результатів, що пов'язані з цим ресурсом. Відомо і  емпіричне правило,
що  выявлене  італійським  економістом  і  соціологом  В.Парето  і
узагальнене  у  якості  принципа  англійцем  Ричардом  Кохом  як
«принцип 20/80», згідно з яким 20% зусиль дають 80% результату, а
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інші 80% зусиль — лише 20% результату. У метафізиці тотальности
подібні емпіричні правила  і випадки  стають частковими випадками
універсального  принципу оптимальної сизигійності буття.
Теоретичне з'ясування його природи з позицій більш широких засад
робить  можливим  його  більш  широке  використання  на  практиці.
Зокрема, для вимірювання параметрів впорядкованості і хаотичності в
житті  суспільства  і  людини,  а  також  підтримання  оптимального  їх
відношення. Результати дослідження можуть бути використані також
на  етапах  методологічного  обґрунтування  цілого  комплексу  тем  у
сфері економічного аналізу, соціології, психології, практиці прийняття
управлінських рішень, у соціальній і освітянській роботі. 
        

       
 III. Моделі взаємодії людини і суспільства

    Кожна людина – неповторна індивідуальність і, разом з цим, частина
і носій загальнолюдської сутності, представник історичного процесу.
Тому вона одночасно приймає участь як в суб'єкт-об'єктних, так і  в
суб'єкт-суб'єктних  відносинах  і  процесах,  органічно  включена  в
суспільне життя. Отже, від неї  і її творчості багато залежить як у її
власній біографії, так і в суспільній атмосфері життя, особливо у тій, з
якою людина безпосередньо і найбільш очевидно пов'язана. Активно
діючі в суспільстві як причина, вона, у свою чергу,  відчуває зворотний
вплив суспільства на собі як умов свого життя, залучаючись до його
проблем і культури, що змінює її наступні причинні дії. Цей процес
має багатоплановий характер, зачіпає різні сфери зовнішнього життя і
різні  особистісні  властивості  самої  людини,  отже  невідривний  від
цілісності  індивідуально-суспільних  відносин  і  їх  розвитку,  має
одночасно раціонально-причинний і   ірраціонально-кондиціональний
підсвідомий характер, які взаємно пов’язані у спільному метаморфозі
соціуму, що весь час модифікується як у зовнішніх проявах, так і у
внутрішньому  прихованому  житті.  До  цього  можна  додати  і
різноманітні взаємовпливи людини і  ієрархізованих шарів природного
буття, частиною яких людина ставала у ході свого формування  на базі
процесів космогенезу, походження землі, еволюції  живої природи та
процесу антропосоціогенезу.  

1.Статична модель 

        Сучасне суспільство являє собою сукупність людей і людських
спільнот, які пов’язані між собою як через безпосереднє спілкування,
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так  і  через  посередництво  матеріальних,  соціальних,  юридичних,
політичних, культурних і духовних засобів життя  подвійним чином.
    Як вже розглядалося, спільні учасники сформованих в суспільстві і
закріплених  законом  систем  трудових  і  інших  подібних  відносин
мають   венерологічний  характер (від  лат.genero –  створювати,
породжувати).  Як  носії  і  реалізатори  генерологічних  функцій,  люди
виступають як  соціальні монади.       Окрім монадних властивостей,
завдяки яким людина вступає у зовнішні стосунки з іншими монадами,
вона  має багато інших властивостей, які отримала як частина різних
умов  її  життя,  завдяки  яким  вона  у  свій  час  з’явилася  на  світ,  які
перебувають  у  ній  у  прихованому  вигляді  і  через  які  вона  неявно
постійно з  ними пов’язана внутрішньо. Це - парсичні, або р-відносини.
Як  носій  парсичних  відносин  і  пов’язаних  з  ними  можливостей,
людина  несвідомо  поводить  себе  як  багатомірний  соціальний  парс
відповідно до тих рівнів середовища і буття, частинами яких вона є і
які представлені в її внутрішній будові. Як парси, люди взаємодіють
між  собою  і  з  іншим  світом  незалежно  від  бажань  людини  і  її
зовнішніх генерологічних дій. 
         Якщо монадність людей в суспільстві задає багатоманітність
суспільства,  то  через  парсичну  приналежність  їх  до  однакових
середовищ,  і  в  кінцевому  рахунку  –  до  спільного  буття,  вони
приймають  участь  у  єдності  суспільства  і  всього  світу.  Монадно-
генерологічне  (mg-)  життя  сприймається  людиною  як  явне  і
матеріальне,  що  ж  стосується  її  парсичного  життя,  воно  або  не
відчувається  нею  безпосередньо,  або  пов’язується  з  чимось
невідчутним і  невловимим,  ідеальним.  В  суспільстві  вплив  його на
життя  людей  породив  уяву  про  такі  поняття,  як  мораль,  совість,
благоговіння тощо, які  визнаються за існуючі   як щось таке, що не
залежить від самої людини, але присуще усім людям без винятку.
Отже, суспільство як єдність різноманітності постає як pg-цілісність,
у  якій  система  відносно  стійких  mg-відносин,  занурена  в  ауру  р-
відносин  людей  і  речей,  які  приховані  від  людей,  але  відіграють
важливу  роль  у  забезпеченні  єдності  суспільства.  Якщо  брати
суспільство як ціле,  то його  pg-цілісність можна інтерпретувати як
відносини  держави  (як  генерологічної  структури)  і  громадянського
суспільства  (як  суцільну  субстанцію  суспільного  життя,  у  яку
«занурена» держава). Якщо розглядати поведінку людей у суспільстві,
то  у  ній  pg-цілісність можна  інтерпретувати  як  єдність  поведінки
згідно  з  юридичним  законодавством  (генерологією)  і  згідно  моралі
(парсиці).   Історично відносини генерології і парсики в суспільстві не
залишалися незмінними.  Скажімо,  в  язичницькій період звичаї,  що
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виконували генерологічну роль, майже не відрізнялися від моральних
настанов,  що  мали  спільний,  але  неінституційований  парсичний
характер. Тому проблема  pg-відносин стосується не лише статичного
стану суспільства,  а  й  його  динаміки  і  трансформацій.  Більш того,
можна стверджувати, що саме від характеру цих відносин залежить, чи
є соціальна цілісність стійкою чи ні, якщо змінюється, то як саме, а
якщо трансформується, то коли переходить у якісно новий стан, а коли
розпадається  і  зникає.  Отже,  від  цих  відносин  залежить  динаміка
цілісності суспільства і моделі динамічних змін.
 

2. Моделі динамічних змін

     Щоб розглянути динамічні процеси рg-відносин суспільства, слід
врахувати, що у цих процесах відношення генерологічного порядку до
парсичного  хаосу не  залишається  незмінним  і  відіграє  принципово
важливу роль у визначенні характеру суспільного процесу. Раніше міра
порядку  була  позначена  як  Ng,  а  міра  хаосу  як  Np.  В  загальному
випадку pg-цілісність, як єдність багатоманітності,  може змінюватися
в різних напрямках. Розглянемо їх.

Перший напрямок  . У ході розвитку суспільства в ньому відбувається
формування  нових  структурних  і  системних  відносин,  -  монадо-
генерологічних  і  пов’язаних  з  ними нових  парсичних.  Крім  того,  у
міру  того,  як  відбувається  диференціація  функцій  перших,
здійснюється також їх спеціалізація, що означає витіснення деяких їх
бувших монадних і  генерологічних функцій в парсичний простір.  В
результаті  цього,  якщо  нічого  не  вживати,  буде  посилюватися
парсичний  тиск  в  суспільстві  і  зростати  парсичний  хаос.  Врешті,
парсика почне превалювати і в суспільстві над порядком і утвориться
хаос - у поведінці людей посилиться правовий нігілізм, імморалізм і
анархічні дії, що призведе до порушення попереднього способу життя
суспільства і до його кризи. Цю тенденцію можна позначити: Np→ 

, Ng→ 0.

Другий  напрямок має  місце,  коли  в  суспільстві,  яке,  з  метою
недопущення  першого  сценарію,  починає  переважати  тенденція
свідомого  посилення  генерологічного  порядку  через  формальну
генерологізацію парсичних відносин, як наявних, так і тих нових, що
з’являються  у  житті  суспільства.   Це  може  відбуватися  у  формі
насильницького  адміністрування,  бюрократизації,  зайвої  правової
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регламентації.  У цьому випадку сфера парсики звужується,  але таке
«надукріплення» генерології  веде  до  втрати  суспільством гнучкості,
властивості  швидко  реагувати  на  новації  і  природні  зміни  у  ході
розвитку соціального і природного середовища. Таке суспільство йде
шляхом тоталітаризму, стає зайве чутливим до природних соціальних
флуктуацій,  неповоротким  і  ламким.  Воно  руйнується  в  результаті
навіть його локальних порушень. У цьому випадку Ng→ , Np→0.

Третій  напрямок має  місце,  коли  між  порядком  і  хаосом
(генерололгією  і  парсікою)  неперервно  підтримується  оптимальна
відповідність (сизигія). Сизигія є інтегральною характеристикою стану
суспільства,  в  якій  враховуються  не  просто  обидва  показники,  а  й
необхідність  їх  оптимального  співвідношення.  При  цьому  підході
розглядається і саме поняття оптимальності стану суспільства, а також
смисл, що лежить в його основі, і орієнтація на який робить діяльність
суспільства не просто осмисленою, а й найкращою і найприроднішою
для життєдіяльності людини і самого суспільства.  Формулою сизигії є
відношення міри впорядкованості до міри хаосу:  S=Ng/Np.  У такому
випадку  значення сизигії у першому напрямку є S= 0/ , а у другому

S=  /0,  отже в обох випадках невизначені,  і  не мають сенсу.  Що

стосується самого третього напрямку, то тут, як вже зазначалося, має
місце цілком конкретне сизигійне значення. Як показали К.Шеннон і
Е.А.Сєдов на конкретних випадках співвідношення порядку і  хаосу,
для  оптимального  «життя»  цілісних  систем  є  цілком  конкретний
показник оптимальної сизигійності:  Sopt=Ng/Np=4, коли на шкалі від
нуля порядку і 100% хаосу до 100% порядку і 0% хаосу   Ng=80%, а
Np=20%. [16. с.92-101]. 
       Підтримка стану   Sopt=4 не означає незмінності  і  застою у
суспільстві.  Але  життєво  необхідні  зміни  в  суспільстві  повинні
здійснюватися  відповідно  до  постійного  дотримання  відносин  80%
генерологічного   порядку  і   20%  парсичного   хаосу.  При  цьому
характер  порядку   не вказується, він може бути різним, але таким,
який  перебуває  у  гармонічному  відношенні  до  творчого  хаосу. Так
само,  хаос  –  це  не  безлад  і  стихійна  руйнація,  а  певні  перехідні
процеси між старими і новими порядками, які несуть парсику, здатну
породити  нові  порядки,  і  тому  цей  хаос  має  творчий   характер,
звільняє  від  віджилого  і  того,  що  заважає.  Він  породжує  перехід
визрілої парсики до статусу нової генерології, а не є тим, що рушить
усе  підряд,  як  часто  буває  у  критичні  стихійні  періоди  некерованої
історії, що приймають форми не лише революцій, а й бунтів, заколотів,
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війн і несуть масові людські жертви і знищення попередніх культурних
надбань. 
       В цілому, розвиток генерологічних структур завжди формує якісно
нові сфери  діяльнеості, змінює характер  pg-відносин і вносить зміни
також  в  парсичну  складову.  Тому  підтримання  оптимальної
сизигійності  вимагае,  з  одного  боку,  постійного  відслідковування
сизигійного  параметру і,  з  одного  боку, легалізації  тих  розвинених
парсичних відносин, які мають позитивне значення для суспільства, -
переводу  їх  у  генерологічний  стан,  а  з  другого  боку,  -  усунення
віджилих  генерологічних  відносин  і  галузей  як  таких,  що  стали
гальмом суспільного життя,  або переведення їх у парсичний статус.
Підтримання  оптимальної  сизигійності  в  суспільстві  має  бути
постійним  завданням  суспільної  системи  управління.   Порушення
сизигійної оптимальності веде до розбалансувань суспільних відносин
і перевитратам засобів життя на підтримку суспільної стабільності. В
кінцевому  результаті  це  небезпечно  дезінтеграцією  всієї
генерологічної  системи  суспільства,  хаотизацією  життя  людей,
соціальними катаклізмами і людськими жертвами. В кращому випадку
– стагнацією і консервуванням суспільства на невизначений час. 
        У зв’язку з цим треба ще раз звернути увагу на один важливий
момент. З праці [18, с.398-413]  випливає, що оптимальна сизигійність
має також і енергетичний смисл. Він полягає у тому, що оптимальна
сизигійність безпосередньо корелює з мінімальними затратами енергії
суспільством   на  переробку  його  генерологічними  структурами
сировинних і інших засобів його існування, що поступають в нього,  і
таке  суспільство  більш  пристосовано  до  життя,  ніж  інші.  Отже,
оптимальна  сизигійність  суспільства  –   його  найбільш  «економний
стан».  І  ця  обставина  грає  не  останню  роль  у  його  виживанні   в
конкурентній боротьбі з іншими суспільними утвореннями.
        Більш  детальні  дослідження  зазначеної  ситуації,  зокрема
врахування феномена ієрархізації  генерологічних систем  не лише в
суспільстві,  а  і  в  природних  явищах,  дозволяє  зробити  наступні
висновки:  «процеси  генерологізації  є  сизигійно  оптимальними  тоді,
коли йдуть по лініях мінімізації затрат речовини, енергії і інформації і
оформлюються  у  вигляді  стійкої  субстратності,  у  якій  сизигійний
парсично-генерологічний  параметр   дорівнює  чотирьом  (S=4),  а
морфологічні  відносини,  що  формуються  у  ній,  прямо  або
опосередковано, відображуються через параметр золотого перерізу. В
такому випадку цілісність досягає стану мінімуму витрат субстрату,
енергії  і  інформації  на  переробку  нею  одиниці  зовнішніх  потоків.
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Процеси,  що  не  відповідають  даним  вимогам,  є  нестабільними  і
втрачають свою ідентичність» [10, с.136].

3. Модель оптимального
процесу

       Що стосується моделі самого процесу розвитку суспільства, то,
згідно висновків метафізики тотальності, дана модель має вигляд:

Pg-1 → меон → амер → Pg-2
Тут  Pg-1 і  Pg-2 –  вихідний і кінцевий парсично-генерологічні стани
суспільства в одному циклі трансформацій суспільства, а меон і амер –
два перехідних стани,  що пов’язують   початковий і  кінцевий стійкі
стани.     Розвиток стану Pg-1 постає як розростання і диференціація
генеролгічної системи суспільства, у ході яких одночасно посилюється
густина  парсичного  поля,  дія  якого  починає  конкурувати  з  силою
генерологічних   відносин.  На  певному  етапі  їх  роль  зрівнюється  і
суспільство  переходить  у  стан  рg-невизначеності.  Цей  стан  і  є
меонічним станом – меоном.
        Меон є нестійким і хаотично змінюваним, з нього можливі два
виходи – або він розпадається під дією хаотичних внутрішніх сил і
зовнішніх  впливів,  і  перестає  існувати,  отже стає  «матеріалом» для
інших суспільних процесів. Або зовнішні стабільні впливи  на меон,
кодуючи  його  власною  впорядкованістю,  спонукають  його  до
вибудовування  зародків  власної  суспільної  впорядкованості  і
підтримують її існування. У другому випадку меон перетворюється  на
америчний стан.  
       Спрецифіка амеру полягає у тому, що він, хоч вже і набув форму
зародку власної генерології, проте існування останньої визначається не
ним самим, а організуючим впливом зовнішнього середовища, і тому
не  може  вважатися  новою  самостійною  формою  Pg-2.   Амер,  як
правило, не може існувати довго, у нього є три можливості – він або
розпадається, або стає органічною частиною середовища і існує лише
за цих умов, або, за наявності сприятливих зовнішніх умов, встигає
виробити власний механізм самозбереження, здатний забезпечити його
достатню незалежність від коливань зовнішніх впливів. Лише третій
випадок  означатиме перехід суспільства у стан  Pg-2.  
       Теоретична  розробка  умов  забезпечення  максимально
оптимального руху від Pg-1 до Pg-2 в кожному конкретному випадку і
виступає  як  загальна  модель  оптимального  процесу  розвитку
суспільства. Розробка даної моделі передбачає відповідний соціальний
і політичний, а також економічний аналіз стану суспільства, з’ясування
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структури і  цілей різних політичних сил  та їх  реальні і потенційні
можливості,  а  також  структуру  і  характер  зовнішніх  впливів  і  їх
можливості. І, врешті, також розробку чіткої і зрозумілої громадянам
моделі самого бажаного кінцевого стану  Pg-2, яка буде максимально
відповідати  інтересам  суспільства  і  буде  підтримана  абсолютною
більшістю його громадян. А це означатиме максимальну узгодженість
інтересів суспільства, як найбільш адекватної внутрішнім і зовнішнім
умовам  системи  Pg-2,   інтересам  конкретних  людей  в  самому
суспільстві – оптимальну сизигійність.

IV. Практичні умови забезпечення сизигійності

      Сьогодні питання тоталогенезу соціуму актуалізується не лише як
теоретичне, а й як практична необхідність забезпечення оптимальної
керованості  процесами і формами соціогенезу. Адже, як зазначають
соціологи,  сучасний  світ  має  плинну  соціальну  стратифікацію,  що
породжує цілу низку питань: як жити у цьому світі; чи піддається він
управлінню; на яких принципах побудований; що треба зробити, щоб
оволодіти цією ситуацією; чи можлива взагалі  позитивна відповідь на
усі ці питання?
      Щоб розібратися у цих питаннях, необхідно окреслити загальну
сучасну  картину  соціального  буття  і  людини  у  ньому.  Сучасний
соціальний світ – це світ, у якому: 

- немає  гарантій  стійкості  систем  відносин,  зокрема
міждержавних і внутрішньодержавних, етнічно-національних,
виробничих,  соціальних,  світоглядно-духовних  і  культурно-
цивілізаційних;
- те,  що  вчора  вважалося  вічним,  сьогодні  потерпає
перетворення  і  трансформації,  а  раніш  неможливе  або
неістотне набуває рис реальності  і  істотно впливає на наше
життя;
- у  постійно  змінюваному світі,  де  на  першому місці
сила  і  гроші,  втрачена  чітка  межа  між  позитивним  і
негативним, все стає звичним,  навіть масові розстріли людей
терористами  і  маніяками,  публічне  копирсання  в  інтимних
подробицях  життя людей на телеекрані  і  в  інтернеті  стали
нормою;
- втрачені  пріоритети  в  цінностях  і  цілях,  поряд  з
традиційними  загальнолюдськими  нормами  все  більше
поширення   набувають  акти  вандалізму  і  наруги  над
святинями,  аномалії  на  кшталт  одностатевих  шлюбів  і
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ювенальної  юстиції  стають  нормою  цілих  держав   бувшої
просвітницької  Європи. Потворним явищам життя в засобах
інформації  щоденно  приділяється  не  менше  уваги,  ніж
коливанням курсів валют і подіям політичного життя, надаючи
їм, таким чином, своєрідну суспільну легітимацію і мовчазне
виправдання.

  За цих умов людина:
- втрачає свою неповторність і індивідуальність;
- суспільство, у свою чергу, штовхає людину до участі у
масових подіях, суспільних рухах і різного роду флеш-мобах,
зовнішній  активізмі  яких  сам  по  собі  не  може  бути  і  не  є
розвитком  людини,  оскільки  породжується  не  внутрішніми
потребами людини, а зовнішніми обставинами, іграшкою яких
вона насправді є;
- те,  що  раніше  визначалося  як  професіоналізм,
чесність,  авторитет,  у  нових  умовах  втрачає  пріоритетне
значення, на перше місце виходить здатність до маневрування
у потоці умов і вигідного пристосування до них. Професіонал
поступається місцем пристосуванцю-трансфесіоналу, культура
людини – здатності проникати в інші культурні контексти, а
стандартне логічне мислення – трансгресивному;
- все  складніше  розрізняти  внутрішнє  «я»  людини  і
умови її  існування, онтика людини розчиняється в онтології
середовища.   

      Зазначені  особливості  сучасного  життя  несуть  у  собі  різні
можливості  майбутнього.  Вони  досить  однозначно  засвідчують,  що
соціум  від  попередньої  відносної  парсично-генерологічної
визначеності переходить до меонічного стану парсично-генерологічної
невизначеності. Але однозначності немає щодо подальшого розвитку
подій.  Далі процес може  привести  соціум або до самознищення, або
до переходу в америчний стан. При утворенні світового амеру усе буде
залежати від дій самого соціуму – або амер перейде в якісно новий
стійкий стан і соціум вийде на новий історичний рівень існування, або
він  буде  поглинутий  власною  стихією  і  зовнішніми  природно-
екологічними  умовами,  і  зникне.  Отже,  усе  залежить  від  самих
суспільств і  людей і  їх  здатності  навчитися підтримувати глобальне
життя оптимальним чином. 
       В  сучасних  умовах  зростає  протиріччя  між  необхідністю
оптимально  керувати  глобальними  процесами  і  тим  хаосом

 38316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

суб’єктивності,  який  має  місце  у  світових  державно-політичних
відносинах  і  може призвести  до  катастрофи всесвітнього характеру.
Адже пріоритет  сили  і  амбіцій  в  сучасних міжнародних відносинах
орієнтує  на  повернення  людства  до   тваринного способу життя,  чи
зникнення людини взагалі. На відміну від первісної людини, для якої
суспільний  характер  життя,  знаряддя  праці  і  мова  стали  умовами
звільнення  від  жорсткої  залежності  від  природи,  сучасна  людина
починає  деградувати  тому,  що  сьогодні  ситуація,  внаслідок  її
глобального характеру, сама набула небезпечної для людини сутності.
Адже сучасні спроби забезпечити керованість різними міжнародними
суб’єктами набуває  все більше негативних рис,  виступає як силова
боротьба  держав  і  блоків  за  панування  у  світі,  що  доходить  до
гуманітарних катастроф і тероризму. Посилюється реальна  небезпека
використання силових методів не для покращення життя суспільства,
а,  перш за  усе,  у  політичних  і  воєнних   цілях.  При цьому зростає
небезпека  використання  масових  засобів  знищення  людей,  як  це
вперше трапилося  у  використанні  атомної  зброї   для  бомбардувань
японських  міст.  Сьогодні  цей  рух  став  ще  більш  небезпечним,  до
атомної  зброї  додалися  нові  спокуси  забезпечити собі   панування у
світі,  зокрема використання біологічної зброї типу хвороби Ебола, а
також високоточної зброї.
      Створюються і якісно нові технології, зокрема пов’язані з свідомим
руйнуванням  або  дезорганізацією  складних  інформаційних  систем
управління   країн  у   ході  «бойової  конкуренції» з  ними.  У  книжці
Є.В.Гільбо  [19]  у  зв’язку  з  цим,  як  щось   цілком  реальне,
використовується поняття «Світової війни», під якою мається на увазі
неперервний  процес  прийняття  на  свою  користь  рішень  у  єдиній
системі  вказаної  «бойової  конкуренції»  управлінських  рішень.  Така
війна у вигляді кібератак, що здійснюються спеціально створюваними
кіберцентрами,  має  метою  руйнацію  систем  управління,  зміну
інформації і перехоплення управління ситуацією.  Без знання законів
розвитку цілісних, тотальних систем  так ставити завдання  не лише
аморально, а й небезпечно не лише для жертв кібератак, а й для тих,
хто збирається  ці  кібератаки  здійснювати.  В кінцевому підсумку це
прямий  шлях  до  самознищення  людства  через  свідоме  створення
«кіберцентрами»  тотального  безладдя  в   світовому  управлінні,  що
потягне  за  собою безліч  не  лише  технічних,  енергетичних  і  інших
катастроф,  а  і  радикальну  гуманітарну  катастрофу,  несумісну  з
людським життям у широких масштабах.  Новим, що можуть принести
такі  нові  методи  самознищення,  є  те,  що  вони  можуть  торкнутися
перш за усе, найбільш розвинених країн, оскільки саме останні мають
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розгалужені  інформаційні  системи  управління,  зокрема  і  ті,  що
забезпечують функціонування і забезпечення умов нормального життя
населення.  Здається,  в  своєму історичному русі  людство дійшло до
«критичної точки», за якою, якщо процес буде продовжуватися у тому
ж дусі, має наступити самознищення тих сил, які довели ситуацію до
цієї  точки.  Але  трагедія  може  полягати  у  тому,  що  вказане
самознищення може потягнути за собою  фатальні наслідки для всього
людства.  Ситуація  загострюється  і  у  зв’язку  з  тим,  що  людство
сьогодні  може  знищити  себе  кількома  способами.  До  цього  слід
додати, що невпинно зростає також кількість факторів, що провокують
до  використання  радикальних  засобів,  отже  підштовхують  до
розв’язання  «світової  війни»  і  тому  небезпека  її  реалізації  зростає
нелінійним чином.
        За цих умов поодинокі застереження про окремі  небезпеки, що
періодично  виникають,  стають  явно  недостатніми.  Головною
проблемою  стає  невідкладне  здійснення  практичних  кроків  щодо
реального забезпечення глобальної небезпеки і повернення людини до
своєї гуманістичної сутності. Головними з цих кроків мають бути, по-
перше,  створення  у  всьому світі  духовного настрою щодо  мирного
вирішення будь-яких проблем, як передумови наступних практичних
кроків,  перехід  від  психології  погроз,  використання  сили  і
демонстрацій агресії  до способу життя як  неперервної оптимальної
гармонізації  всіх  сторін  життя  соціуму;  по-друге,   перехід  від
наявних силових протистоянь і погроз до розв’язання їх корисним для
усіх сторін   чином, по-третє, побудова  відповідного цим бажанням і
рухам нового  способу життя  і нового суспільства.  Підготовкою до
проведення в життя цього глобального завдання може бути узгодження
відповідних  позицій  з  цього  приводу  країн  світу  на  основі  ООН  і
наступне проведення  в ООН спільного обговорення цієї  глобальної
ініціативи як питання особливої важності. 
Після цього провідні держави світу і всі інші, мають обговорити цю
ініціативу і об’єднатися у справі підготовки і проведення неперервного
всебічного мирного полілогу між усіма головними субє’ктами соціуму
і  на  усіх  рівнях,  засобом здійснення  якого  мають  бути  усі  сучасні
засоби  спілкування.  Постійним  завданням  має  бути  взаємне
узгодження  рішень  і  дій,  а  головною  метою  -   оптимальне
забезпечення  глобального  мирного  життя  мирним  шляхом  через
відшукання взаємно прийнятних результатів обговорення на користь
усіх і перехід до практичних кроків. Теоретичною і методологічною
базою розв’язання цих проблем мають бути принципи і закономірності
життя  сучасного  соціуму,  розглядуваного  як  суспільство  єдності
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багатоманітності.  Загальною  і  спільною  метою  має  бути  реальне
об’єднання  людства  у  всій  його  різноманітності  на  єдиній  основі  і
постійному  підтриманні  оптимальної  глобальної  сизигійності.
Остання вимога має бути  головним завданням управління світовим
соціумом.
На  усіх  цих  етапах  має  діяти  заборона  на  використання  сизигійної
методології  для  дій,  що  небезпечні  для  життя  людей  і  можуть
слугувати  посиленню  хаотизації  світу.  Сизигійний  механізм  має
використовуватися  виключно  для  позитивного і  мирного  вирішення
проблеми оптимального внутрішнього життя як окремих країн, так і
всього світу. При цьому мова має йти про  механізми  підтримання
гармонійних  відносин  в  соціумі  в  оптимальному  стані.  Відомі  й
механізми  підтримання  сизигійного  стану  і  оптимальний  параметр
останнього.  Щодо внутрішнього життя суспільств провідним має бути
гуманістична  спрямованість  усіх  рішень  на  розкриття  можливостей
суспільно-корисної  активності  людей  і  їх  реалізацію  на  практиці.
Відповідно  до  цього  усі   важливі  проекти  рішень  від  верховних
установ влади до місцевих мають проходити гуманітарну експертизу
як першочергову і визначальну.
 
Досі, так питання не ставилися не лише тому, що суспільний хід подій
йшов у іншому напрямку і не була розроблена відповідна методологія
нової  життєдіяльності.  А  проблема  взаємодії  людини  і  суспільства
залишалася складною саме тому, що на засадах старих методологічних
засобів  вона  не  могла  бути  адекватно  навіть  поставлена.  Зокрема
Е.Канетті,  Ж.Атталі  та  інші  дослідники,  малюють щодо  цього  кола
питань більше образно-емоційні картини, ніж наукові. Характерними у
цьому плані є міркування Е..Канетті, який каже про «омасовлення», як
про позитивній чинник, бо «тільки в масі людина може звільнитися від
страху перед доторком», «потрібна щільна маса, де тіло притиснуте до
тіла…  де  людина  вже  не  зважає,  хто  на  неї  «тисне»…  і  перестає
боятися її доторку. В ідеальному випадку в масі всі рівні… Все раптом
починає  відбуватися   немовби  всередині  одного  тіла»  [20,  с.10].
Ж.Атталі пов’язує сучасний світ  з «кочевническим образом жизни»,
«мировой гиперимперией без центра, где каждый занят только собой».
У своїй «Краткой истории будущего» (2006)  він малює цілий новий
спосіб життя,  у якому  перевага індивідуальної свободи і ринку над
іншими цінностями  «приведет к  кочевническому и
гиперкочевническому  образу  жизни  и  мировой  гиперимперии  без
центра.  В  последней  каждый  будет  озабочен  только  собой;
производство  утратит  национальную  принадлежность,  законы будут
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заменены  контрактами,  правосудие  –  арбитражем,  полиция  –
наемниками,  хотя  со  временем   произойдут  радикальные  события,
которые приведут к гипердемократии». М.Маффесолі також каже про
«бродяжничество,  в  котором  люди  непостоянны,  пребывают  в
состоянии постоянного становления и самоопределения», і вважає, що
люди  будуть неоднозначними,  такими,  що  перебувають  у  стані
постійного становлення і самовизначення [21]. 

Соціум і людина з позицій нового підходу

Вище дана універсальна картина єдності різноманітності тотальності,
окремим  випадком  якої  є  соціум.  Тому  далі  можна  подивитись  на
соціум   як  на  процес  «життя  соціальної  тотальності»,  її  руху  і
закономірностей.  Попередні  спроби  розібратися  з  механізмами
соціогенезу призводили до абсолютизацій тих чи інших чинників.
Історичне  формування суспільства  як  певної  впорядкованості  життя
людей одночасно інтегрувало людину у свої зовнішні порядки і саме
ставало її  внутрішньою природою. Це зумовило взаємовідповідність
того  чи  іншого  історичного  типу  суспільства  і  людей,  які  його
уособлювали  своєю  внутрішньою  сутністю.   Первісно-общинному
ладу відповідала первісна людина, яка, з свого боку, зовнішніми діями
і  життям  визначала  цей  лад  і  його  зміни.  Останні,  у  свою  чергу,
впливали на внутрішній світ людини і т.д.  Так відбувалося і далі. Але
цей  процес  не  був  легким,  тому  що  суспільства,  обумовлюючи
зовнішнє життя людини, одночасно відчували парсичний вплив як з
боку  природного  середовища,  так  і  людської  парсики.  Парсична
прихована  сутність  людини  не  завжди  відповідала  її  зовнішній
причинній  поведінці.   Це  породжувало  з  боку  людини  стихійний
парсичний супротив щодо зовнішніх відносин і дій у вигляді різних
специфічних  форм  поведінки,  які  отримали  назви   індивідуалізму,
анархізму, егоїзму тощо.  Були розроблені і  «проміжні» варіанти,  що
намагалися  сумістити  людську  індивідуальність  і  суспільну
субстанційність  –  ідеї  суспільного  договору,  правової  держави,
природного  права,  в  наш  час  –  у  формі  ідеї  поєднання  держави  і
громадянського  суспільства.  Проте   механізм   конкретного
взаємопроникнення  суспільства  і  людини,  не  кажучи  про  його
оптимізацію,  не піддавався зрозумінню. 
Сьогодні  суспільство  є  складною  і  рухомою  спільнотою,  постійна
адаптація  до  якої    на  протязі  життя  людини  вимагає  від  неї
відповідних  властивостей  і  дій.  І  хоч  суспільство  мало  б  сприяти
цьому  за  допомогою  відповідних   механізмів,  інституцій  і
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організаційних структур у вигляді сім’ї, системи освіти, професійного
і  духовного виховання відповідно до власних інтересів  і  здібностей
людини,  -  насправді  воно  виявляється  не  здатним  оптимально
вирішити ці питання. А відсутність взаємної відповідності людини і
суспільства  є  загальним  джерелом  негативних  ситуацій  і
відцентрових тенденцій, а також явищ ворожості, агресії, екстремізму,
бунтів і революцій.  Але ж якийсь механізм все ж таки єднає соціальну
тотальність у її бутті і метаморфозах. Саме його присутність дозволяє
говорити про історію соціуму чи окремих суспільств, які, змінюючись,
зберігають свою ідентичність. А якщо він існує, то з’ясувавши його
сутність, можна надалі оптимізувати  відносини людей і суспільства та
їх  історичні  зміни,  незважаючи  на  складність  і  різноманітність
соціального життя.
       Фактично мова йде про новий, універсальний спосіб розуміння
життя не лише як абстрактного соціуму як цілого, а й його окремих
конкретних  форм,  починаючи   з  життя  окремої  людини,  а  далі  –
еволюцій  відносно  цілісних  людських  спільнот  і  груп  людей,  і
зовнішніх  форм  цього  життя  у  вигляді  міст,  регіонів,  країн,
міждержавних  і  інших  об’єднань   і  глобального  процесу  життя
людства як цілого. Цим вимогам не відповідають теоретизування, що
мали місце раніше. Недостатні аналітичні доробки членів Римського
клубу,  стратегічні  міркування  Зб.Бжезинського,  світ-системне
уявлення  І.Валерстайна,  концепція  стійкого  розвитку,  виголошена
Генеральною Асамблеєю ООН в 1993р., як недостатні і обговорення
глобальних  проблем  на  численних  форумах  антиглобалістів.
Недостатньо для цього як структурно-системних уявлень,  так  і  ідея
універсального  еволюціонізму  М.Моісеїва,  розвідки  школи
контрольованого  глобального  розвитку  Д.Гвішиані,  теорії  циклізму
Ю.В.Яковця  та  аналізу  стратегій  розвитку  в  умовах  глобалізації
представниками української  школи глобалістики О.Г.Білоруса.  Проте
ця  значна  попередня  підготовча  робота  має  велике  значення  як
передумова  можливості  подальшого  руху  у  бік  інтеграції  різних
напрямків і трансформації її в єдину універсальну теоретичну систему.
Симптомом руху до неї  може слугувати праця Г.Паулі [22].   Але  у
якості  самої  універсальної  методологічній  бази можуть
використовуватися  принципи  метафізики  тотальності,  яка
розробляється останні двадцять років,  – принцип онтико-онтологічної
дуальності,  принцип  причинно-кондиціональної  самодетермінації  та
принцип сизигійності.   
        Можна відмітити деякі спроби наблизитися до цих принципів, що
мали місце раніше.  Серед них згадати, зокрема, культурологічні праці

 43316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

М.Бахтіна,  у  яких  розроблена  концепція  перебування  культури  на
межах,  внаслідок  чого  кожне  культурне  явище  завжди  перебуває  у
«автономній  причетності»  до  цілого  і  одночасно  у  «причетній
автономності».  Певну  синтезуючу  роль  відіграли  і  уявлення  про
синергію  і  синергетична  концепція,  що  досліджує  стани  далекі  від
рівноваги. До цього кола можна зарахувати і сучасні постнекласичні
уявлення.  Останні  виникли  як  результат  недостатності  для  аналізу
складних  змінюваних  соціальних  процесів  таких  методологічних
засобів,  як   структурний,  системний,  історико-еволюційний,
формаційний, цивілізаційний, технологічного детермінізму. Втрачають
ефективність  і  звичні  методи  соціального  управління,  які,
орієнтуючись на галузеві і інші часткові соціальні дії, несучи локальні
успіхи,  в  той  же  час  провокують  дисбаланси  і  непередбачувані
наслідки у загальній суспільній картині життя. 
       В  той  же  час  викликають  сумніви  і  деякі  нові  підходи  до
вирішення глобальних проблем, зокрема такі, як методи «керованого
хаосу» Ст.Мана та 198 методів  «ненасильницьких дій» Дж.Шарпа, а
також схема дій «економічних вбивць», як їх малює Дж.Перкінс, як і
концепція ролі  насильства в  історії  в  праці  «Насилие и социальные
порядки»  Д.Норта.  Як  засвідчили  «кольорові  революції»  і  інші
результати  їх  застосування,   вони  спрямовані  не  на  підтримку
оптимальної цілісності суспільств і глобального стану соціуму, а  на
реалізацію  експансіоністських  стратегій,    що  ігнорують  глибинні
смисли  буття  народів-«аутсайдерів»  і  викликають  їх  природний
спротив, а у глобальних масштабах це посилює світову нестабільність.
Визріває  потреба  переходу  від  імперських  ідеологій  до
загальноприйнятного  погляду  на  сучасний  світ  як  різноманітний  і,
одночасно,  єдиний  у  своїй  здатності  внутрішньо
взаємоувідповіднюватися  (мати  оптимальну  сизигійність).  І  це
питання вже назріло. 
   Досі час від часу з’являлися лише заклики до взаємного узгодження,
взаємопорозуміння,  взаємоповаги  і  толерантності.  Але  вони   не
допомагають,  якщо  немає  відповідних  чітких  технологій  і  понять,
принципів  і  кількісних  оцінок.  Є  лише  проблема   відношення
субстанційності суспільства до плюральності  людського різноманіття.
Отже,  суспільство,  яке  в  загальному  вигляді  постає  як  єдність
різноманітності,  у  своїй  різноманітністі  пов’язане  з  людьми  та  їх
відносинами між собою та з речами і природними явищами і речами.
А  його  єдність  виступає  як  глибинні  субстанційні  суспільні  умови
життя, частинами яких є самі люди  Можна казати, що         людина
перебуває в суспільстві,  опредмечуючи себе у ньому, а  суспільство
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перебуває  в людині, оскільки людина формується як розпредметнення
суспільства.  У  цих  протилежних  процесах  виявляється  також
проблема  раціонального і несвідомо-емоційного в самій людині і в її
стосунках  і  відносинах.  Досі  це  питання  також  не  було  чітко
конкретизоване  і  розв’язане.  Сьогодні  віхід  з  цього  глухого  кута
можливий завдяки можливостям, які надає  метафізика тотальності. 
       Сутність нового підходу саме до соціуму полягає  не лише у
розумінні сучасного світу як  тотальності (єдності різноманітності, що
розгортається),  а  й  у   використанні   об’єктивних  законів  цього
розгортання і врахуванні принципово важливої ролі людини у цьому
процесі.  Принципи тоталогічного підходу дозволяють  безпосередньо
розглядати  соціальне  життя  як  змінювану  єдність  різноманітності,
з’ясувати  сутність  процесів  взаємоувідповіднення  частин  цілого
(сизигійності)  та  забезпечити  оптимальний  характер  сизигійності,
розглянути механізм перехідних і кризових процесів і їх місце і роль у
загальному процесі соціогенезу.  На основі цього – вказати напрямки
оптимальної діяльності людей  в управлінні ним, зрозуміти природу
нерозривності  індивідуального  і  соціального  моментів  в  житті
суспільства. Принципово важливим, при цьому, є його універсальний
характер, отже – застосовність до будь-яких соціальних форм життя,
як  до  відносно  простих  системно-структурних  відносин,  так  і
складних ієрархічних утворень  різних рівнів. Принципи метафізики
тотальності  дозволяють  не  лише  описати  будову  тотальності  і
механізм  тоталогенезу,  а  й  вказати  умови  оптимальної  дії  цього
механізму,  отже  бути  також  методологією  ефективного  і  найбільш
економного управління  реальними  соціальними  процесами,  коли  на
перше місце виходить людина.
         Розглянемо  універсальну модель життєдіяльності сучасного
соціуму,  застосовну  також  і  до  окремих  форм  його  життя  і  до
життєдіяльності  окремої  людини;  а  далі   визначимося  з  поняттям
оптимального  соціогенезу  та  з  умовами,  що  забезпечують  цю
оптимальність,  що  надасть  можливість  здійснення  ефективного
управління  процесами  соціогенезу  і  визначити  тим   провідну  роль
людини в суспільному житті не лише матеріальну, а й духовну.   
        Сьогодні має місце нагальна необхідність забезпечення провідної
ролі  світоглядно-гуманітарних цінностей як стратегічних інтегруючих
чинників життя соціуму, які  б  враховували   не  лише індивідуальну
різноманітність  суспільства,  а  й  їх  єдність,  цілісність.  Саме
ігнорування  єдності є   причиною  сучасного  безладу  і  хаосу.  Тому
завдання гуманітарної думки сьогодні –  визначитися з адекватною
світоглядною системою,  прийняття якої  і  життя  у  відповідністю з
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якою потребує сучасний соціум, нести її в суспільство  і  зробити її
провідною. Процеси у глобальному соціумі сприяють цьому. Поряд з
застосуванням концепцій «керованого хаосу» Стивена Манна і світової
«корпоратократії»  Джона  Перкинса  («Исповедь   экономического
убийцы») зростає їх критика і зростає чутливість до позитивних ідей
типу тих, що висловлені американськими конфліктологами Р.Фішером
і У.Юрі  у їх  книзі «Переговори без поразки».   
           Зростає  розуміння  глобального  соціуму  як  єдності
різноманітності (етнічної, расової, культурної, релігійної та іншої), що
постійно розгортається у саморозвитку і розкритті своїх можливостей
на  користь  усіх. У  хаосі  силових  і  дипломатичних  протистоянь
поступово,  як  єдино  можлива альтернатива,  формується імператив
відповідальності: :  діючи для власного блага, обирай такі шляхи, щоб
при  цьому  сприяти  благу  всіх. Цей  імператив  визріває  як   основа
нового способу життя. Його дотримання передбачає, що  нова політика
має виходити з законів соціальної тотальності і спираючись на них; з
того,  що  головними  в  організації  життя є  принципи:  онтико-
онтологічної  дуальності;  причинно-кондиціональної
самодетермінації;  диверсизації;  сизигії.  Вони  сприяють  способу
життя, при якому має місце:  
1)       
            а) забезпечення оптимального узгодження життя людей з своїм
суспільством  та  соціумом  в  цілому, а  також  з  земною  природою  і
космосом;
             б) збереження соціуму і  провідної ролі у ньому людей, як
рушійної сили і мети всіх суспільних змін і процесів;
              в) для цього вся діяльність суспільства має  спиратися на
широке використання гуманітарної експертизи – вищої інстанції, яка
покликана  забезпечити  на  практиці  відповідність  життя  суспільства
новому світогляду і новим цінностям, у центрі яких людина.

           2) 
               У  контексті  нового  підходу  треба  визначитися  з
альтернативами: 
-  в соціальному житті: «кожному згідно його соціального статусу в
суспільстві» - «від кожного по здібностях – кожному по потребах»;
-  в  економіці:   принцип  конкуренції  (здолай  і  знищи конкурента)  –
принцип змагальності (зроби краще);
- в політиці  : принцип боротьби і сили (нав’яжи свою волю) – принцип
взаємоузгодження  відносин  через  переговори  (відшукай  спільні
інтереси і перспективи);
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-   в духовному житті:  віруй   в  силу і  гроші -   віруй в людину і  її
космічне призначення;
          - інші

3)
     Нові горизонти науки: враховуючи, що сучасна наука вийшла на
вивчення глибинних рівнів світу, має переважно  нано-інформаційний
характер, а  її  різні  напрямки,  інтегруючись  міждисциплінарним  і
суспільним  чином  у  створенні   мікротехнологій,  що  впливають  на
макрожиття,  її  загальнозначущою  якісно  новою фундаментальною  і
невичерпною   проблемою стає співвідношення макро- і мікросвіту в
пізнанні і практичній  життєдіяльності суспільства і людини. 

      Розв”язання останньої потребує:
-  розробки  методології  оволодіння   зв’язками
різноякісних  скритих  і  явних  буттєвих  процесів  (вже
відкриті  І.П.Павловим  умовні  рефлекси  демонструють,
що  зовнішня матеріальна поведінка тварини виробляє в її
мозку  психічні  зв’язки,  які  впливають  на  зовнішню
поведінку, П.К.Анохін на основі цього розробив  теорію
функціональних  рефлексивних  систем;),  пізнання
скритого  по  явному,  моделювання  явного  по  скритому
(вивчення  мозкових  кодів  психічної  діяльності  –
Н.П.Бехтєрева  і  інші,  нейрокібернетика.  Створення
нейрокомпьютерного  інтерфейсу  (НКІ)  –  системи,  що
забезпечує інформаційний зв’язок неживого з неживим – ї
її  застосування  для  розшифровки  психічних  функцій,
нейровізуцалізації і нейропротезування ); 
- проникнення  в  глибинні  онтології  буття  і  вивчення
специфіки  впливів  їх  різних   рівнів  на  людину
(дослідження  Гафурова,  фліккер-шуми,  розробка
парсології);
- особливості людини одночасно як частини в світі і як
світу в людині. Єдність людини у світі і світу в людині –
має  бути  сучасною  антропологічною  парадигмою,
спрямованою  на  вивчення  специфіки  впливів   різних
онтологічних  рівнів  буття  на  людину і  людини на  них.
Саме  в  людині  і  через  неї  і  її  діяльність  відбувається
перехід скритого в явне без усяких приладів (віртуальне
як  прояв  реального,  глибинна  структура  свідомості  і
несвідомого та її динаміка, модель реалізації скритого в
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явному,  нова  гносеологія  тощо).  Інтеграція  філософії,
науки, релігії як вихід на новий світогляд і якісно новий
спосіб життя.  

V. Про гуманітарну експертизу інноваційних проектів

          У найбільш загальному значенні гуманітарною експертизою є
будь-яка оцінка, яка базується на провідному значенні  гуманістичних
цінностей.  Така  експертиза  потрібна  в  суспільстві  для  запобігання
негативним соціальним наслідкам діяльності людей. Вона є засобом
протидії  зростанню  небезпеки  масштабних  непередбачуваних  і
небажаних  відхилень  людської  активності  від  декларованих
гуманістичних  намірів,  що  особливо  актуальне  за  умов  поширення
впливу інноваційної ідеології (що має сьогодні об’єктивні суспільно-
економічні підстави). Адже згідно з принципом несумісності Л.Заде,
будь-яке  збільшення  різноманітності  зв’язків  протистоїть  високій
точності   досліджень  та  аналізів.  Для  суспільства  це  означає
зростання можливості втрати контролю над власним життям.
        На відміну від дисциплінарних фахових експертиз, у тому числі в
гуманітарній сфері (культурологічної, художньої, графологічної тощо),
гуманітарна експертиза має універсальний характер – застосовна до
будь-яких  проектів,  рішень  і  подій,  оскільки  її  цікавлять  не
характеристики об'єктів чи діяльності людини і суспільства самих по
собі,  а  їх  значення  для  людини,  ризики,  які  з  ними  повязані  і
небезпечні  для  соціуму.  Гуманітарна  експертиза  спрямована  на
запобігання  їх  здійсненню.  Вона  більш  схожа  на  референдум  або
соціальний  форум,  проте  відрізняється  від  останніх  більшою
соціальною  і  антропологічною  цілеспрямованістю  і  меншими
організаційними і фінансовими витратами. А також більш доступною
можливістю проведення у  міру поточної  необхідності.  Їй  присущий
професійний  підхід  до  розглядуваних  проектів,  вона  є  більш
адекватною і фундаментальною як за постановкою проблем, так і за
врахуванням далекосяжних наслідків і небезпек. Вона менш залежна
від маніпулювань думкою і заключними висновками з боку влади або
інших  зацікавлених  сторін,  оскільки  цьому  протидіє  професійна
чесність і репутація експертів.
        Гуманітарна експертиза складна, але й важлива тим, що поєднує в
собі  теоретичний  аспект  і  практичну  регулятивну  функцію  щодо
прийняття конкретних важливих для суспільства рішень.  Її складність
полягає  і  у  тому, що вона має  оцінювати інновації  з  позицій більш
широких ціннісних параметрів, визначення яких є непростою справою,
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оскільки  вони  мають  бути  досить  загальними,  щоб  охопити
розглядувані  проекти  або  реальні  процеси  оновлення.  Але  вони
одночасно  достатньо  конкретні,  щоб  забезпечити  прийняття
конкретних рішень для практичної діяльності. Визначення їх рівня і
характеру   складає  самостійну  проблему  у  кожному  конкретному
випадку проведення експертизи. 
        Гуманітарна експертиза посідає особливе місце в експертології.
Необхідність  експертології  як  нового  наукового  напрямку  була
усвідомлена  ще  кілька  десятиріч  тому  у  працях   С.Бешелєва,
Ф.Гурвіча, К.Космачова та інших. У сучасному житті вона постає як
міждисциплінарний  науковий  напрямок,  який  вивчає  методологію  і
процес формування та розвитку наукових засад експертиз, отримання
адекватних  оцінок  людської  діяльності  та  її  результатів.  У  межах
експертологічного  аналізу  гуманітарна  експертиза  передбачає
наявність суб’єкта та  об’єкта експертизи,  методології  її  проведення,
присутність конкретних методів оцінки з метою отримання результатів
експертизи  –  експертних  висновків.  Але  на  відміну  від  інших
експертиз  гуманітарна  експертиза  вимагає,  до  того  ж,  розвиненої
самостійної  методологічної  концепції,  оскільки  не  піддається
частковим  методикам,  які  зазвичай  розробляються  в  експертології.
Вона  не  вичерпується  параметрами  та  оцінками,  що  позбавлені
інтегральних  ціннісних  вимірів  життя  суспільства  і  людини.  При
цьому під  ціннісними  оцінками  не  слід  розуміти  уявлення  і  думки
фіхівців  щодо  об'єкту  експертизи,  що  висловлюються  під  час
колективного  обговорювання,  як  це  має  місце,  наприклад,  у  методі
Дельфі.  Аксіологічні критерії  повинні бути закладені в гуманітарній
експертизі з самого початку і незалежно від індивідуальних вподобань
експертів,  а  хід  експертизи  має  виявити  їх  специфічний  прояв  і
конкретні механізми їх дії в розглядуваній життєвій ситуації.
           Наприклад, вчені у якості гуманітарної експертизи розглядають
гуманітарну  рефлексію,  спрямовану  на  з’ясування  того,  чи  здатна
інновація зберегти або  створити умови, які  підтримуватимуть,  а не
руйнуватимуть  органічну  сутність  людини,  суспільства  та  природи.
Гуманітарна експертиза виступає як докладання «людських мірок»  до
будь-яких  дій  у  суспільстві,  оцінку  їх  на  відповідність  ідеалу
всебічного,  гармонійного,  універсального  розвитку  людини,  що
виявляється  через  дотримання  суб’єктом  діяльності  певної  системи
цінностей,  здатних  задовольнити  природні  потреби,  інтереси  і
бажання людей. 
        Але на цьому універсальному аксіологічному шляху, якщо його не
обмежувати,  чатує  небезпека розмивання  гуманітарної  експертизи  в
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більш  широкому  полі  антропологічних,  моральних,  релігійних,
комунікативних та  соціокультурних і  інших дискурсів,  як  це інколи
має  місце.  Тому  особливе  значення  в  гуманітарній  експертизі  має
також операціонально-технологічний момент, жорстко спрямований на
конкретну інноваційну ситуацію і прив’язаний до неї. У його межах
спеціальної  уваги  заслуговують,  зокрема,  питання  про  характер
гуманітарних параметрів, які треба брати за базові в розглядуваному
випадку  і  які  можуть  вимірюватися  достатньо  визначеними
показниками, а також про принципи добору експертів,  їх кількість і
ротацію при проведенні різних за характером і масштабами експертиз,
про  незалежність  гуманітарної  експертизи  від  замовника,  про
особливості  філософсько-світоглядних  і  методологічних  засад
гуманітарної експертизи тощо.  

1. Сутність і зміст гуманітарної експертизи

Визначення. Гуманітарна експертиза – вид експертизи, що виходить з
пріоритету соціальних і людських потреб і цінностей у  ході оцінки
комплексних проектів і прийняття важливих управлінських рішень. В
цілому, гуманітарна експертиза орієнтована на виявлення можливості
і  шляхів  узгодження  інноваційних  процесів  з  іншими  сторонами
суспільного  і  природного  життя,  сприяння  взаєморозгортанню  і
позитивній самореалізації творчого потенціалу  суспільства і кожної
людини при  гармонізації  і  взаємоувідповідненні  їх  між  собою  та  з
природними  умовами  їх  діяльності.  Гуманітарна  експертиза  має
всезагальний  характер,  оскільки  може  застосовуватися  до
інноваційних  проектів  будь-якого  характеру  –  законодавчих,
освітянських,  науково-технічних,  політичних,  управлінських  тощо,
якщо  вони  мають  міждисциплінарний  характер,  зачіпають  життя
суспільства  як  цілого,  або  стосуються  стратегічних  питань  його
життєдіяльності. Гуманітарна експертиза може проводитись і стосовно
життя  будь-яких  субсоціальних  спільнот  і  субструктур,  аж  до
нестійких комплексів взаємопов»язаних явищ, тенденцій і впливів, що
виступають  як  поточні,  але  важливі  для  окремої  людини,  місцевої
спільноти  чи  країни,  особливо  якщо  ці  комплекси  потенційно
небезпечні  конфліктами  чи  уособлюють  критичні  ситуації  і
потребують прийняття швидких і виважених рішень. 

        Об’єктами  гуманітарної  експертизи  є  законодавчі  акти  або
проекти,  нормативно-правові  настанови  місцевого  самоврядування,
загальнонаціональні,  регіональні  та  місцеві  (локальні)  плани  дій,
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науково-технічні  програми  та  пов’язані  з  їх  здійсненням  соціальні
ризики, а також державні концепції та будь-які інноваційні проекти в
усіх  сферах  діяльності.  До  об’єктів  гуманітарної  експертизи
відносяться  і  концепції  соціальних  досліджень,  що  їх  замовляють
органи влади для забезпечення прийняття ефективних і оптимальних
рішень.  Об’єктом  гуманітарної  експертизи  може  бути  також  і
об’єктивна життєва ситуація,  яка виникла в суспільстві,  несе  певну
загрозу  спокою  і  суспільній  цілісності,   і  потребує  невідкладних
управлінських відгуків.

       Предметом гуманітарної  експертизи  є  ризики,  характер  та
масштабність  соціальних  наслідків  управлінських  рішень,  а  також
рекомендації  щодо  посилення  позитивних  соціальних  наслідків  та
запобігання,  пом’якшення  чи  подолання  негативних.  До  предмету
гуманітарної  експертизи  відносяться  також  фактори  збереження  і
розвитку суспільного і людського потенціалу та природи і ті критичні
параметри і стани, вплив на які дозволяє вирішити проблеми  такого
збереження і розвитку оптимальним і ефективним чином. До предмету
гуманітарної експертизи відноситься і виявлення нових можливостей
для  реалізації  людських  і   суспільних  здібностей  в  суспільстві  і
оптимальних умов такої реалізації. 
       Гуманітарна  експертиза  спрямована  на  всебічні  оцінки  і
співставлення позитивного  значення інноваційних  проектів  з
потенційними  соціальними  загрозами  їх  здійснення,  а  також  на
вироблення  оптимальних  пропозицій  і  проектів  рішень  щодо
забезпечення  (збереження,  розвитку)  взаємної  гармонійності,
взаємовідповідності,  збалансованості    відносин  у  системах
«суспільство-людина-природа», «суспільство-держава-людина» тощо у
ході  розвитку суспільства.  Вона може визначати  також умови цього
забезпечення,  причому  не  лише  для  поточного  моменту,  а  й   на
майбутнє. 
        Гуманітарна експертиза виходить з того, що розвиток інноваційної
діяльності  в  суспільстві  повинний  зрівноважуватися  розвитком
антропологічної,  соціальної,  професійної,  світоглядно-моральної,
духовно-культурної,  загалом  гуманітарної  сфери,  і  вказує  на  те,  як
саме  це  має  здійснюватися  в  кожному  окремому  випадку
інноваційного впливу на суспільство. 
        В гуманітарній експертизі суспільно-антропологічні, гуманітарні
цінності є провідними і визначальними щодо природничо-наукових і
технологічних. 
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        Гуманітарна експертиза є оцінкою проектів і реальних подій як на
наявний стан, так і на перспективу подальшого розвитку суспільства.
Але у всіх випадках без виключення вона спрямована на збереження
такого  відношення  старих  і  нових  цінностей,  яке  підтримує,  а  не
руйнує  органічну  єдність  людини  і  суспільства  та  природи  як  в
локальному, так і в глобальному просторі.
         У  межах  гуманітарної  експертизи  можливі  прогнозування
майбутніх  загроз  і  деструкцій  для  суспільства,  а  також  пропозиції
щодо  їх  недопущення.   Хоч  гуманітарна  експертиза,  як  правило,
проводиться  після  позитивних  висновків  всіх  інших  передбачених
законодавством експертиз,  не  підмінюючи  і  не  відміняючи  їх,  вона
може  вимагати  пошуку  інших  технологічних  рішень,  має  по
відношенню  до  інноваційного  проекту  не  лише  оціночний,  а  й
коректуючий  характер. Зокрема,  гуманітарні  експертизи  державних
рішень  і  програм,  проектів  і  ініціатив  можуть  бути  ефективним
механізмом стратегічного і тактичного коректування всієї  соціально-
економічної,  суспільно-політичної  і  духовно-культурної  політики
держави.    

Мета гуманітарної експертизи. Метою гуманітарної експертизи є:
-  загальна  вмотивована  оцінка  доцільності  чи  недоцільності
здійснення  інноваційного  проекту  або  управлінського  рішення,  яке
піддається експертизі, або оцінка небезпек, пов’язаних з розгортанням
певних подій, та вироблення проектів оптимальних рішень стосовно їх
запобіганню;
-  з’ясування  варіантів  необхідних  корекцій  у  проекті,  або
управлінському  рішенні,  якщо  вони  у  вихідному  вигляді  не
відповідають   гуманітарним  вимогам,  але  бажані  для  здійснення  з
позицій інших показників; 
-  у  випадку  принципової  позитивної  оцінки  проекту  фіксація
пріоритетності  його  реалізації  відповідно  до  певної  шкали  рангів,
наприклад:  а)невідкладний  проект;  б)актуальний  і  здійснюваний  за
наявних умов; в)актуальний і здійснюваний за умов, які потребують
попереднього  створення  (вказуються  які  саме)  і  таке  створення
реальне;  г)бажаний  і  здійснюваний  за  умов,  які  потребують
попереднього створення, але реалізація їх поки що нездійсненна із-за
певних причин (вказується яких саме) ; д)принципово можливий, але
неактуальний для суспільства;
-  врахування динаміки можливих об’єктивних тенденцій розвитку в
суспільстві  і,  відповідно  до  цього,  прогноз  щодо  можливих  змін
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соціальних  пріоритетів  і  зміщення  рангу  оцінки  проекту  з  часом
(вказати на можливий характер і час зміни пріоритетів). 

2. Структура гуманітарної експертизи

Складові  гуманітарної  експертизи.  Гуманітарна  експертиза,  як
правило,  є  триєдиною,  складається  з  антропологічної,  соціальної  і
екологічної експертиз.  В  залежності  від  конкретного виду об’єкту і
предмету можуть бути і інші структурні експертні плани.
      Антропологічна складова  є  визначальною,  оскільки  є  єдино
спільним чинником, що може об’єднати в комплексному проекті різні
соціальні  групи,  інституції,  підприємства,  адміністративні  одиниці
(райони,  області,  регіони)  тощо,  є  базою  відшукання  оптимального
узгодження їх інтересів на основі гарантій корінних смисложиттєвих
параметрів людини, -  здоров’я,  високої якості  і  рівня життя,  освіти,
культури, правової захищеності, демократії, свободи, справедливості,
всього, що дозволяє дивитись на людину не лише як на засіб, а, перш
за все, як на ціль інноваційних перетворень. 
         Оскількі вітальні і соціальні  потреби людини і їх задоволення
безпосередньо  пов’язані  з  соціальними  умовами  життя  людини,
антропологічна   експертиза  не  може  продуктивно  розглядатися  у
відриві  від  експертизи  соціальної,  Остання  має  аналізувати
організацію  життя  соціуму в  аспекті  її  міжгалузевого  осмислення  і
з’ясовувати  шляхи  недопущення  соціальних  конфліктів,   сприяти
забезпеченню  гармонізації  соціальних  відносин  різних  верств
населення та політичних сил і інших соціальних суб’єктів.  В межах
соціальної  експертизи  особливо  важливе  значення  має  експертиза
соціально-політична,  спрямована  на  аналіз  і  сприяння  утвердження
взаємовідповідності інтересів людини і держави. 
        Враховуючи, що соціальна, перш за усе виробничо-економічна,
діяльність  невідривна  від  природного  оточення,  антропологічна  та
соціальна експертизи повинні доповнюватися матеріалами екологічної
експертизи, спрямованої на найбільш ефективне узгодження функцій
природокористування та при забезпеченні нормальної життєдіяльності
й екологічної безпеки громадян. 
            Необхідність триєдиної гуманітарної експертизи виникає як
засіб розв’язання ціннісно-смислових проблем при втіленні  в життя
будь-яких програм, проектів і законопроектів,  громадських ініціатив,
якщо вони зачіпають інтереси не лише окремої людини, а і багатьох
людей, їх груп і відповідних інституцій і соціальних рухів.  Саме на
засадах узгодження інноваційного проекту чи управлінського рішення
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з цими позиціями і базується гуманітарна експертиза. За її допомогою
відбувається  розкриття  інноваційних  пропозицій  і  іх  оцінка,
закладаються об’єктивні засади соціальної оптимізації дій і інтересів
різних  суб’єктів  хоч  і  різноманітного,  але  єдиного  процесу  життя
суспільства. 

Гуманітарна  експертиза  і  інші  гуманітарні  оцінки.  Гуманітарну
експертизу не підмінюють інші форми гуманітарних оцінок. Сьогодні
недостатньо  вирішення багатьох важливих питань життя суспільства
за  допомогою референдумів,  різного роду громадських форумів  або
нарад  і  круглих  столів,  оскільки  останні  не  є  постійно  діючими  і,
часто, не мають юридичної сили. Рішення багатьох питань інколи має
спонтанний і  такий, що перевищує повноваження суб’єктів рішення
характер, випливає з позицій окремих владних структур, установ або є
результатом  суб’єктивної  волі  певних  осіб,  хоч  часто  виявляється
життєво важливими для всього населення України. Вони не повинні
пускатися  на  самоплив  або  обмежуватися  лише  технічними
експертизами. Гуманітарна експертиза має бути законодавчо прийнята
як  обов’язкова  поряд  з  іншими.  Більше  того,  вона  має  бути
пріоритетною серед них.  

3. Загальні принципи, критерії і смисли

Теоретична  база  гуманітарної  експертизи Загальнотеоретичною
основою, що сприяє здійсненню гуманітарної експертизи і найбільш
відповідають її завданням, сьогодні є уявлення про суспільство як про
соціальну тотальність – історично оновлювану єдність економічного,
соціально-політичного,  духовно-культурного,  мовного,  етнічного,
конфесійного,  природно-екологічного  та  іншого  різноманіття,  на
перетині  впливів  яких  і  проявом  яких  є  людина  як  соціоприродна
істота.  Відповідно  до  цього  загальнометодологічним  знаряддям
гуманітарної  експертизи  є  філософія  соціальної  тотальності.  Для
гуманітарної  експертизи  особливо  важливі  такі  принципи,  що
випливають з неї.
                          
          1. Принцип причинно-кондиціональної самодетермінації. Згідно з
цим  принципом  інноваційна  зміна  частини  соціальної  тотальності,
будучи зміною її відносин до тотальності, одночасно означає і зміну
впливу  тотальності  на  неї,  що  викликає  подальше  розгортання  як
цілого, так і його частин в єдиному спільному процесі тоталогенезу.  З
цього  принципу  випливає,  що  кожна  інновація,  породжуючи  нову
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ситуацію  в  тотальності,  викликає  зміну  відношення  суспільства  до
себе і потребує інших інновацій. 
           2. Принцип сизигійного взаємовідповіднення. Він полягає у тому,
що у ході змін соціальної тотальності логіка розвитку окремих сфер
соціуму (науки, освіти, економіки, господарської діяльності тощо), або
їх  субсфер  відтворює  у  специфічному  вигляді загальну  логіку  руху
соціуму  чи  окремих  його  форм  як  цілого.  Отже,  в  соціальній
тотальності в нормальному стані у межах цілого здатні створюватися і
розгортатися  якісно  різні  утворення,  які  перебувають  у
взаємовідповідності.  Остання  називається  сизигією  (від  грецьк.
Syzygia – поєднання, сполучення). Наприклад, взаємні зміни людини і
держави,  держави  і  суспільства  тощо,  відбуваються  не  довільно,  а
відповідно одне одному. Внаслідок цього загального руху специфічних
проявів  цілого  усі  компоненти  цілого  відповідають  один  одному
незважаючи  на  їх  специфічність  і  неповторність  («дух  цілого»
виявляється в його частинах, причому в кожній по-іншому, як єдиний
«дух Відродження» або середньовічний «дух Бога» були по різному
присутні  у  різних  феноменах  тих  епох  –  в  архітектурі,  літературі,
господарстві, політиці, філософії тощо). 
      3.  Типи інновацій. Форми сизигійності, отже і інновацій можуть
змінюватися  і  бути  різними.  Оновлення  і  інновації  в  суспільстві
можливі двох типів: а)у межах збереження сизигійності певного типу;
б)при  зміні  його  типу.  У  випадку  якісних  змін  соціуму
взаємовідображення змінює форму і набуває іншого якісного вигляду.
З цим пов’язані інновації другого типу.  
      У  першому  випадку  з  багатьох  можливих  в  даний  момент
інноваційних тенденцій в досліджуваній життєвій ситуації в кінцевому
підсумку реалізується лише ті,  які  найбільш відповідають принципу
сизигії щодо тенденцій даної ситуації. Інші в даний історичний момент
є  неперспективними  і  витрачати  кошти  на  них  не  варто.  Коли  ж
відбувається  зміна  характеру  тенденцій  і  виду  сизигійного
взаємовідображення,  як  це  має  місце,  наприклад,  при  переході  від
однієї  культурно-історичної  епохи і  відповідного їй  життя до іншої,
тоді  актуальними  є  інновації  більш  масштабні  –  другого  типу,
пов’язані з переходом до нового сизигійного взаємовідображення.
           3. Принцип диверсізації. З принципів тотальності і сизигійної
взаємовідповідності  випливає  принцип диверсізації:   кожна  частина
суспільного  цілого  може  розгортатися  в  самостійну,  якісно  нову
цілісність  не  порушуючи  загального  цілого,  якщо  при  цьому
зберігається  сизигійність  процесу.  Завдяки  диверсізації  інновації
змінюючи,  розгортаючи  і  трансформуючи  соціальну  єдність,  здатні
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залишати її  цілісність  і  ідентичність  з  собою,  хоч при  цьому в  ній
можливі  виникнення  і  відносно  автономний  розвиток  якісно  нових
різноманітних  субтотальних  форм.  Звідси:  узгодження  нового  з
старим завжди можливе за дотримання сизигійності перетворень. 
       4. Вимірювання сизигійності. Конкретний вигляд сизигії повинний
визначатися  і  контролюватися  у  ході  експертизи.  Для  вимірювання
значення сизигії необхідно врахувати наступне. Процеси в суспільстві,
у тому числі інноваційні, ззовні постають як сукупність різноманітних
явищ. Але за цими зовнішніми ознаками завжди має місце одна й та
сама  –  парсично-генерологічна сутність   загальної  динаміки.  Це
означає,  що  будь-який  стан  суспільства  має  подвійний  характер,
включає  в  себе:  а)систему  стійких  функціональних  відносин,
інституцій і потоків, що визначають і відтворюють стабільність життя
людей і суспільства в цілому – актуальну компоненту; б)потенційну
(парсичну) складову  - присутні, але віртуальні за характером, сховані,
незавершені,  вторинні,  випадкові,  другорядні  компоненти,  які
модифікують  життя  суспільства,  але  в  даний  момент  не  є
визначальними  для  нього  (принцип  парсично-генерологічної
подвійності життя суспільства). Сизигія  S вимірюється відношенням
міри життєвої ситуації Ng до міри реально діючих парсичних відносин
Np:   S =  Ng/Np.  Для  всіх  процесів  значення  цього  відношення  є
однаковим і складає приблизно 4.
           5.  Принцип розуміння інновацій як структурованого процесу.
Оскільки інноваційні процеси в суспільстві відбуваються як моменти
підготовки  чи  безпосереднього  здійснення  pg-трансформацій  –
неперервних  структурних  змін,  завданням  експертного  аналізу  є
визначення  меж  цілісної  життєвої  ситуації,  що  підлягає  експертній
оцінці,   виявлення  її  pg-будови  і  відповідних  pg-тенденцій.  Для
забезпечення гармонійності необхідно, щоб значення сизигії  постійно
перебувало у межах оптимуму.  Для цього експертиза повинна вказати
на  різні  можливі  варіанти  розвитку  подій,  які  задовольняють  цій
вимозі  і,  в  той  же  момент,  відповідають  сучасним  ціннісним
параметрам суспільства. 
           6.  Принцип використання критичних ситуацій. В перехідних
суспільних  станах  відбуваються  парсично-генерологічні  (pg-)
перетворення і зміна характеру сизигійності,  у ході яких змінюється
спосіб  структурованості  суспільства  і  його  пріоритетів:  частина
парсичних відносин перетворюється на генерологічні і навпаки. Те, що
було  неістотним,  випадковим  і  другорядним,  стає  необхідним,
суттєвим  і  першочерговим,  а  те,  що  мало  визначальний  характер,
зникає  або  відходить  у  віртуальний  стан  існування.  Парсично-
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генерологічні  переходи,  які  супроводжують  інноваційні  процеси,
виступають  як  нерівноважні  ситуації  pg-невизначеності,  які  є
критичними для подальшого ходу подій і вплив на які має  найвищий
управлінський ефект. Гуманітарна експертиза, якщо вона має  pg-дані
моніторингу тенденцій в суспільстві і у сфері розглядуваних  процесів,
здатна, окрім визначення можливих варіантів оптимального розвитку
подій, вказати на умови появи критичних точок і найбільш ефективні
дії по управлінню явищами в бажаному сизигійному напрямку.
         
 Ігнорування  зазначених  принципів,  особливо  принципів
самоорганізації інновацій та сизигії, небезпечне втратою контролю над
інноваційними процесами і здійсненням небажаних загроз.

Метасмисли  гуманітарної  експертизи.  Проведення  гуманітарної
експертизи  передбачає  використання  різних  ціннісних  і  смислових
критеріїв в залежності від характеру і масштабів об’єкту і предмету
експертизи.  При  цьому  в  загальному  випадку  вихід  з  кризових
ситуацій  вбачається  у  перебудові  суспільства,  чи  окремих  його
відносин у відповідності з пріоритетом загальносуспільних цінностей.
В конкретних (локальних) випадках пріоритетною основою слугують
локальні  цінності,  якщо вони узгоджуються з  загальнолюдськими,  є
місцевою культурно-історичною  конкретизацією останніх. Але в усіх
випадках  незмінним  є  спільне  головне  завдання  –  увідповіднення
відносин  людини,  суспільства  і  природи  між  собою,  збереження
єдності  комплексу «людина-суспільство-природа» в  його  розвитку і
трансформаціях, як найбільш комфортне і бажане людині, як її благо.
Сизигія  для  людини  є  істиною  і,  одночасно,  вищою  моральною
вимогою,  оскільки вона означає  міру, рівновагу і  спільну цілісність
людини, суспільства і природи. Завдяки їй істиною для людини є те,
що  моральне.  Тому  сизигія  є  загальним  смислом  будь-якої
гуманітарної  експертизи.  Будь-яка  гуманітарна  експертиза  має
виходити  з  необхідності  забезпечення  гармонійного  взаєморозвитку
людини, суспільства і природи як з вищого смислу. 
        Забезпечення сизигійності на практиці завжди має конкретну
форму і  передбачає  наявність  і  фіксацію  відповідних  цілком
визначених цінностей  і  норм  їх  забезпечення.  Виявлення  і
застосування їх  комплексу – справа цілісного аналізу досліджуваної
ситуації на конкретних рівнях життя суспільства, врахування якого у
ході проведення гуманітарної експертизи є обов’язковим  тією мірою,
якою  це  здатне  забезпечити  практичне  вимірювання  значення
сизигійності даної ситуації і шукані експертні висновки.  

 57316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

Суспільні  критерії  сучасної  оцінки  інновацій.  Сизигійність
конкретних  життєвих  ситуацій  і  інноваційних  проектів  сьогодні
повинна оцінюватися на основі цінностей і норм загальносуспільного
значення для  українського  суспільства,  як  таких,  які  відповідають
постіндустріальному  розвитку  України  у  єдності  з   розвитком
громадянського суспільства і природного оточення.         

4. Принципи діяльності експертної ради і
проведення експертизи

Принципи діяльності експертної ради:
1.Незалежність, свобода вибору позицій і думок. Замовник не повинен
мати ніяких підстав для тиску на експертів, їх підбір і ротацію.
2.  Системність. Чітке  визначення  цілей  і  завдань  експертизи,
співвідношення  зовнішніх  та  внутрішніх,  прямих  та  зворотних
зв’язків, поєднання кожного елементу і частини з цілим.
3.  Зворотний  зв’язок (контроль  якості  оцінок  експертів).  Методика
експертизи включає процедури увідповіднення оцінок різних експертів
між собою та з логікою гіпотетичного перебігу подій та висновків.
4. Регулярність та спадкоємність. Експертиза має бути одноразовою.
Повторна експертиза допускається лише за рішенням органів, вищих
щодо  замовника;  за  рішенням  суду;  за  неможливості  прийняти
рішення  через  невизначеність  результатів  експертизи.  Регулярну
експертизу проводять у моніторинговому режимі (динаміка ситуації,
зіставлення та спадкоємність результатів).
5.  Гласність. При відкритій     експертизі забезпечується публічність
складу експертної ради та органів, які проводять експертизу, а також її
результатів.
6. Конфіденційність експертизи. Забезпечується анонімність оцінок та
думок членів ради. Як правило, експерти не мають права знати авторів
матеріалів, які подані на експертизу. 
7.Демократичність експертизи. Періодичне оновлення персонального
складу  експортної  ради  на  підставі  рейтингів  експертів.  Треба
вдаватися  до  відкритої  процедури  відбору  експертів.  Має  бути
передбачена можливість апеляції та повторної експертизи. 
8.Відповідальність  експертів за  незалежність  власних  оцінок  і
висновків,  за  конфіденційну  інформацію,  за  відповідність  з
процедурою експертизи.
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9.  Відповідальність  замовника посилюється, якщо не були враховані
результати  експертизи  при  прийнятті  рішення  у  випадку,  коли  це
спричинило суспільну або індивідуальну шкоду. 

Принципи  проведення  гуманітарної  експертизи. Гуманітарна
експертиза вважається проведеною з дотриманням необхідних умов,
якщо вона здійснюється з врахування наступного:
-  визначаються  межи  суспільної  життєвої  ситуації,  у  яких
відбуваються процеси, що підлягають гуманітарній експертизі, а також
потоки  впливів  на  визначену  ситуацію  з  боку  суспільства  і
міжнародних  подій  та  природних  процесів  (принцип  окреслення
експертної ситуації);
-  має  місце  забезпечення  всього  обсягу  необхідної
міждисциплінарності  експертної  думки,  представники  якої  фахово
охоплюють  усі  сфери  можливих  впливів  реалізації  обговорюваного
проекту,  (принцип забезпечення повноти експертного простору);
-  визначаються  конкретні  параметри  і  структуризація  пов’язаних  з
досліджуваною   експертною  ситуаціею,  згідно  з   загальним
розумінням сизигії як відношення :  S = Ng/ Np;
- здійснюється проведення pg-аналізу окресленої життєвої ситуації і її
динаміки з метою виявлення значення її сизигії і з’ясування варіантів
можливого сизигійного розвитку подій та визначення шляхів найбільш
ефективних  дій  в  управлінні  процесами  у  бажаному  напрямку
(принцип pg-аналізу); 
-  здійснюється врахування у ході pg-аналізу того, що характер потреб і
інтересів,  отже  і  дій  людини  і  інших  суб’єктів  життєвої  ситуації
завжди  залежить  від  їх  місця  у  полі  перетинань  впливів  потоків
суспільної  тотальності.  Кожне  місце,  в  якому  перебуває  чи  в  яке
переміщається  соціальний суб’єкт, задає  свій  характер  бачення  ним
тотальності  (принцип  перспективізму).  Зміна  місця  суб’єктом  в
соціальній тотальності означає зміну його перспективи в суспільному
бутті, отже його потреб,  інтересів і дій, перехід деяких віртуальних в
реальні, а деяких провідних – у підлеглий, віртуальний стан.  
- у ході проведення експертизи враховуються позиції усіх без винятку
учасників  експертизи,  обговорення  інноваційного  проекту
відбувається відповідно до «принципу презумпції винності».  Згідно з
останнім  розглядувану  інновацію  можна  вважати  джерелом
негативних  наслідків,  ризиків,  загроз  і  деструктивних  дій,  поки
відносно  кожного  з  подібних  припущень  у  ході  експертного
обговорення не доведене протилежне і не досягнуто консенсусу, або не
визнано його реальність;
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-  проведення  гуманітарної  експертизи  передбачає  обов’язкове
врахування  не  лише  чинників,  які  безпосередньо  стосуються  змін,
пов’язаних з реалізацією інноваційного проекту у межах окресленої
життєвої ситуації, що є об’єктом експертизи, а й динаміки її взаємодії з
дією  більш  широких  суспільних  і  природних  умов  ближнього  і
дальнього порядку, відповідно до тези: «аналізуй локальне через його
взаємодію з глобальним» (принцип сизигійної раціональності);
-  у завершальній частині гуманітарної експертизи загальна експертна
ситуація  переглядається  на  предмет  впевненості  у  врахуванні  всієї
потрібної повноти розглянутих і спрогнозованих можливих ризиків і
загроз (принцип  контролю);
-  у  випадку,  якщо  експерти  визначать  інноваційний  проект  як
особливо  важливий  для  суспільства  і  такий,  що  пов’язаний  з
підвищеною  відповідальністю,  виноситься  рішення  про  доцільність
оцінки  відношення  до  нього  громадськості  і  необхідність  його
суспільної  легітимації відповідно  до  принципу  делібертативної
демократії. Згідно з останнім,   легітимними слід вважати ті рішення і
нововведення  щодо  суспільного  життя,  які,  пройшовши  процедуру
публічного  обговорення  з  застосуванням засобів  масової  інформації
або  референдуму,  отримали  відкриту  підтримку  більшої  частини
суспільства. 

Методи  проведення  експертизи.  Функціонально  проведення
гуманітарної  експертизи  здійснюється  на  засіданні  Експертної  ради
відповідно  до  мети,  умов  та  принципів  проведення  експертизи,  що
вказані в даному Положенні. 
      Експертиза, як правило,  проводиться як комунікативний дискурс
фахівців з різними інтересами і баченнями обговорюваних проблем і
спрямовується ведучим у площину переходу від логіки протистояння і
конфронтації  до  логіки  консолідації,  компромісних  рішень  і
узгодження.  На шляху досягнення консенсусу доцільно враховувати
метод «герменевтичного кола» – циклічного руху сходження думок і
обговорення   від  окремого  до  цілого  і  навпаки,  а  також   метод
обговорення конфліктного  об’єкту з  різних  дисциплінарних  позицій
(метод  ландшафтного  перспективізму)  шляхом    узгодження  і
насичення  смислів,  звуження  проблемного  поля   і  формування
багатомірне цілісного враження про об’єкт. 
     У  ході  проведення  гуманітарної  експертизи  враховуються
результати інших експертних оцінок (технічної, наукової, екологічної
тощо) якщо вони мають місце.
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УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА
АНТРОПОЛОГІЯ: МЕТАМОРФОЗИ

СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ
РЕФЛЕКСІЇ

В статье анализируется роль постнеклассической методологии в развитии
антропологической  теории  в  Украине.  В  контексте  социально-культурных
проблем  рассматриваются  идеи  С. Б. Крымского,  В. В. Кизимы  и  других
украинских философов. 
Ключевые  слова: антропология,  сизигийная  антропология,
антропонтология,  постнеклассическая  методология,  ценность,
идентичность, человек. 

S. V.Vilchynska. Ukrainian philosophial  anthropology: modifications of current 
socio-cultural   reflection. 

The  role  of  post-non-classical  research  in  the  development  of  anthropological
theory in  Ukraine is  analysed in  this  article.  The Kizima's  theory on the man
attaches particular  importance to  syzygy as  ananthropological  principle,  refutes
epistemological and ontological paradigm of modern philosophy and defends the
integrated  approach  to the decision  of  problems.  Reader  is  invited  to  conclude
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significantly  overestimated  self  heralds  Post-non-classical  paradigm,  on  a
simplified  understanding  of  prospects  for  formation  of  anthropology  as  an  the
universal theory. 
Key words: anthropology, syzygic anthropology, post-non-classical methodology
, value, self-identity, man.

Загальним місцем у сучасній науці є розуміння того, що світ становить
собою складну динамічну систему розмаїтих суміжних підсистем, які
одна одну заперечують чи доповнюють, є сумішшю різних складників
або ж автономні, та всі переплетені в єдності цілого буття. Співіснуючі
реалії  можна  спостерігати  безпосередньо  й  опосередковано.  Є
віртуальна  реальність,  створена  в  мистецтві  або  засобами
комп’ютерних  технологій.  Необхідно  враховувати  „гібридизм“
досліджуваних  об’єктів,  для  осягнення  яких  потрібен  комплексно-
інтегративний метод пізнання. 
     Розширювальне витлумачення предмета  вивчення усталене й в
сучасній  філософській  антропології.  Людське  буття  як  „гібридна
реальність“,  у  складі  якої  психофізичні,  соціопсихічні,  духовно-
культурні  комплекси,  потребує  синтетичного,  комплементарного
підходу. Щодо останнього, то західна думка плідно розпрацювала ідею
фреймів (І. Гофман), яку поглиблено в російській філософії. „Фрейм у
своєму  складі  об’єднує  і  реальність,  і  схему  її  інтерпретації“,
виявляється  і  способом  формування  об’єктів,  і  сприйняттям  їх,  і
формою  опису,  і  схемою  витлумачення,  „їх  система  забезпечує
закріплення  форм  діяльності“ [1, 59].  В  Україні  таку  ж  позицію
обстоював С. Б. Кримський. Сьогодні, можливо, її не всі поділятимуть,
але в далекі 1960-70-ті вона була неод’ємною частиною дослідницької
програми гуманізації марксистської науки, і  „з огляду на дивовижне
тоді  сполучення  високої  філософії  з  емпіричним  дослідженням“
(М. Попович), і через застосування принципів культурної антропології
до вивчення логіко-гносеологічних проблем (В. Табачковський). Варто
зупинитися  на  аналізі  поглядів  С. Кримського  більше,  адже,
завдячуючи його творчому зусиллю, наприкінці ХХ — поч. ХХІ ст. в
українській  антропології  відбулися  кардинальні  зміни.
Продемонструємо це на прикладі проблеми взаємодії індивідуального
і соціального в життєдіяльності людини та суспільства. 
     Хоча  міркування  його  й  отримували  різних  визначень [2, 168-
169; 3, 424; 4, 5],  проте  незмінним  залишається  обґрунтовування
„людинорозмірних  характеристик  пізнання“ [5, 6-7].  Йдеться
передусім  про  розуміння  того,  що  вивчення  будь-якої  проблеми
сполучене  з  великим  соціально-культурним  контекстом
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найрізноманітніших  співвідношень  людського  ставлення  до  світу,  в
яких і  реалізується здатність людини здійснювати себе як органічну
цілісність. У 1960-х цим „контекстом“ для студіювання були здобутки
природничих  і  гуманітарних  наук,  у  1980-х —  історії  філософії  та
культури („поєднання різнорідних пізнавальних результатів у цілісну
систему реалізації знання“ [2, 171]), в 1990-х — смисли „в усіх сферах
творчої діяльності“ [5, 6]. Це не могло не позначитися на опрацюванні
антропологічної  проблематики.  З  „граничними  питаннями
людинознавства“ пов’язувався „контекст“ всякого філософування, що
дало  змогу  виправляти  “викривлення“  радянської  філософії  через
абсолютизацію людини як „родової істоти“. „Філософія особистості“
С. Кримського  вже  вивчала  людину  щобільше  із  врахуванням  того
зрізу проблем, завдяки котрому утверджувалося  значення духовності
в індивіда. 
     І  принцип  світоглядного  універсалізму,  якого  філософ
дотримувався,  як  і  ціла  плеяда  київських  учених,  спрямовував
пояснювати  передусім  комплементарну  єдність, а  не  у  “форматі“
визначальності  антитези (переважало  в  1950-х рр.).  Тобто —
взаємодію  неперетвореної  природи  й  „олюдненої“,  скориставшись
засобами науки і  не-науки. Картина світу, згідно з С. Кримським, це
„єдність планети, інстинкту та розуму на ґрунті єдиних фізичних полів
та  генетичної  інформації“.  Й  соціальна  реальність  —  це
взаємовідношення  спільнот  із  їм  властивою  свідомістю,  інтересом,
стратегією  діяльності,  артефактами  тощо.  Отож  соціальні  об’єкти
множинні,  взаємодоповнювальні,  є  „природно-соціальними
комплексами“. В них бере участь індивідуальна творчість, втіленням
якої  є  людина  як  єдність  волі,  цілепокладання  та  розуму.
Розширювальне витлумачення реальності виявило специфічність нової
раціональності.  З  погляду  В. Табачковського,  питання  про  „етично
насичену раціональність“ стало „смисловим осереддям“ [2, 172] усіх
розмислів  С. Кримського.  Він  і  сам  неодноразово  зазначав,  що
досліджує пізнання із  врахуванням „міри особистісної  репрезентації
інформації“,  що  бере  за  критерій  істини  „вертикаль  ціннісного
сходження людини“. 
У дискурсі С. Кримського, звісно, ще вгадуються певні референції до
класичної парадигми. Але характером (вивчення синтезуючих зв'язків
моделі  “людина—світ людини—буття культури та суспільства“)  та
увагою до тематики культурної (соціальної) антропології, він виходить
за її межі, проте водночас і повертаючись до компонентів, суттєвих для
української  філософської  традиції [6].  Ведеться  про  здатність
сполучати  віру  та  знання,  думку  і  життя.  Без  перебільшення,  темі
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особистості,  свободи  належить  виняткове  місце  в  українській
філософії.  Ідеал  „цілісності“,  за  висловом  В. Зеньковського,  є
головним  “надхненням“  вітчизняної  філософії.  Отож  онтологізм,
антропоцентризм, історіософічність — її прикметність (Д. Чижевський
й ін.), її „власний (національний) тембр голосу“ (Г. Шпет). Гадаємо, те,
що ідея марксистської філософії  як “відкритої теоретичної системи“
сприймалась більшістю українських інтелектуалів за найсприятливішу
умову  для  її  розвитку, —  було  визначено  не  лише  потребами
пострадянської доби, але й розумінням необхідного зв’язку української
духовності  зі  своїм  минулим.  Тим  більше  досвід  “модернізації“
філософської  думки,  який  знала  наша  духовність, —  це  досвід
“Великої синтези“. 
    Згадати  б „розстріляне відродження“,  коли вірили,  що піднести
культуру  на  нову  висоту  вдасться  завдяки  синтезу  європейського
Заходу  з  азійським  Сходом  (М. Хвильовий),  співробітництву
мистецької  та  філософської  інтелігенції (М. Зеров),  узгодженню
здобутків  діалектичного  матеріалізму  та
природознавства (В. Юринець)  тощо.  В  1970-80-х  роках  взялися
розробляти  світоглядно-гуманістичну проблематику (В. Шинкарук)  з
метою  повернення  до  “автентичного  Маркса“  (що  передбачало,  до
речі,  діалог марксизму  та  західноєвропейських  напрямків  думки
ХХ ст.). Це спричинилось до освоєння різних підходів у філософії „в
межах  наукової  конкретності“ (М. Попович),  як  перегук  епох,
„соціокультурних  і  когнітивно-світоглядних  контекстів“
 (С. Кримський)  й  ін.  Попри  звинувачення  у  ревізіонізмі,  вчені
розвивали  гуманістичні  традиції  українського  типу  філософування,
нездатного нехтувати особистістю з її вірою, любов’ю, надією. 
Отже, буде помилкою, довів С. Кримський, витлумачувати філософію
в  сенсі  “позитивної  науки“,  бо  вона  „є  смислотворчістю життя  в  її
надіях,  безнадійності  та  суперечності,  тобто  виступає  як  літургія
смислу“ [5,10].  Він  зазначав,  що  „під  тиском  антропологічної
проблематики  предмет  філософії“  „змінюється  в  напрямі
персоноцентризму, граничних  питань  людинознавства  взагалі“ [5, 9].
Що означало,  проблема  людини зрештою „інтегрувала  її  предметне
поле  в  цілому“.  „Образ  пізнання  як  знайдення  людиною  шляху до
самої себе, як пошуку виходу з лабіринту таїни та загадок людської
долі  —  архетиповий  для  історії  культури.  Без  усвідомлення  тієї
архетиповості не можна розвивати гносеологію“ [7, 4]. 
Врахування  онтологічного  аспекту  теорії  пізнання  (як  реакція  на
невиправдане  перебільшення  ролі  сцієнтистсько-позитивістської
парадигми),  з  одного  боку,  сприяло  усуненню  однобічних  уявлень

 65316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

радянської  думки,  яка  також  абсолютизувала  вимоги  класичної
раціональності,  а,  з  іншого боку, — навертало до біблійної традиції
(знання  осмислене  крізь  події  життя,  як  божественне  одкровення,
свобода).  Хочу  звернути  увагу  на  досить  влучне  спостереження
В. Табачковського  щодо  „ноосферності“  гносеології:  уміщує  форми
духовності,  які  „пов’язані  з  мовною  свідомістю,  етосом  знання,
ґностичним  переживанням,  формами  комунікації,  герменевтичними
процесами,  смисловибудовуванням  буття,  його  софійністю,
символізацією речей та ідей, структурою світу культури та архетипами
творчості“ [2, 173-174].  Рухаючись  шляхами  “онтологізації“  в
гносеології, С. Кримський в кінці життя стверджуватиме: філософія не
лише  „смислотворчість  життя“,  але  й  „авантюра  духу“,  оскільки
„сподівається наблизитися до безконечного,  абсолютного, вічного та
незбагненного.  Такі  сподівання  знаходяться за  межами  позитивної
науки,  яка  наперед  заперечує  усякий  абсолют,  некодифіковану
конечними  моделями  безконечність  та  ту неясність,  що  її  приховує
нераціоназована  сфера  втаємниченого  буття.  А  філософія,  хоч  і
протистоїть як раціональна діяльність містиці,  розділяє з нею ризик
небезпечності  знання  за  кордоном  всевладності  емпіричного
дослідження“ [5, 10]. 
     Це стає особливо очевидним у намаганні пояснити мить переходу
від  теоретичного  до  практичного,  від  матеріального  до  ідеального
(духовного),  від  суспільного  до  індивідуального  (і  в  звороті).  Вже
класична раціональність визнавала — мислення і буття є неподільно
пов’язані  протилежні  члени  цілого,  які  протиставляти  „вульгарно“;
„розумовий синтез“  осягає цей зв’язок без  усяких припущень щодо
трансцендентних предметів. Постнекласика (наративна антропологія й
ін.) довела, що всякий сегмент людського буття можна певною мірою
проаналізувати  з  допомогою  форм  символічної  діяльності.  Об’єкт
уважається за „епістемічну річ“ (К. Кнорр-Цетіна), є розумінням його
функцій  в  якості  партнера  соціальних  стосунків  або  як  елементів
середовища. Це дає змогу вирізняти види соціальності, корелюючи їх
із  розмаїтими  особистісними  відношеннями.  Вказане  свідчить  про
складність  і  символічну  природу  людських  взаємин.  Натомість  для
„антропонтології“  С. Кримського незмінним залишалось  завдання —
„обороняти“  ідею  органічної  цілісності  буття, —  хоча  і  зростало  з
потреб  свободи  від  „знедуховленого“,  формально-раціоналістичного
духу. Він визнавав межі конкретно-наукового дослідження, яке „не дає
остаточної відповіді“ на питання про сенс життя, отож „переміщується
в  зону  філософської  допитливості“,  нероздільної  з  проблематикою
“таїни буття“ [5, 11]. 
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     „Оновлення раціональності“ він пов’язував із „триєдністю“ істини,
добра й краси. „Розумова діяльність — це і форма духовності, шлях
прилучення  до  вищих  сенсів  людського  світу,  і  феномен  людської
суб’єктивності,  одна із  сутнісних сил людини, яка відіграє роль в її
самовизначенні“ [8, 322].  Раціональність  містить  різні  види  і  типи
(художню  тощо).  Проте  причетною  „до  всесвітньо-історичного
утвердження Духу“ (співзвучно з поняттям „актуальна нескінченість“
П. Флоренського [9, 43]) вона виявляється тільки, будучи „звернена до
вічних  святинь  екзистенції —  Свободи,  Любові,  Особистості  (як
земної  іпостасі  “безконечного  обличчя“)“ —  це  „обширна  зона
ментальності (пов’язана з  переходом за межі,  з  пафосом, героїзмом,
пасіонарністю взагалі)“ [8, 336]. За П. Флоренським, „всеєдине суще“
є любов. „Виявлена істина є любов, — пише він. — Здійснена любов є
краса. Сама любов моя є чином Бога у мені і  мене в Бозі;  це спів-
діяння — початок мого прилучення до життя і  буття Божого,  тобто
любові  суттєвої,  бо  безумовна  істинність  Бога  саме  в  любові
розкривається“ [9, 75]. Зв’язок Істини, Любові та Софії є незаперечим
для  них  попри  те,  що  П. Флоренський  надає  перевагу  вірі  перед
розумом,  а  С. Кримський —  розуму  (а  віра  стає  у  нагоді  задля
формування  “нового  розуму“).  З  цих  підстав  перший  розгортає
софіологію, а другий — персоналізм. 
       Атрибутом духовності,  за  С.  Кримським,  є  „запитальність“.
„Запитальний  статус“  філософії  —  це  підтвердження  такому
утвердженню.  Питання,  порушені  в  філософії,  щонайменше,  двох
видів:  „метафізичного  циклу“  та  „гносеологічного“.  До  першого
належать  —  „Що є  “Я““?  „Що є  “Не-Я““  (світ  чи  ніша  людини  в
бутті)?; і „Що є “Над-Я““(абсолют, ідеал, Бог)? До другого — „Що я
можу знати“?  „На  що  я  можу сподіватись“?  „Що я  можу робити“?
Увагу С. Кримського передусім привертають проблеми „сходження до
найвищого  регістру існування  людини  чи  певної  “омеги-точки““ [5,
12],  тобто  процес  персоніфікації,  „становлення  людської
індивідуальності  на  шляхах  формування  особистості  як  вираження
внутрішнього  самостояння,  самодіяльності  людини.  Власне  таке
розуміння пов’язує модуси людської присутності у світі з загальними
процесами розвитку, бо його здійснення завжди передбачає посилення
диференціації  елементів  у  множині  об’єктів,  що  змінюються,  з
наступною  їх  специфікацією,  а,  врешті-решт,
індивідуалізацією“ [5, 34].  З  цілковитою  підставою  можна
стверджувати, що у засновках його розмислу філософська традиція від
Платона до  Т. Аквінського,  від  Г. Сковороди до П. Флоренського,  —
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властива  зосередженість  на  вивченні  актів  вільного  духу  та
„софійності“. 
     Переосмислюючи  поняття  “Софії“,  С. Кримський  аналізував
здатність  до  трансцендентності  („вісті  зі  світу  належного  у  світ
сущого“),  ціннісний  уміст  руху  „від  вчинку-думки  до  вчинку-події
(„прилученість результатів пізнання до людини, життя та діяльності“),
зважаючи  на  те,  що  смислове  наповнення  здійснюється  в
„семантичному  полі  культури  та  діяльності  через  філософську
свідомість“ [5, 25]. І в цих наголосах не можна не помітити вплив ідей
П. Флоренського,  на  переконання якого,  „цінність“,  „культ“,  загалом
культура гармонізує людське буття, здатна заперечити хаосу. В свою
чергу,  „мікрокосмізація“  зумовлює  „макрокосмізацію“,  порятунок
світу. Й С. Кримський сподівання на подолання екологічної кризи й ін.
вважав нероздільними зі смислом софійності. 
     У  цьому  стосунку  хочу  звернути  увагу  на  досить  влучне
спостереження  російського  філософа  Б. В. Ємельянова,  який  у
творчості  П. Флоренського  виокремив  такі  аспекти  тлумачення
концепту Софії:  „1. З  огляду  Іпостасі  Отчої — ідеальна  субстанція
тварі. 2. З огляду Іпостасі Слова — розум тварі, тобто смисл або істина
її.  3. З  огляду Іпостасі  Духу — духовність тварі,  святість,  чистота і
непорочність,  тобто  краса“ [10, 208].  Якщо  абстрагуватися  від
теологічної  сторони,  можна  стверджувати,  С. Кримський  запозичує
морально-ціннісний  зміст  і  розгортає  його  як  інтегративно-
методологічну основу свого „антропонтологічного“ дослідження. Ідея
Софії  —  досконалої  єдності  розмаїття  („нумерувальна  тотожність“,
утворена Любов’ю; на ній тримається “всеєдність“) — знайшла нове
“життя“ в міркуваннях про гуманізацію предмета філософії. 
     „Складне опосередкування“ матерії і  духу „за певними рангами
реальності“,  на  гадку  вченого,  стає  „фундаментальним  завданням“,
найактуальнішою проблемою філософії у наш час. Передовсім ідеться
про  буття  як  „олюднену  дійсність“,  „проміжні“  форми  реальності,
котрі  „вдостовірює  цивілізація“.  „Це  буття,  локалізоване  між  двома
безоднями —  нескінченністю  Космосу  та  бездонністю  людської
психіки“, вибудоване людиною „за певними цінностями і  смислами,
співзвучними  її  єству“ [5, 25].  Даний  „аксіологічно  значущий
ландшафт“  і  становить  „ціннісно-смисловий  Універсум“ —
„комфортний  світ,  в  якому  відгородилися  від  усього  незрозумілого,
тривожного, таємничого“ [5, 26]. Тут відкривається людині істина, за
влучним виразом П. Флоренського, як „реальна розумність і розумна
реальність“,  „кінечна  нескінченість  і  нескінченна  кінечність“,
достовірність  єдності  Істини,  Добра,  Краси [9, 75].  Отже,  „ціннісно-
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смисловий  Універсум“,  за  С. Кримським,  є  „предметним  полем
фундаментальної  філософської  проблематики“.  Це  людське  буття
конституйоване  в  „ціннісно-адаптованому  варіанті“,  як  вияв
„селективного“ сприйняття світу — відповідно до потреб та життєвого
кредо. А дійсність олюдненого середовища втрачає ознаки стихії. 
      Помітна співзвучність концепту „ціннісно-смисловий Універсум“ із
релігійно-філософським — „Софія“  не  означає  тотожність.  Останнє
витлумачено в більш широкому сенсі — зв’язок („єдність у любові“),
об’єднує  в  цілість  існуюче,  кожну  духовну  істоту  („ідея-монада-
особистість“)  з  іншими,  перетворюючи  на  досконалу  Особистість
(„нескінченість,  помислену як цілокупна Єдність,  як  єдиний,  в  собі
довершений  Суб’єкт“,  триєдина  сутність),  на  “взаємини“  із  вищою
інстанцією  (Бог).  Натомість  „ціннісно-смисловий  Універсум“
стосується тільки буття, яке „не протисталене до джерел розумності, а
в єдності з ними. Єдність буття та інформаційних передумов розуму
реалізується  в  ноосферній  необхідності  Логосу“ [5, 23],  у  взаємодії
світу  “Не-Я“  й  “Над-Я“  („природна  екологія  перероблюється  в
культурну  онтологію  людства“)  та  „смисложиттєвого  усвідомлення
сущого“  („монадне  буття“  як  діяльний  соціум).  „ЦСУ  („ціннісно-
смисловий  Універсум“ —  приміт.  С. В.),  включаючи  і  природний,  і
соціальний  світ, інтегрує  їх  через  інформаційні  аспекти  природи та
духовно-ціннісні аспекти цивілізації. Причому, і природа, і цивілізація
доповнюються  в  ЦСУ  третьою  компонентою —  діяльністю
індивідуального  соціуму  (монадним  буттям)…  В  результаті  ЦСУ
постає  як  предметна  сфера  людської  діяльності,  яка  реалізує  в
системі  цивілізації  ноосферну  відповідь  на  космічний  запит
розуму“ [5, 28]. 
“Формула“  С. Кримського  красномовна  щодо  наміру дотримуватися
комплексно-інтегративного  підходу,  намагання  поєднати  античну
модель конституювання духовності (в основі впорядкованого буття —
Логос,  який  заперечує  ентропії)  із  середньовічною  (спасіння  світу
через преображення людського розуму на шляхах благодаті та свободи
вибору).  Водночас  вона  вказує  на  те,  що  автору  так  і  не  вдалось
залишити “територію“ „діяльнісного підходу“ (пріоритетне значення
розуму);  через те і витлумачує „інтегральну модель ЦСУ“ як синтез
„свідомості,  спілкування і  культури“,  наголошуючи ціннісні  смисли,
які спонукають до нових видів діяльності,  на творчість.  Передовсім
ведеться про людську здатність здійснювати нездійсне [5, 28-32]. 
     На  відміну  від  „пневмосфери“  П. Флоренського  і  “ноосфери“
В. Вернадського, „ціннісно-смисловий Універсум“ С. Кримського має
„віртуальний“,  „функціональний“,  „непросторово-морфологічний“
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характер.  Ця  своєрідна  реальність  структурована  відповідно  до
ідеально-можливого  буття,  що  зумовлене  „людською  історією“.
Розгортанням  цього  змісту  і  визначається  „антропонтологія“
С. Кримського.  Водночас  його  позиція  певною  мірою  збігається  із
щойно згаданими — за вихідну точку розмислу береться особистість,
яка здатна вмістити в собі цілий світ і, як індивідуальний універсум,
правити за початок якогось нового “роду“ (бути взірцем, ствердником
справедливості тощо). Іншими словами, персоноцентризм зближує ці
позиції. 
      Скажімо,  „антропонтологія“  у  розумінні  діяльнісно-творчого
начала ЦСУ нагадуватиме „філософію культу“ П. Флоренського, якщо
абстрагуватися  від  богословського  змісту  (засновний  для
антроподицеї).  Як  розгортання  культурологічної  проблематики  на
основі  інтегративних  процесів,  що  є  виявом  „породжувальних
механізмів“  „діяльності  індивідуального  соціуму  (етносу  або
особистості)“ [5,  28],  вона  є  реконструкція  останньої  в  сучасних
умовах.  Більшість  мислителів  може  погодитися  з  цим.  Адже
„культурологія  російського  релігійного  філософа  утверджує
органічний зв’язок,  неподільність людини і  культури з природою. В
основі  його визнання духовних  цінностей,  що перетворюють життя
людини  на  духовне  і  соборне.  Предметна  об’єктивація  діяльності
людини, що базується, вважає П. Флоренський, на духовно-органічній,
ідеально-тілесній,  „софійній“  основі,  надає  їй  космічну  орієнтацію.
Людині,  яка  творить  культуру  за  “органопроекціями  її  „софійної“
долученості, відкривається перспектива її співмірності з Космосом, і в
найзагальніших засновках — рівноправність, рівнозначність з ним. На
людину  як  мікрокосмос  покладається  велика  відповідальність
утвердити  завдяки  своїй  діяльності,  культурі  макрокосмос  або
божественний Лад“ [10, 211]. 
     Персоніфікація та індивідуалізація — це ті  полюси, між якими
постає  смислове  поле  проблем  буття  людини  як  діяльної  істоти.
Поняття  „персоніфікація“  виражає  таку якість  людського буття,  яка
виникає на основі співбуття, через взаємну присутність людей у світі.
Йдеться  про  внутрішнє  самостояння  та  самодіяльність,  вияви
особистісного начала в людини. Поняття „індивідуалізація“, навпаки,
виражає  окремішність  буття,  остаточність,  яка  забезпечує  індивіду
безумовну  присутність  у  світі  завдяки  зростання  „вітальності,
активності“.  „Індивідуалізацію“  С. Кримський  витлумачує  як  закон
сущого, протидія ентропії, істотність свободи. 
       Беручи окремого індивіда за вихідну точку розмислу, він вдається
уникати редукціоністських витлумачень щодо зв’язку індивідуального
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з соціальним в житті, адже на його меті — віднайти форми цілісності
та універсальності буття. З підстав новітніх досліджень він розглядає
індивідуальне як вияв природної відмінності однієї людини від іншої
(комбінація генів, антропоморфологічні параметри, особливості вдачі
тощо),  вважаючи  за  передумову людської  самості.  Природні  ознаки
засвідчують  індивідну, але  не  суто  людську неповторність,  завдяки
якій нам вдається зайняти власне місце саме в людському бутті.  За
своєю потенцією природна основа індивідуальності „мультикосмічно
розмірна“. „Унікальність індивідуальності виявляється спорідненою з
універсальністю  всесвітніх  втілень“ [5, 35].  Масштабам  світового
цілого відповідає, на думку вченого, і „бездонність її психіки“. Крім
того, і з погляду можливості пізнання, унікальність індивідуальності,
за висловом С. Кримського, є „безкінечний ланцюг порівнянь з тим,
що відрізняється від неї“ [Там само]. До речі, одним з перших почав
трактувати  відмінність  як  буттєвий  принцип  Г. В. Лейбніц
(монадологія).  Отже,  природно-буттєва неповорність в нас існує  без
перетину із притаманними кожному з нас суто людськими здібностями
(праця,  мислення,  мовлення  тощо).  Лише  у  своїй  взаємодії  вони
утворюють  нову  буттєву  форму —  перетворення  індивіда  на
індивідуальність. 
      Індивідуалізація в С. Кримського витлумачена як вирішальна умова
персоніфікації.  „Усвідомлення  індивідуальності  утворює  вищу
інстанцію  людської  самості —  особистість.  Людська  особистість
формується  як  свідоме  використання  специфіки  індивідуальності
особи  для  побудови  її  внутрішнього  світу“.  Відповідно  до
можливостей, вимог своєї індивідуальної вдачи людина приймає в себе
здобутки людського досвіду (в найширшому розумінні) та перетворює
їх на свій життєвий світ. „Особистість не задана природою, навіть в її
сполученні  з  соціальними умовами,  а  виникає  з  боротьби людини з
собою“ [Там  само].  Через  систему  заборон,  „естетику  моральних
зусиль“  тощо,  на  його  переконання,  відбувається  ушляхетнення
людини — гармонія її  „тварного початку“ із  духом,  виявом чого і  є
„внутрішнє самостояння“, здатність до опору ентропійним зовнішнім
впливам  та  власним  потягам;  а  разом  з  тим  це  уможливлює
„самодіяльність  людини“,  іншими  словами,  зумовлює  поривання  до
вдосконалення  світу  і  самої  себе,  здатність  переглянути  набуті  в
процесі  соціалізації  уялення  та  наставлення.  Останнє  невід’ємне  із
поняттям особистості як  персони, як носія суто соціальних рис, котрі
формуються в комунікативній дії. 
    „Особистість передбачає трагічну відповідальність людини за своє
наближення  чи  віддалення  від  Бога  (Вище  Благо —  приміт. С. В.),
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самого  себе  та  інших  людей“ [5, 37].  Такого  роду  відповідальність
визначає її як „суб’єкта права, провини, каяття“, „в більш широкому
розумінні,  як  персону“,  роз’яснює  мислитель.  Це  означає  її
прилученість до суспільства через перетворення соціального досвіду
на свій з огляду на вимогу відповідати власній соціальній ролі, а також
із необхідності самозахисту, оскільки зовнішній світ (фатальний збіг
обставин тощо) небезпечний для неї. Отож персона — це „не повний
вияв  особистості“,  становить  собою  деякий  її  соціальний  “каркас“
(істотні для неї  смисли, усталені у верствах суспільства,  до яких та
ввіходить,  від  яких  можна  відштовхнутися,  аби  здобути  “сили“
самопіднесення  та  вільного  самоздійснення).  Натомість  „у  своїй
повноті  особистість,  —  висновує  С. Кримський,  —  це  єдність
усвідомленої  індивідуальності  як  самості,  персони  як  суб’єкта
відповідальності  та  внутрішнього  світу  людини  в  його  моральній
самоскерованості“ [Там  само].  Іншими  словами,  особистість
відкривається як багатовимірна структура. С. Кримський виокремлює
три  головні  компоненти,  сполучення  котрих  означає  ніщо  інше,  як
безпосереднє  включення особистості  в  загальний простір смислової
спільності  людей,  де  їй  відкривається  світ  як  нескінченість  та
можливість  жити  поєднанням  в  собі  ознак  унікального  та
універсального, індивідуального й колективного. 
     Буття особистості є здійсненим співбуттям („буття для іншого і
через  нього  для  себе“  (М. Бахтін)),  осереддям  його  смислової
трансформації. Воно несе в собі закон саморозбудови, тобто виявляє
певну смислову послідовність дії.  Є  цілим світом,  що “притягує“  й
“випромінює“  до  інших  достотні  смисли.  Тим  самим  особистісне
начало  породжується  виключно  через  індивідуальність,  водночас
становлення  індивідуального  буття  відбувається  лиш  за  умов
наявності  в  ньому  суспільного,  спільного  життя.  Тому  логічно,  що
дійсним корелятом буття особистості є якраз трансцендентне. Власне
таке розуміння виявляє своїм засновком принцип монадності (монада
унікальна, проте прилучена до світу, бо відбиває в собі Універсум). „З
огляду  такого  принципу  ціле  не  виключає  плюралістичності  форм
свого  функціонування,  кожна  з  яких  може  стати  індивідуальним
виразом загального“; космічна відкритість людської індивідуальності
„визначає  цінність  загальнолюдського  мірою  його  здатності
втілюватись в індивідуальних долях людей та етносів“ [8, 204]. Такий
підхід,  зрозуміло,  заперечує  марксистському  монізму  (пріоритет
соціально-класового  начала)  й  філософським  системам,  в  яких
індивідуальне  витлумачене  як  похідне  від  соціального  чи,  навпаки,
соціальне — як неістотне в житті індивіда. 
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     У  контексті  смислового  шерегу  індивідуальність-персона-
особистість, що  позначає  особисте  як  найповніший  вияв  і  спосіб
ствердження  людськості,  С. Кримський  аналізує  антропогенез.  Його
стадії  —  “гомінізація“,  „сапієнтизація“,  “персоніфікація“  —
відповідають  (у  смисловому  становленні)  структурам  буття
особистості.  Стадії  персоніфікації, коли  людяність  є  „головною
магістраллю  всесвітньої  історії“,  „набуває  історичної  форми
становлення  особистості  як  найадекватнішого  свого  виразу“ [5, 39]
(уособлення „безодні внутрішнього світу“ та безумовної присутності в
Універсумі), —  передує  стадія  сапієнтизації,  на  якій  „атрибути
людяності  (праця,  соціум,  свідомість)  причетні  до  освоєння безодні
зовнішніх  стихій“ [5, 46].  Це  зовнішнє,  як  виразно  довів  Ортега-і-
Гассет,  ще  в  більшості  своїх  випадків  сприймається  людиною  як
примус, сліпа сила, що перешкоджає їй виявити повною мірою творчі
здатності. Тому людяність здійснюється як постійне зіткнення стійких
структур соціального та індивідуального начал. Отож, щоби мати своє
власне “обличчя“, достатньо бути часткою спільноти, відтворювати її
спосіб життя. Таке ставлення ґрунтується на безперечному прийнятті
форм соціальності.  Соціалізація  за  цих обставин виявляється  чи  не
вирішальною умовою становлення людського “Я“. 
      Щодо стадії гомінізації, то олюднення описано в С. Кримського з
боку  того  змісту,  який  на  початку  було  названо  „усвідомленою
індивідуальною  самістю“.  Тілесність  засвідчує  ті  ознаки,  що  є
„джерелом  людяності“  („вплетене  у  конкретно-дійову  ситуацію
мислення“,  початкова  здатність  до  праці,  „до  використання  знаків“
тощо).  Індивідна,  природна  буттєвість  має  можливість  зайняти  своє
місце  в  людському  бутті  саме  як  „усвідомлена  самість“  через
самовідчуття,  реальне  самовизначення  в  практичних  діях  тощо.
Ґрунтом для того виступає життєвий досвід, і загалом все, що можна
вважати перетином тілесно і позатілесно приналежного людині. Свого
повного вияву наші природні ознаки набувають в індивідуальності. В
стосунку до  антропогенезу це  своєрідність,  яка  правила  за  початок
„олюднення  мавполюдини“,  значуща  відмінність  із  поведінкою
тварини. 
У  міркуваннях  С. Кримського  про  антропогенез  не  залишається
непомітною  вкоріненість  їх  у  персоналістику,  згідно  з  якою,
особистість  завдяки  її  здатності  до  самовизначення  та  певної
смислової  глибини  вважається  за  найважливішу  цілісність  в
людському  бутті.  З  огляду  на  те,  якою  мірою  воно  набуває  такої
якості —  особистісності,  С. Кримський  й  вирізняє  „фазові  рівні
формування людини“. На стадії персоніфікації, за його утвердженням,
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у  людини  з’являється  достатньо  підстав,  щоби  стверджувати  свою
осібність.  Чинником  внутрішньо  незалежної  від  випадковостей
емпіричного світу людини, на його думку, є „етична рефлексія“,  яка
сформувала повагу до загальнолюдський цінностей та певною мірою
стверджувала  орієнтацію  буття  у  напрямку  вищих  його  щаблів,
зрештою, — „світової гармонії“, цілого. Адже „в людині сполучається
розум,  високий  дух,  що  пов’язує  її  з  Універсумом,  здатність  до
трансперсональних  переживань  прилученості  до  всього  Космосу  та
нижчі  інстинкти,  що асоціюють  пітьму тварного підпілля“, — пише
С. Кримський,  проте  власне  останнє,  а  точніше  сказати,
суперечливість  її  природи  зумовлює,  за  його  висловом,  “спрагу
абсолюту“,  отож  і  „вихід  до  вищих  вимірів  екзистенції“ [5, 42-43].
Людське буття — це „зв’язок різних світів“.  Утім свій особистісний
світ  людина  здатна  здійснювати  як  самототожність  завдяки  суто
людській  здатності  мати  сором  („є  охоронцем  внутрішнього
світу“ [5, 40]). 
      Невід’ємною  ознакою  самобуття  є  й  людська  здатність  до
трансценденції, завдякі якій людина сполучає в собі певну смислову
сталість (послідовність вчинків тощо) і певне смислове становлення
(через  ущільнення  соціальності  відкриває  „нові  обрії“  смислу;  стає
свідома „невичерпного смислового потенціалу буття“ [Там само].  За
таких умов особа набуває  рис “безкінечної  персони“ (С. Кримський
дуже  часто  користується  термінологією  Гегеля),  постає  відкриттям
дедалі  нових  можливостей  і  здійсненням  нових  проектів.
Наголошуючи саме на тому, він витлумачував особу як перманентне
самотворення („існує лише в режимі творіння як акту вивільнення від
обіймів  небуття“;  „нестворене  буття“,  трансцендентне  стає  дійсним
корелятом її). Здатність до трансцендування закріплюється в людини
через  особистісну структуру буття  та  вказує  на  „якісну відмінність
особи від усього живого“ [5, 44]. 
     Із  людською творчістю нероздільне пізнання. На думку вченого,
воно  є  ще  одним  чинником  людини,  внутрішньо  незалежної  від
випадковостей емпіричного світу. Пізнання „завжди долає відстань від
посейбічного світу явищ до потойбічного світу абстракцій, архетипів,
ідеальних сутностей, що символюзують “розрив з матерією“. […] На
рівні  абстракцій,  ідеалізацій,  логічних  сутностей  суб’єкт  входить  в
особливий, надлюдський світ потенційного буття, перетинає життєву
межу  “осілості“  і  зазирає  в  безодню  можливого“ [Там  само].
Пізнавальний процес,  творчість загалом є,  з  одного боку, справжнім
утіленням  людського  сподівання  на  здійснення  буття  в  усій  його
неосяжності, а з іншого, утверджує нас у знанні про власне незнання.
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Останнє  С. Кримський  визнає  за  „виключно  людську,  особистісну
рису“,  що  репрезентується  в  бутті  людини  як  здатність  виявляти
„бездонність  самовизначень  та  потенцій  свого  існування,  що
символізують  прилученість  людини  до  таїни“ [5, 40].  Звідси  й
висновки  про  неможливість  загальної  філософсько-антропологічної
теорії,  бо  „завжди залишається  те,  про що ми  не  відаємо“  і  навіть
нездатні  усвідомлювати.  „Людська  екзистенція  —  бездонна,
невичерпна, меонічна, виявом чого і є таїна“, — пише вчений, але саме
„наявність  таїни  робить  людину  більш  зрозумілою,  ніж  будь-яка
самовпевнена  теорія  її  сутності,  що  створюється  запереченням
таємниць“ [5, 46].  Отож  справжнє  завдання  антропологічного
пізнання, з його погляду, — це „розкриття самого суб’єкта як таїни“, в
модусах уособлення людськості („етична рефлексія“, трансценденція). 
Якої  б  оцінки  не  отримувало  б  це  утвердження,  незмінне  одне:
„наслідки  людської  короткозорості“  небезпечні.  Сили,  які  неминуче
викликає  своєю  діяльністю  людина,  „перевершують  її  власний
масштаб та можливості“.  Наприкінці ХХ ст. людство гостро відчуло
свою  пов’язаність  із  природою,  „опинилося  у  пастці  власної
могутності,  науково-технічний  прогрес  обернувся  екологічною
кризою.  Могутній  розвиток  науки  породив  загрозу  термоядерного
знищення, антична любов до істини була скомпрометована цинізмом
знання,  зорієнтованого  на  виробництво  зброї  масового  знищення.  І
головне — буття як вищий дар долі перетворили на інструментальний
засіб  технологічної  стратегії  людства,  на  предмет  виробничої
перебудови. Втрачаємо благоговіння перед існуючим, повагу до нього
та  відповідальність“ [8, 201].  Стихії  такого  ґатунку  не  піддаються
керуванню  окремої  особи;  вона  тільки  “виконавець“  невблаганої
логіки  “демонічної  сили“  (щодо  людини  зовнішні  чинники,  проте
породжені нею). 
      Глобальний  характер  кризи  цивілізації  виявляє  проблемність
перспективи теперішнього тисячоліття. Однак це не означає, згідно з
С. Кримським, байдужість до життя, навпаки. Парадоксально ситуація
кризи  активізує  „глибинну  силу  протистояння  ніщо“,  виразом  якої
передовсім  стає  дійове  особистісне  начало  людини,  здатне
започаткувати  перетворення  духовності  на  свідомість  необхідної
негайної  зміни  „стратегії  соціального  інтелекту“.  Адже  найпереше,
чим  визначено  особистісне  ставлення  —  це  мотив  участі  особи  в
спільних  діях.  Вмотивування  здійснюється  завдяки  співвіднесенню
свого життевого смислу, вираженого в прагненнях тощо, із смислами
зовнішніх подій. І від того, якими їй видадуться ці смисли, залежатиме
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і  напрямок  її  власних  дій.  Щоби  бути  свідомим  учасником історії,
важливо збагнути загальний смисл подій суспільного життя. 
Виробляючи  довгострокову  стратегію  спільної  діяльності,  не  треба
перебільшувати  цінність  загальнолюдського.  Воно  має  свою  “ціну“
тією  мірою,  якою  здатне  реально  прилучити  нас  до  інтересів
суспільства,  змушує  переживати  їх  як  сенс  свого  життя  та  бути
відповідальним за стан справ у ньому і готовим сприяти покращенню.
Натомість  для  інтелектуальних  стратегій  сучасності  характерним  є
принцип  пріоритету  цінностей  загалу.  Що  неприйнятне  для
С. Кримського,  який  переконливо  показав,  що  „інтерпретація
пріоритету як переваги або диктату авторитету зовнішнього інтересу
світового  співтовариства  над  внутрішніми  проблемами  народів
обтяжена негативними наслідками не меншого масштабу, ніж зворотне
утвердження базисності регіональних проблем“ [8, 203]. Така позиція
мислителя  виразно  подана  в  його  численних  філософських  працях,
щодо  “антропонтології“,  —  поглиблює  наукове  уявлення  про  роль
особистісного начала як посередника між різновиявами буття. 
     „Стратегії соціального інтелекту“, за С. Кримським, мають стояти в
тому  смисловому  шерегу,  де  позначається  соціальне  в  його
найповнішому  вияві  як  справді  гідне  людини  співбуття,  а  саме:
„соборність“ — „монадність буття“. „Завдання сучасної історії полягає
в тому, щоби доповнити принцип соборності принципом монадності,
здатністю  людей  не  тільки  до  колективної  творчості,  але  й  до
особистісної  репрезентації  своєї  епохи,  своєї  нації,  своєї
культури“ [8, 371].  Ідеться,  іншими  словами,  про  таку  смислову
спільність людей, яка постає зі споріднених для них життєвих смислів
і стверджується як суб’єкт творення спільного для всіх та визнаваного
всіма  за  свій  життєвий  світ.  У  даному  розумінні  основа  інтеграції
поліцентрична.  Імперативи  моноцентризму,  за  якими  розвивалося
індустріальне  суспільство,  в  наш  час  вичерпали [8, 205]  себе,
наголосив філософ. 
      „За умов, коли людство нагадує в соціокультурному відношенні
сполучення етнічних архіпелагів, — зауважує він, — екуменістичний
початок  єдності  стає  важливим  лише  мірою  розвитку тих  власних,
регіональних  форм,  які  здатні  репрезентувати  глобальні  інтереси.  І
оскільки  така  репрезентація  стає  дійсністю,  етнічний  розвиток
людства  нагадує  своєрідне  нагромадження  поверхів  нових
можливостей, коли над первинним рівнем культурних і поведінкових
архетипів  надбудовуються  інтегральні  формоутворення.  Причому
останні конституюються найчастіше як комунікаційно-інформаційний
та  економіко-технологічний  процес,  натомість  архетипний  базис
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цивілізацій чи етносів зберігає величезний потенціал багатоманітних
проявів“ [8, 207]. Отже, система суспільної взаємодії багаторівнева, й в
кожного рівня своя “багатоповерховість“ і „власні механізми інтеграції
та  автономізації“.  Це  неодмінно  треба  врахувати,  коли  доводиться
виробляти соціальні стратегії.
    Суть підходу в тому, щоби поєднати два аспекти проблеми. З одного
боку,  “автономізація“,  “дезинтеграційні  тенденції“  суспільства  є
неминучим наслідком свободи людини (вони поза участю людини в
якийсь  спосіб  увіходять  до  смислової  структури  буття,  сприяючи
остаточному  влаштуванню  світу  як  багатоманітності  утворень).  З
іншого  боку,  ми  мусимо  визнати  і  невід’ємні  для  суспільства
інтеграційні  способи  існування  його  підсистем,  яким  властиві
надособистісні  якості  (втілення  спеціалізації  та  рольової
структурованості  суспільного  життя).  Зазначене,  як  гадає
С. Кримський, знайшло смислове поєднання в ідеї „етнічного розвитку
людства“ [див. 8, 209-216]. 
      Етнос як історичний індивід (неповторна відмінність) тільки через
автономний  вільний  розвиток  своєї  своєрідності  здатен  освоїти
простір  загальнолюдських  цінностей,  ретранслюючи  їх  на  різних
рівнях  свого  буття  (соціально-культурний,  соціопсихічний  тощо).  І
допоки не пройде фазу вільного розвитку чи боротьби за свободу, він
не  готовий  до  інтеграції,  буде  всякий  раз  діяти  в  напрямку,
протилежному  загально-історичним  тенденціям  до  єднання
людства [8, 210]. Утвердження С. Кримського ще приховує відголосок
“прогресистських“  уявлень  індустріального  суспільства —  сенс
розвитку переживали як просування до вищої мети на шляху здобутків
цивілізаці.  Проте  своє  розуміння  процесу  “єднання  людства“
оформлює у вигляді ідеї нелінійного процесу: всесвітня співдружність
народів  на  основі  „політичних  об’єднань“,  „загального  ринку“  „на
зразок  поліфонічного  музичного  твору,  в  якому  самостійні  голоси
єднаються  в  єдине  співзвучне  ціле“ [8, 209].  Адже  в  етносу  є
„інтимний світ архетипів, що визначають їхнє індивідуальне бачення
історичної дійсності“ [8, 206]. 
       Отже,  концепт  „етнічного  розвиток  людства“  можна  було  б
охарактеризувати як варіант “прогресивного лібералізму“, оскільки у
вирішенні  проблем  історичного  майбуття  людства  автор  ще  надто
покладається  на  чинник  комунікаційно-інформаційних та  економіко-
технологічних  процесів.  При  цьому  вже  не  нехтує  значенням
„архетипного  базису  цивілізацій  чи  етносів“,  прагне  виявити  його
інтеграційнійні функції, з’ясувати “місце“ культурних і поведінкових
архетипів  у  створенні  “наскрізних  цінностей“  цивілізації,  тобто
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„інваріантний  зміст  структури  Істина—Благо—Культура“.  Зокрема,
творчість, для якої вищим смислом стає Свобода—Особистість—Дух,
за переконанням вченого, і здатна спричинитися до дійсно достотної
організації людського співбуття. 
      У  річищі  такого наставлення вчений  формулює  „процедурні“
імперативи „соціального інтелекту нашого часу“. Людство випустило з
рук  керування  історією.  Життя  самовільно  несеться  невідомо  куди,
наслідки  людської  діяльності  дедалі  стають  небезпечніші,  отож  „в
інноваційній діяльності потрібна оптимізація всіх засобів, що ведуть
до  позитивних  наслідків“ [8, 212].  Що  передбачає  багатоваріантний
характер,  відкритість  соціальних  стратегій,  „усвідомлення  того,  що
ситуація  різноспрямованих  цілей  потребує  компромісу  як  цілком
закономірного і  правомірного засобу прийняття рішень“ [Там само].
Це,  у  свою  чергу,  вимагає  „комбінованого  стандарту  оцінки
діяльності“  (погодження  і  збалансування).  Колегіальне  рішення
приймається із “поправкою“ на „базисне значення прав особистості, бо
вона є носієм і громадянських, і національних якостей“, — і на „етико-
духовні підстави цивілізації“ [8, 213]. 
       Можна констатувати, таким чином, що С. Кримський розглядав
розвиток  людства  з  традиційних  для  європейської  культури  підстав
моралістичного  підходу,  в  межах  якого  утвердилася  думка  про
істотний  вплив  засобів  прогресу  на  його  характер.  Засоби  є  більш
ефективними,  якщо  відповідають  інтересам  людей,  враховують  їхні
сутнісні властивості, нездатні заподіяти шкоди людині. Антигуманні ж
засоби  зводять  нанівець  саму  мету  розвитку,  перетворюючи  на
антисмисл, викликаючи в людини неприйняття й ненависть. У добу,
коли  поставлено  існування  людства  під  загрозу,  моральні  чинники
набули  особливого  значення.  С. Кримський  пише:  „Історія  дедалі
наполегливіше  починає  свідчити  про  безпорадність  її
“горизонтального“  виміру,  тобто  прогресу  як  шляху  набуття
абсолютних цінностей.  Вони,  як  і  на початку історичної  діяльності,
здобуваються не стільки в лінійному русі від старої фази суспільства
до  нової,  скільки  завдяки  осягненню  інваріантних  параметрів
людяності, моральної величі, краси і добра. Сучасний досвід доводить,
що  головні  цінності  історії  складає  не  те,  що  змінюється  в  горні
соціально-економічного  прогресу,  але  інваріанти  історичної
діяльності, які зберігаються та збагачуються у цьому процесі“ [8, 214]. 
„Посилення  духовно-етичного  захисту  сучасної  цивілізації“
підтверджується,  скажімо,  в  явищах національного відродження,  що
відбулися  в  багатьох  країнах  світу.  Дедалі  більшого  значення  в
сучасній  історії  набувають  “первинні  колективи“  (родина,  етнос,
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конфесійне  об’єднання  тощо),  їх  спосіб  життя,  досвід,  цінності,
зауважує вчений. На його думку, зараз суспільно-історичний процес в
країнах  Заходу характеризується  поверненням до  багатьох  традицій
минулого та розвитком метакультури. „Минуле в контексті зростаючої
плинності різних новацій набуває гідності “вічно теперішнього“ і не
відділяється  відчутним  інтервалом  від  сьогодення.  Це  дає  змогу
оцінювати  історію  під  сігнатурою  інваріантного,  а  не
плинного“ [8, 216]. Отже, „соціальний розум“ мусить брати до уваги,
що  історичний  процес  —  це  „предметне  поле“  нових  джерел
творчості.  Через  порівняння  історичних  подій  вдається  пізнати
недовтілення історичних смислів, які відкриваються нам як світ нових
можливостей, як стале, що не підвладне плинові. 
      У даному стосунку цікава думка С. Кримського щодо інваріантів
культурних  цінностей,  які  виявилися  результатами  соціоетнічного
розвитку. Чимало сторінок його праць присвячено аналізу архетипного
рівня  ментальності  як  чинника  системи  трансляції  культурних
цінностей у суспільстві, оскільки  саме в цих межах загальні цінності
адаптуються до унікальних смислів, завдяки чого здійснюється зв’язок
поколінь,  підтримується  духовна  цілісність  культур.  „Тому
загальнолюдське постає  не  як  базисне,  а  як  надбудовне  явище,  що
виникає на верхніх поверхах здійснення процесів регіонально-етнічної
диференціації  людства“ [8, 206].  Доречно  зауважити,  що  в  ХХ ст.
дослідження  форм  духовного  як  неусвідомленого  мали  вибухову
інтенсивність.  Психологія,  етнологія,  інші науки вводять в обіг нові
поняття  („ментальність“,  „менталітет“  тощо),  принципи,  виявляючи
недостатність попередньої парадигми. 
Із  розвитком  “інформаційного  суспільства“  існуюче  розуміння
загальнолюдського, привертає нашу увагу вчений, дедалі виявляє свою
смислову подвійність. Насправді,  для певних культурних регіонів та
етносів стосовно їх інтересів так звані „загальнолюдські цінності“ не
мають цінності, виявляються чимось штучним, навіть ворожим щодо
природності їх почуттів,  взаємин, їхнього права на неповторність та
винятковість. Виходить вони є “необов’язкові“, бо не вкорінюють вищі
смисли буття етносу (дух нації). Й разом з тим вони є обов’язковою
визначеністю здобутків людської діяльності індустріальної доби. Це те
штучне  і  неприродне,  котре  здатне  допомогати  в  боротьбі  з
ентропійними силами світу. Але ті „цінності, прийняті всім людством
як умови історичної конкурентноспроможності народів в нашу епоху,
не  визначають  архетипи  їхньої  національної  самовизначеності  та
буттєвої  вкоріненості,  —  пише  філософ, —  є  парадигмізацією
стандартів  науково-технічного  прогресу  і  пов’язаних  з  ним
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соціокультурних  цінностей,  сформованих  європейською
цивілізацією“ [Там само]. 
      Він  вказує  на  суттєві  розбіжності  між  цінностями  деяких
локальних  цівілізацій  (китайської,  європейської  й  ін.).  „Навіть
всередині європейського світу, — зазначає дослідник, — різні етноси
по-різному тлумачать,  здавалося б,  єдині християнські цінності.  Для
італійців,  наприклад,  мадонна  виявляється  земною  жінкою,  для
французів — це предмет лицарського поклоніння;  німці  вбачають в
образі  Богоматері  з  немовлятком  символ  зв’язку  минулого  й
майбутнього, чи вічно-жіноче; для східних слов’ян Богоматір — це як
Оранта, жіноче опосередкування зв’язку людини з Богом“ [8, 207]. Для
вибудови спільного життєвого світу людей певну межу покладають,
згідно з С. Кримським, архетипні розбіжності етносів. Й це зрозуміло,
адже, за влучним його висловом, у соціально-культурному відношенні
людство є  „сполученням етнічних  архіпелагів“,  кожен з  яких  — це
деяка  виокремлена  цілісна  рельність,  а  цілісність  має  бути  певною
мірою  самозавершеною;  тільки  в  цьому  випадку  „над  первинним
рівнем  культурних  і  поведінкових  архетипів  надбудовуються
інтегральні  формоутворення“,  отож стає можливим „екуменістичний
початок єдності“ народів.  Звідси необхідність “змагання“ цінностей,
пов’язаних  із  різними  життєвими  світами,  статусом,  рівнем
функціонування  в  людському  бутті.  Даний  процес  є  предметом
незмінного  інтересу  С. Кримського.  Його  вчення  про  архетипи,  на
думку М. Поповича, не може не „стимулювати“ пошукову діяльність
„цілих поколінь“. 
       Розгляд  національної  ментальності  з  боку  її  соціально-
практичного втілення є в дискурсі С. Кримського спробою осмислити
метаісторичну  визначеність  культури, —  переконує  нас  у  тому,  що
„спіралі історії накручуються на стрижневі цінності, які збагачуючись,
не гинуть, а постійно відроджуються у нових формах, перетворюючи
сучасність  на  всечасність  метаісторії.  Первинні  колективи  втілюють
цю здатність збереження,  відтворення і  трансляції  базових структур
світової історії лише у специфічному, соціальному вимірі“ [8, 244], а
ще  виразніше,  вважає  вчений,  через  структури,  що  виявляються  у
символічному  просторі  розвитку  культури,  „де  вони  здебільшого
характеризуються як архетипи“ [8, 245]. 
     Варто  відзначити,  що  С. Кримський  скористався  поняттям  не
стільки  в  Юнговій  інтерпретації,  скільки  в  соціо-
етнокультурницькій —  ідеться  про  загальнолюдські  праобрази
етнічного (індивідуального, конкретного) досвіду, тобто універсальні
“праформи“,  Платонові  „віковічні  ейдоси,  що  стоять  за  діяннями
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людей“,  символи,  які  виявляються  певними  прототипами
формоутворень  національних  культур.  Архетипи  національних
культур, як стверджував учений, це певні „тенденції, які в різні епохи
реалізуються  образами“,  котрі  „різняться  засобами  вираження,  але
структурно  утворюють  певні  прототипи  чи  можуть  бути
реконструйовані  як  прототип“ [8, 246].  Таке  витлумачення  сталих
структур  неусвідомлюваного  свідчить  про  намагання  автора
відмежуватися  від  дискурсу,  переобтяженого,  насиченого
міфологізмами  щодо  особливостей  „національної  душі“.  Через  те,
гадаємо,  й  наголошено,  що аналіз  архетипів  „потребує  емпіричного
доведення наскрізності певних структур, які можуть застосовуватися
для характеристики етнічної індивідуальності людей та спільностей,
пов’язує  історичні  методики  дослідження  з  логікою  структурних
реконструкцій культурно-історичного процесу“ [8, 247]. 
     Архетипний підхід С. Кримського до явищ культурно-історичного
розвитку  розгортається  в  річищі  постнекласичних  досліджень
духовної реальності. Відкриття нових шарів духовного („несвідоме“,
„трансперсональне“ тощо) зумовлювало необхідність відмовитися від
понять, які виявили свою недостатність (як-то „душа“ нації й т. п.). От
і С. Кримському більше у нагоді поняття „ментальність“, “менталітет“
(евристичне значення доведено в психоаналізі, етнології), на їх основі
він  розпрацьовує  ідеї  інваріантних  структур  сучасних  процесів,
зокрема, архетипів національних культур. 
     Поглиблення  інтересу  до  останніх  викликало  наростання
інноваційно-цивілізаційних  процесів  та  нездатність  людей  вчасно
пристосуватися  до  тих  кардинальних  змін  в  житті.  “Ліками“  од
соціально-історичної  та  культурної  незакоріненості  в  бутті  є
національне відродження. Так вважає і  С. Кримський.  Національний
ренесанс,  писав  він,  „що  його  переживають  різні  країни  світу,
виявляється  дійовою  альтернативою  тій  кризі“ [8, 243].  Втім,  не
меншою  мірою  питання  актуалізуються  через  процеси
державотворення (особливо в народів,  що тривалий час боролися за
незалежність  й  зрештою  отримали  таке  “право“).  Ясна  річ,
проблематика  архетипів  української  культури  посіла  чільне  місце  в
концептуалізації українського філософа. Водночас вивченню архетипів
національних  культур  сприяє  й  та  обставина,  що  у  наш  час  важко
уявити розвиток людства поза розбудовою певного типу особистості.
Щодо  того,  слушна  думка  С. Кримського:  „Драматичність  ситуації
полягає в тому, що на порозі ІІІ тисячоліття людство випробувало всі
ідеї, проекти й утопії перебудови свого буття за критеріями прогресу. І
впевнилося,  що  нині  прогрес  залежить  не  від  планів  і  теорій
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подальшого розвитку, а від людських якостей. Проте конституювання
чи навіть збереження цих якостей потребує всьго масиву людяності,
духовності,  етичного досвіду, який  формувався  тисячоліттями“ [Там
само].  Зрозуміло,  спеціальне  дослідження  сталих  неусвідомлюваних
форм світоприйняття нації, які визначають спільні риси ставлення й
поведінки її представників стосовно феноменів їхнього буття (праці,
споживання, природи тощо), — є необхідне, було на часі в 1990-х в
Україні. 
     Свій вияв вони мають у звичаях, традиціях, стереотипах поведінки,
стандартних реакціях  на  певні  значущі  події,  в  духовних цінностях
тощо.  Для  української  духовності,  за  висновками  С. Кримського,
властиві такі архетипи: концепт (образ, символ й ін.) софійності світу
(„хутір  як  довкілля  особисто  обробленої  землі“),  „апокатастасису“
(благодать  „первозданної  природи“,  „рідної  землі“-праматері,  світ
мудрості), єдності людини і  природи (дзеркало людської душі, ідеал
краси),  концепт слова („меч духовний“,  „голос  правди“,  „молитва“),
„етичної  цінності  особи“  (вільна  самодіяльна  особистість),  “серця“
(основа людяності, життєвої мудрості тощо) [8, 224, 239-262]. 
     Безпосередня непростежуваність предмета дослідження вимагає
брати  до  уваги,  так  би  мовити,  „культурно-історичний  контекст“,
вдаватися  до  непрямих  “спостережень“.  Філософу  доводилося
ретельно  аналізувати  духовну  спадщину  минувшини.  Зокрема,  він
поділяв  визначення  національно-духовного  в  концепції
Д. І. Чижевського. За методологічний засновок свого дослідження бере
його  утвердження  про  своєрідність  становлення  ментальної
самовизначеності  українського  народу  як  „“крейсування“  поміж
різними  берегами  духу“;  ідею  нації  як  „окремого  прояву  людської
всезагальності“  та  національної  духовності  як  „своєрідної  проекції
“абсолютної  правди“  чи  ідеалу“;  критерії  розрізнення  національних
культур.  Із  згаданих  в  Д. Чижевського  чинників  національної
своєрідності  С. Кримський  наголошує  на  визначальній  ролі
„архітектоніки“  (ієрархія,  лад)  цінностей  [див. 8, 218-220]  і
ментальних орієнтацій. Він розгортає висновок Д. Чижевського щодо
домінантності морального буття; через те в українській філософській
спадщині  й  переважає  проблематика  етичної  духовності.  До  речі,
розробка  моральних  і  практичних  аспектів  духу  залишається
пріоритетним  спрямуванням  розвідок  С. Кримського.  Крім  того,
поціновує він „концепцію символічного антропоцентризму“. „З одного
боку,  —  зазначає  С. Кримський,  —  відрізняв  античне  розуміння
макросвіту від християнської ідеї “внутрішньої людини“, а з іншого —
давав змогу розглядати макросвіт, природу під сиґнатурою людських
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якостей“ [8, 221].  Виявлені  ментальні  формоутворення  і  визначають
характер української духовності. 
     Прикметно, що дослідник архетипів української культури раз по
разу  наголошував,  що  наука  не  може  обмежитися  вивченням
конкретного  явища,  не  ставлячи  перед  собою  питання  про  їхню
природу.  Отож  керується,  називаючи  „важливим  внеском
Чижевського“, обгрунтуванням думки про те, що „загальнолюдський
дух та його категорії істини (правди), краси і добра мають специфічні
маніфестації  в  конкретних  культурах,  що й  дає  змогу стверджувати
різні  національні  стилі  виявлення філософської  духовності  народів“
[Там само].  Звідси, С. Кримський розглядає різні культурні здобутки
українців  (гопак,  билини києворуської  доби,  емблематику київських
митрополитів,  мистецтво барокової  доби,  народний світогляд тощо),
щоби  декодувати  їхні  універсальні  архетипно-символічні  підвалини,
до  яких  „належать,  приміром,  формула  триєдності  буття,  символіка
протилежностей (світла і тіні, верху і низу, солярного та хтонічного,
плоті  і  духу  тощо),  символи  проекцій  та  відображень  розумного
порядку (софійності)  та  хаосу, довершеності  кола та  невизначеності
лабіринту“ [8, 246]. 
     Спорідненість  національних  архетипів  та  універсалій  світової
культури С. Кримський розглядає як структуру людської особистості,
через яку духовне життя людей здійснює певну цілісність. Тому-то й
наголошує, що за такого підходу вдається найкраще поєднати принцип
особистості  та  принцип  історичності,  а  для  формування  стратегії
життя це постає „передумовою вивільнення духовного життя нації із
ситуації одноразовості й тлінності“ та входження „у простір вічності, у
сферу  утвердження  історичних  звершень  народу  в  їх
загнальнолюдській  значущості  та  гідності“ [8, 262].  Можливо,  це
найважливіше  в  ній,  адже  є  безпосереднім  виявом  пов’язаності
людини зі світом в усій її суттєвості. Суть новітнього гуманізму саме й
полягає в тому, щоби розуміти людськість людини з її близькості до
буття й відповідальності за нього. 
      Коротко підсумовуючи сказане,  можна стверджувати — життя
людини потребує того, що вважають абсолютним, здатним виводити за
межі  плину  буття.  Архетипи  культури  виявляються  чинником  у
відтворенні  її  наскрізних  інваріантних  структур.  Закріплення
споріднених  смислів  здійснюється  у  формі  цінності.  Як  зміст
соціального  наслідування  вони  виявляють  етнокреативну  силу,  бо
дають змогу будувати життя завдяки досвіду попередніх поколінь. Це
зумовлює  зрештою  “національне  наповнення“  культури.  За
визначенням С. Кримського, культура „розвивається так, що від самого
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початку  з’являються  обриси  цілого,  а  подальший  поступ  лише
актуалізує  окремі  його  ланки,  розкриваючи  потенції  цілого  з
сегментами,  подібно  до  пелюсток  квітки“ [8, 242].  Осмислення
культури як нелінійного світу в контексті конструктивної організуючої
ролі архетипів національної культури здатне поглибити наше уявлення
про суспільне життя як багаторівневу систему взаємин та взаємодій,
котре  достотно  здійснюється  як  єдність  чинників  лише  тоді,  коли
виявляється особистісним утворенням. Це означає — „вони існують у
монадному режимі репрезентування інтеграційних елементів, а не їх
соборному підсумуваннї“ [8, 208].  Культурологічну  концептуалізацію
С. Кримського (з певними застереженнями, звісно) можна розглядати
за ще одну частину “антропонтології“, оскільки конкретизуються наші
уявлення  про  різновияви  людської  присутності  в  світі  в  різних
структурних  аспектах  з  боку  здійснення  зв’язку  минулого  і
теперішнього досвіду. 
     Плідно працював над методологічними засадами постнекласичної
антропології в Україні й проф. В. В. Кізіма. З його ім’ям пов’язують
створення  „сизигійської  антропології“.  На  противагу  висновкам С.
Кримського  (щодо  неможливості  загальної  філософсько-
антропологічної теорії) він репрезентує оптимістичну позицію. На це
вказують наступні визначальні моменти в його дискурсі: 
     1. Заперечення парадигмальності онтологізму та епістемологізму,
що  визначали  тип  філософування  протягом  історичного  розвитку
європейської  думки.  Кардинальну  зміну  класичного  уявлення  щодо
відношення  об’єкта  і  суб’єкта  в  пізнанні  пов’язано  з  щільністю  та
соціальною  динамікою  подій  у  житті  сучасника.  „Відбувається
суміщення  і  зближення  різноманітних,  навіть  контрастних  ролей,
втрата  постійних  центрів  тяжіння  і  пріоритетів,  поділ  на  об’єкти  і
суб’єкти  не  задано  апріорі  й  назавжди“ [11, 8].  Відмова  тлумачити
людину як  „похідну“  об’єктивного  світу  або  мислення —  з  позиції
„стабільної конфігурації“, за висловом В. В. Кізіми, — тягне за собою
неможливість  ідентифікації  щодо  людського.  Через  „розмитість“
критерія  ідентичності  й  поняття  „ідентифікація  людини“  втрачає
всякий  сенс.  „Криза  ідентичності  обертається  для  людини  втратою
життєвих  орієнтирів  і  людської  якості  як  такої“  [Там  само],  що  є
небезпекою для людського буття.  Це вважає В. В. Кізіма за сутність
сучасної  антропологічної  кризи,  про  вихід  з  якої,  власне  кажучи,
йдеться  у  відповідному  колі  досліджуваних  проблем  „сизигійської
антропології“. 
     2. Розгляд особливої галузі буття — це „народження нової якості
людини“ —  здійснюється  згідно  з  принципами  становлення
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(нелінійність, відкритість, нестійкість, динамічна ієрархічність тощо;
до речі, системно їх проаналізовано в дослідженнях [див. 12, 380, 383-
389],  які  стосуються  універсальної  („міждисциплінарної“)  ролі
синергетики  для  наук  про  людину).  Це  передусім  означає:  треба
зважати  на  те,  що  якісні  метаморфози  в  людині  побільшості
непропорційні її зусиллю, є випадкові, отож мають нелінійний ефект.
Адже  ціле  не  дорівнює  сукупності  своїх  частин,  а  підсумковий
результат впливу — сумі впливів, з результатів яких той постає. Проте
гомеостатичність фази „народження нової  якості  людини“ дає змогу
слідувати  обраній  меті  (ідеалу).  „Ніцшевська  надлюдина“,
„соловйовська Боголюдина“, міфологічний герой-півбог здатні за тих
чи інших умов ставати аттрактором, інакше неминучим буде „падіння
у  безодню  саморуйнації  й  колапсу  звичної  людської  природи“
(В. В. Кізіма).  Хворобу  „дискордизму“  можна  лікувати  засобами
„конкордизму“,  „погодження  взаємовідношення  елементів
буття“ [див. 13, 83-86],  —  писав  колись  В. Винниченко.  Рація  цієї
думки  підтверджується  і  логікою „сизигійської  антропології“.  За  це
промовляють наступні міркування: людська ідентичність в’яжеться з
„доглибними  вимірами“,  з  „істинно  людським  в  людині,  з  тим,  що
формується разом“ з нею, здійснює її  „цілісність“,  „повноту“,  отже,
дієве наближення до такого стану життя,  на думку В. В. Кізіми,  і  є
шляхом виходу з антропологічної кризи [11, 9]. 
     3. Маємо пам’ятати — чим складніша система, що розвивається, і
чим  масштабніші  зміни,  тим  очевидніший  і  глибинний,  органічний
зв’язок кожного з нас із Всесвітом та одного з одним [11, 10]. „Буття —
субстанція,  а  людина —  одна  з  форм  її  прояву,  актуальна  чи
віртуальна,  дійсна  чи  можлива“,  отож,  „вічна“.  В  ракурсі  даного
методологічного наставлення сформульовано завдання метафізики —
„встановити  універсальний  механізм  редукції  онтичних  форм  до
онтологічної  субстанції  і  зворотній —  самопородження  в  інакших
формах“ [11, 11]. Кізімі-антропологу (попри тоталогізм, наголошений
в  теорії  нової  антропології  за  методологічну  передумову)  важко
уникнути риторики, яка уводить за межі наукового світогляду. Коли він
зауважує  про  необхідність  „керуватися  онтико-онтологічною
природою  Буття“,  всіляко  підтримуючи  ідею  цілісного  опису
ієрархічної  системи завдяки  аналізу її  різних рівнів,  йому водночас
доводиться визнати і те, що людина по смерті „залишається в Бутті“, а
„смерть  є  переходом  актуального  в  віртуальне,  як  і  актуалізація
колишнього віртуального в  новому житті“.  Міркування,  безперечно,
суголосні з деякими поняттями буддизму, з філософськими теоріями, в
яких головними питаннями є проблеми природи духу, безсмертя души

 85316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

й т. п., тобто — те, що існує за межами чуттєвого досвіду. „Пізнання
таких речей, — слушне завваження Г. І. Челпанова, — може увійти в
галузь релігії й чого завгодно іншого, але не науки. Тому треба сказати,
що філософія надчуттєвого,  котру зазвичай називають метафізикою,
через те, що її утвердження мають виключно гіпотетичний характер,
не є наука у власному сенсі слова. […] Але з того зовсім не слідує, що
філософські  твердження  зовсім  втрачають  науковий  характер. […]
Адже не можна казати, що наука займається дослідженням виключно
достовірного, а що все імовірне вилучено з предмета наук“ [14, 26-27].
Проте  в  самому  витлумаченні  релігійного  та  містичного  способу
мислення помітна певна доля іронії й, навіть скепсису [11, 11] автора
„сизигійської антропології“. Це дає нам підстави стверджувати: тільки
на перший погляд його дискурс видається суперечливим. Насправді ж,
суперечливість  є  прикметою  відкритого  комплексного
епістемологічного  підходу,  ознакою  намагань  створити  „загальну
наукову  картину  із  мозаїки  міждисциплінарних  картин“ [12, 388].
Принцип  доповнювальності  Бора  береться  за  базовий в  методології
постнекласики. Його ретрансльовано і в аргументаціях „сизигійської
антропології“.  Таке  читається,  приміром,  у  тезі:  „треба  продертися
крізь сказане і написане про людську природу… аби зберегти життєві
баланси „в собі-існуючому-в-світі“, оскільки я і світ — одне, хоч і не
одне і теж“ [11, 12]. На рівні людського світовідчуття поглиблюється,
наголошує  досліджувач,  відчуття  тотальності,  завдяки  якому
вивершуємо розуміння  „рівноцінності  цілого і  частин  в  їх  взаємній
визначеності  та  динаміці  єдиного  процесу  тоталогенезу“ [11, 13].
Формується переконання про те, що людство знайде вихід із глухого
кута „одновимірності“. 
     4. Постнекласичне  розуміння  людини  потребує  специфічного
ставлення до поняттєвого апарату, пошукової інтуїції тощо, — того, що
перетворило б їх на засоби філософсько-світоглядного освоєння світу,
котрі  сполучають  несуперечливим  чином  класичні  та  некласичні
стратегії  витлумачення проблем.  Автору „сизигійської  антропології“
багато в чому вдалося задовольнити цій вимозі. Про це каже й амбітне
прагнення  створити  „загальну“,  „єдину  антропологію“  на  основі
всього  ареалу  відомостей  про  людину  (названа  „мета-
антропологією“),  на таке вказує й об’єкт розвідки — це „не окремі
сторони  та  вияви“  людськості,  але  „буття  людини“  як  цілість:
„збереження  людської  ідентичності  протягом  „антропологічного
мегациклу“  („народження—життя—смерть—життя  по  смерті—нове
народження“) через „універсальні метаморфози“ „онтико-онтологічної
природи людини“ [15, 84];  про це  говорить  і  намір  розпрацьовувати
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новий  категоріальний  апарат,  покликаний  стати  „загальною  базою
будь-якого  антропологічного  дослідження“  (напр.,  поняття
„генерологія“,  „парсика“,  „сизигія“,  „амер“).  Проте,  навряд  чи  цю
справу  можна  вважати  завершеною  (понад  те,  чи  вона  взагалі  є
принципово  завершуваною!)  і  до  кінця  продуманою  (в  розумінні
концептуалізації). Можливо, утверджене звучить категорично, але має
свою логіку. З одного боку, вчений наголошує на своїй прихильності
„до старого розуміння концептуальності“ (як-то є в Арістотеля, Гегеля
або  Маркса),  з  іншого  ж,  прагне  відшукати  синтетичну  позицію  і
несуперечливо  сполучити  традицію  класичного  та  некласичного
філософування,  при  тому  цілковито  заперечує  значення  „есейного
філософування“  (котре,  ніби,  „паразитує  на  розвитку  історії
філософії“ [11, 19-20]),  чим,  скажемо  прямо,  перекреслюється
основний  пафос  дослідження —  це  здійснити  комплексно-
інтегративне осягнення світу в його становленні та людини, яка є в
пошуках  себе.  Це  не  вдасться  зробити  без  акультурації,  тобто  без
„засвоєння  здобутків  інших  культур  в  питомій  культурі  через
заломлення  змісту, що  „перекладається“  у  смисловому  полі  та  коді
власної  культури“ [16, 172].  От  і  потрібен  масштабний  досвід
трансдисциплінарності, в арсеналі якого знаходить собі чільне місце
есеїстика, софійне мислення загалом. Оповідання в формі есе робить
узагальнюючу  філософську  думку  „живою“  (Д. Чижевський),  адже
вирізняється відкритістю, „здатністю до адаптації“ (Л. П. Киященко),
сприяє осягненню унікальних феноменів. Сучасний науковий дискурс,
не  відмовляючись  від  певних  резонів  класичної  раціональності,
широко застосовує есе,  як й інші форми літературної творчості,  аби
зміцнити,  поглибити  зв’язок  наших  знань  про  об’єкт  із  ціннісно-
цільовими структурами діяльності. Особливо це є важливим за умов
нестабільності,  кризи  чи  революційних  змін,  коли  зростає  вага
аналітики  стосовно „ціннісно-цільових  структур  суб’єкта“.  Останнє,
до  речі,  створює  підвалини  постнекласичної  раціональності,  як
слушно твердив В. С. Стьопін. 
До  цього  треба  додати,  що  схильність  філософської  думки  до
трансгресії  в  інші  духовно-культурні  форми  споконвічна,  бо  є
екзистенціальна  (більшою  чи  меншою  мірою),  тобто  виростає  з
безпосереднього життєвого досвіду людини,  щораз  самобутнього.  А
форма  чуттєво-образного  знання  чи  не  найевристичніша  для
погодження досвіду переживання і  розуміння,  „для зустрічі“ розуму
теоретичного і  практичного (П. Рікьор),  є виявом цілісності,  в якій і
через яку ми отримуємо доступ до цілості світу. Отже, постнекласичне
антропологічне  мислення  з  притаманним,  пише  В. В. Кізіма,
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„технологізмом“  (не  стільки  спостерігає,  скільки  учасник  процесів
буття,  який  бажає  описувати  їх  зсередини  як  стани
сизигійськості [11, 20])  нездатне цілковито унезалежнюватися (навіть
шкідливо)  від  есейського  філософування  —  способу  знання
унікальності життєвих світів. 
     5. Постнекласична  наука  має  справу зі  складними  об’єктами-
системами,  що  здатні  до  саморозвитку.  Вона  прагне  описувати
передовсім „фазу переходу“ системи на інший рівень саморегуляції та
організацію її елементів (нове буття), враховуючи впливи на відносно
самостійні  усталені  її  структурні  складові  („зворотній  зв’язок“).
Постнекласичну науку, іншими словами, цікавлять проблеми природи
нової  цілості  системи,  її  прямі  й  зворотні  зв’язки  („параметри
порядку“), — стани „динамічного хаосу“. Саме такий підхід отримує
розвиток  в  антропології  В. В. Кізіми.  Завдання  „мета-антропології“,
пише філософ,  у  тому, щоб дослідити „онтико-онтологічну природу
людини крізь її  універсальні метаморфози“, як незмінність людської
ідентичності протягом „антропологічного мегациклу“ [15, 85]. Знову-
таки,  тотальність  у  розумінні  дієвої  рівноваги  „онтики й  онтології“
людського буття вважається виявом її повноти (свободи) в ситуаціях
найбільш  кардинальних  життєвих  змін  („фаза  переходу“  в  даному
випадку  дорівнює  стану  „америчного  очикування“).  Задля
витлумачення реальності прихованих можливостей, яка здатна в будь-
який момент „вибухнути“ несподіваним ланцюгом випадкових подій у
житті,  досліджувач  розробляє  поняття  „амер“,  „америзація“,
амерологія“ [див. 11, 38-39; 15, 84] тощо. 
     Треба зазначити,  що в  категоріальних структурах синергетики,
теорії систем й інших можна віднайти відповідні до їх змісту поняття.
Скажімо,  „логічну  америзацію“  —  метод  „згортання  розмаїття“
опозицій  в  поняттєвій  структурі  вчень  про  людину  „до  єдино
можливого“  (поняття,  ідеї),  можна  зіставити  з  „рекурсією“,
синергетичним способом витлумачення зміненого інваріанту („копії“)
системи,  що взаємодіє  з  тою й здатна вплинути  на  її  структуру. За
„контингентно  пов’язаною  множинністю“  осягаємо  найзагальнішу
модель,  яка  дає  змогу  описати  динаміку  еволюційних  процесів
системи  як  сполучення  схильних  до  самовідновлення
єдностей [див. 17, 180].  Зазначене  отримало  в  „метафізиці
тотальності“  назву  „амера“.  Через  поняття  „амер“  автор  позначив
принципову  інваріативність  стану  тотальності  („відносно  стійка
маніфестація можливих варіантів генерологізації“),  невіддільність од
взаємовпливу умов (речовина, енергія, інформація тощо) та „місця“ їх
перетину [15, 112-113].  В  цих  наголосах  „читається“  намагання
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застерігти від спроб ототожнити підхід дослідника із класичним (або
некласичним)  витлумаченням  цілісності  (як  редукції  до  Єдиного
начала).  Адже  тоталлогічні  знання  покликані  пояснити  динаміку
процесів,  що  можливе  на  основі  узгодження  засобів  класичної  та
некласичної  раціональності.  Подібна  спрямованість  характеризує  і
синергетичний  спосіб  бачення  світу.  Проте  останній  обґрунтовує
синергетичну цілість через  суб’єктну рекурсію, натомість тоталлогія
— через об’єктну (що засвідчено структурою тоталлогічних знань —
генерологія, парсика, амерологія й ін. [див.15, 84-89]). Підсумовуючи,
варто  наголосити,  що  безперечною  заслугою  концептуалізації
тоталлогії є те, що обґрунтовує суще не як визначеність смислу або
буттєву окремість чи-то виокремленість з околу, але як неповторність в
специфічній „серійності“.  Сталість привертає до себе увагу тільки в
сенсі  основи  трансформації  в  „різносубстанційних  переходах“,  із
розуміння котрих і складається картина „реального руху тотальності“.
Водночас в цих ідеях нас спиняє пафос невпинного перетворення, змін
і плину. В антропологічних побудовах щодо реальності сизигійського
типу,  в  яких  стирається  дихотомія  як-то  „внутрішнє —  зовнішнє“,
„живе —  неживе“,  „тілесне —  духовне“,  „фізичне —  психічне“,
„матеріальне —  ідеальне“,  „індивідуальне“ —  „соціальне“  тощо,  ми
ладні  вбачати  радше  інтелектуальну  конструкцію,  ніж
життєспроможну світоглядну модель. 
      6. Конструктивістська позиція,  можна сказати, стала загальним
місцем  філософії  науки,  гуманітаристики.  В  „сизигійській
антропології“,  приміром,  маємо  справу  з  конструктом
„антропоструктура“  („стійка  тілесно-ментальна  форма  людської
самості“). Йому приписується реальне існування, хоча нічого схожого
з  реальністю  і  не  має.  Внутрішній  світ  людини  (самість,
антропоструктура)  пов’язаний із  зовнішніми явищами як з  умовами
свого  змісту.  Умови  виявляються  його  онтологічним
буттям [див. 11, 42].  Отож самість — це і  „внутрішнє“,  і  „зовнішнє“
буття  одночасно,  єдність  душі  і  тіла  тощо.  На  визнанні  двоїстості
внутрішнього  світу  В. В. Кізіма  вибудовує  свої  міркування  „про
поліонтизм  й  поліонтологізм  самості“.  Будь-які  конструкти
вважаються  засобами  опису  процесів,  що  не  мають  об’єктивного
змісту. Проте конструкти „сизигійської антропології“, розроблені саме
з метою осягнення реальності взаємодіючих начал людського життя в
„фазі“  його  кардинальної  зміни  та  переходу  до  нової  цілісності,
заперечують поширену думку. Бо спонукають у матеріальному вбачати
вияви реалій інакшої природи (ідеальне, віртуальне й ін.) і, навпаки. В
даному  стосунку  особливо  прикметні  поняття  „онтико-онтологічна

 89316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

пара“,  „генерологічний  каркас“  і  „парсичний  вплив“,  „структура
парсичної аури“ тощо. 
    Але таке припущення породжує питання, від яких ніде дітися. Чи
конструктивізм  такого  ґатунку  не  підважує  здатність  наукового
пізнання? В умовах, коли суб’єкт і об’єкт втрачають свої чіткі обриси,
чи  можливе  наукове  дослідження?  Безумовно,  релятивізм  є
небезпекою для існування теорії, як й історико-культурна релятивність
для людськості. Тому проблемність сизигійсько-антропологічної теорії
в  тому,  що  її  витлумачення  предмету  має  за  методологічну  умову
релятивізм,  та  на  цих  підвалинах  статус  дослідних  засад  науки  є
сумнівний, тобто форми даності об’єкта, фактично в пізнанні об’єкт
виявляється зайвим. Щодо того яскравим є наступний висновок, яким
завершується  розмисел  про  парсику:  „парсичний  вплив  на  річ
багатошаровий, складається з власного внутрішнього парсичного поля
дискретів  генерологічного  каркасу  (парсичне  ядро);  впливу
найближчого зовнішнього оточення (місцеві  зовнішні  впливи різних
рівнів); аморфного і  розмаїтого за якістю і глибиною впливу суміші
щонайширшого  типу  (дальній  вплив)  і  наддальні  впливи  всього
буття“ [11, 61].  Комплекс  парсичних  впливів  утворює  поле,  де
перебуває  річ,  та  й  воно  „нелокальне“,  „неоднорідне“,
„багатопарціальне“,  „ландшафтне“ —  це  далеко  не  повний
категоріальний ряд, з допомогою якого дослідник визначає за суттєву
ознаку речі (явища тощо) його умовну визначеність („ще одна суттєва
властивість  (тіла —  приміт. С. В.) —  дискрети  водночас  локальні  і
нелокальні,  їхні  відношення  мають  перервно-неперервний
характер“ [11, 64]).  Подібні  зауваження  в  дискурсі  „сизигійської
антропології“  є  непоодинокими.  Прагнучи  синтези,  вчений
скористався концептуальним апаратом як класичної, так і некласичної
раціональності,  але  відмовившись  від  класичної  схеми  пізнавальної
реальності  — суб’єкт-об’єктне  відношення, — фактично пристав  на
позиції некласичної епістемології з її „не-фундаменталізмом“ (аналіз
зв’язків,  що  релятивізують  пізнання),  „не-наукоцентризмом“
(узгодження  наукового,  буденного,  оккультного  знання  тощо),
спрямованістю  на  конкретне  дослідження  та  ін.  Докладно  про
особливості  некласичної  епістемології  стосовно  класичної  можна
прочитати  в  працях  В. А. Лекторського,  Б. І. Пружиніна й ін.  Це,
зрештою,  може  означати  —  очикування  несправдилось:  нове
розв’язання  старою  психофізичної  проблеми  (як  і  всього  кола
антропологічних питань) не стільки просуває думку вперед,  скільки
обертає  до  здобутків  ідеалістичних,  релігійних  учень  (минулих  і
теперішніх).  Не  рятує  ситуацію  і  широке  використання  новітніх
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наукових  знань.  Обґрунтування  „специфіки  тілесно-духовного
дуалізму“ людської самості, “анатомії душі“ тощо — більше запитань,
аніж  рішень.  Екзотичні  конструкти  на  кшталт  „монадно-парсична
двоїстість дискрета“ або його „актуально-віртуальна структура“ і т. п.
радше  „шифрують“,  кодують  сутність,  ніж  відкривають.
Спантеличують  і  такі  твердження:  душа  —  це  „ідеальний  двійник
тілесності, духовний організм людини“, „душі окремих органів мого
тіла“ характеризує „цілісність“ тощо. Своїм спільним підґрунтям вони
мають порушену корелятивність понять, з одного боку, а, з іншого, —
редукцію  фізикалістичного  толку.  Прикладом  останнього  є  вихідне
припущення щодо тотожності  „парсичної  аури“ та  душі [див. 11, 98-
99]. 
      7. Не занурюючись у деталі антропологічної концепції В. В. Кізіми
(узагальнено значний за обсягом і різноманітний фактичний матеріал
гуманітарних  та  природничих  наук),  згадаємо  тільки  вихідні
положення, в яких сфокусована суть теорії. Для цього скористаємося
низкою  цитат.  Філософ  переконує,  що  двоїстість  („онтико-
онтологічний  дуалізм“)  є  фундаметальною  структурою  всякої
реальності,  відтак,  задля  осягнення  людини  як  тотальності [18]
необхідно  виходити  з  визнання  „дуалістичного  характеру“
антропоструктури  та  всіх  її  частин —  роздвоєність  „тіла“  на
„генерологічний каркас і парсичну ауру“, душі на „ парсичне ядро й
ауру“,  свідомості  на  „субстратну  субсферу“  і  „несубстратну“,
„діяльнісну свідомість“  і  „недіяльнісну“  тощо.  Через  їх  відношення
між  собою  („парсично-генерологічна  форма“),  навіть  не  суму  їх,  а
певне  укладання,  „в  будь-якому  місці  антропоструктури
репрезентується все, що відбувається і відбулося в ній як цілості, в її
житті, але як репрезентація в даному місці. […] Інакше кажучи, кожна
частина  антропоструктури  вміщує  інформацію,  яку зберігає  пам’ять
цілої  антропоструктури,  хоча  і  в  своєрідно  закодованому  вигляді
всякий раз“ [15, 147].  Відношення  індивіда  і  світу є  „сизигістичний
процес“:  розгортання  вихідного  стану  в  просторі  й  часі,  що
спричинюється  будь-якими  реаліями  („місцевим  впливом“),  змінює
відношення його в новому стані до вихідного впливу, як і всі наступні
цикли їхнього взаємовпливу, при тому зберігаючи свою ідентичність.
Узгодженість одиничного і загального, частини і цілого, дискретного і
континуального,  причинового  і  кондиційного,  актуального  і
потенціального  В. В. Кізіма  мислить  згідно  з  принципом  рівноваги
субстрата,  енергії  й  інформації  („оптимальність  інтегральної
сизигійськості“).  Він  стверджує:  „Процеси  генерологізації  є
сизигістично оптимальні за умов мінімізації затрат речовини, енергії,
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інформації  та  оформлення  в  стійку  субстратність“ [15, 136].
Спираючись  на  історико-філософський  досвід  витлумачення  ідеї
сизигії,  вчений  поділяє  „постулат“  про  гармонію  світу  як  єдину
справжню  реальність.  „Незмінна  сутність  буття —  фактор
безперервного узгодження форм буття між собою і з повнотою буття
як цілісності“; „все перебуває в русі репрезентаційного погодження“,
перемін,  незмінною є  лише „метаморфоза  конкретних  стійких  СЕІ-
форм  (субстратно-енергетично-інформаційна —  приміт. С. В.)“ 
[15, 122-123].  Для  подальшого  просування  вперед  у  розпрацюванні
проблеми тотальності як повноти людського буття необхідно осягнути
та описати механізм взаємної репрезентації його „компонентів одного
в одному“ через “все у всьому“ [15, 123]. Такого ґатунку погодженість
означає  розширення  досліджуваної  реальності.  Для  пізнання
природно-соціально-духовно-культурних й ін. різнорівневих, складних
динамічних  комплексів,  „гібридної  реальності“,  де  відмінність
об’єктивного  і  суб’єктивного,  матеріального  й  ідеального,
індивідуального  і  суспільного  відносна,  релятивна,  вже  буде
недостатньо  методів  соціології,  етнології,  історії,  природознавства,
психології  тощо,  потрібний  комплексно-інтегративний,
міждисциплінарний  підхід  та  відповідний  поняттєвий  апарат
(метамова).  Це  стало  чи  не  основним  завданням  „сизигійської
антропології“. Прикро визнавати, але справа виявилась безнадійною. В
концепції  стикаємося  зі  всіма  тими  утрудненнями  і  парадоксами
постнекласичної аргументації, про які вже багато написано в сучасній
літературі. 
      З тим, щоб наголосити схожість основи для того, зазначимо окремі
моменти,  покликаючись  на  науковий  авторитет  критиків
постнекласичного  підходу.  Видатний  діяч  науки  і  техніки  України
проф. В. А. Рижко, досліджуючи тоталлогічні інтенції в природничому
і  гуманітарному  пізнанні,  пов’язував  його  викривлення  з
недостатністю засобів „описування тотальних станів“.  „Кожен закон
(динамічний, статистичний) відбиває тотальності в тому сенсі, що він
демонструє деяку цілісність, але водночас остання є такою тільки в
стосунку  відповідних  референтів,  а  щодо  інших  об’єктів —  це
абстракція, далека від тотальності конструкція окремого, а не цілого. В
останньому  проявляється  суперечливість  і  навіть  парадоксальність
тотальності  для  природничого  пізнання“ [19, 423].  До  того  ж
тотальність мега-, мікросвітів не є безпосередня даність, отож ученим
доводиться вдаватися до припущень (ідея корпускулярно-хвильового
дуалізму мікросвіту чи теорія множин Кантора тощо). 
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      З подібним стикається й гуманітарна наука, роз’яснює В. А. Рижко.
Бо  тут  від  самих  початків  виявляється  „два  зріза  тотальності“  —
„індивідуальна“  і  „соціальна“,  які,  в  свою  чергу,  виявляють  свою
унікальність,  отже,  ототожнення  їх  породжує  колізії,  однобічне
витлумачення.  „Парадокс  гуманітарного  пізнання  є  в  тому,  що,
здавалося  б,  „множина“  (людей)  має  являти  собою тотальність,  але
насправді її репрезентує окрема людина (конкретна людина). В цьому
особливість  тоталлогічних  інтенцій  в  гуманітарному  пізнанні  на
відміну  від  природознавства,  де  „множина“  —  це
тотальність“ [19, 426].  Тому-то гуманітарій  налаштований сприймати
свій  об’єкт  як  тотальність,  котра  не  є  універсальність,  але
неповторність. Що може стояти на заваді експерименту тощо. Звідси,
чималу  роль  в  гуманітарному  пізнанні  відіграє  комунікація,
індивідуальний  досвід,  форми  духовно-практичного  освоєння  світу
й ін. З цих підстав стає очевидним, що й в антропології (навіть мета-
антропології)  можна  отримувати  точні  знання,  тобто  універсальні,
тотальні,  якщо  йдеться  про  „предмет“  дослідження  (а  не  „об’єкт,
наголошує  мислитель).  „Сам  же  об’єкт  —  людина —  як  мінімум
тернарна істота (тіло, розум і дух) і лише єдність відзначених трьох
властивостей  є  тотальність,  а  в  усіх  інших  випадках  маємо…
тотальність  часткову“,  котра  в  науці  компенсується  відповідно  до
принципу  доповнювальності, —  „описанням  (прямим  або
опосередкованим), в котрому фігурує взаємодія людського тіла, розуму
і  духовності:  когнітивне  описання  „тілесності  людини“  має  бути
„доповнене“  описом  духовності  і  розумності,  а  якщо  описуємо
духовність, тоді „доповненням“ має бути „тілесність“ і  „розумність“
тощо.  Таким  чином  долаємо  (щезає)  „тотальність  часткова“  та
репрезентуємо  повну,  але  диференційовану  тотальність  (а  інакшою
вона і не може бути, якщо вона є)“ [19, 428]. 
     Отже,  „сизигійська  антропологія“,  претендуючи  на  місце
універсальної науки, заганяє себе в глухий кут проблеми пізнавальної
здатності  щодо  описання  тотальних  станів  (щойно  окресленої)  і
неминуче виявляє межі тоталлогічного методу, адже, як докладно про
це йдеться  в розвідці  В. А. Рижка,  встановлює тільки  деякі загальні
(універсальні)  властивості  людського  буття.  Не  сприяє  її
результативності  й  трансдисциплінарний  досвід  постнекласики.  Тут
ми поділяємо слушну думку російської вченої Л. П. Кіященко про те,
що  той  ґрунтується  на  парадоксальній  настанові —  поціновувати
об’єктивність класичної раціональності, але водночас не відвертатися і
від  тих  начал  суб’єктивності,  що  її  спричинили [див. 20, 138-139].
Отож новітні  форми  синтезу „міфу і  логосу“  тільки  дисциплінарно
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подрібнюють  наукові  знання,  а  цілісність  уявлення  про  реальність
продовжує руйнуватися.  Нашу скептичну позицію щодо можливості
так званої мета-антропології (про її мету, завдання, значення чимало
сказано  не  лише  в  творах  В. В. Кізіми)  могли  б  посилити  й  інші
міркування,  але  це  не  додасть  нам  оптимізму  стосовно  сходження
антропологічного  пізнання  до  дедалі  більшої  досконалості  (у  сенсі
універсальності). 
     Підсумовуючи наш виклад, зазначимо, що зміст антропологічної
рефлексії  (особливо  в  її  метаантропологічному  спрямуванні)  в
загальних  рисах  збігається  з  підставовими  ідеями,  в  яких  фахівці
вбачають вираження національної своєрідності української філософії.
Якщо, звісно, пристати на тезу, що людина як істота соціокультурна
завжди  потребує  національно-культурної  ідентичності,  адже
національні  чинники  є  „найпотужнішою  селективною  системою
затвердження культурних цінностей“ [5, 58].  „Сформовані  в архаїчну
добу міфо-образи закладають в національній психології основні моделі
ставлення до світу, які вже в романтичних наративах стають базовими
в  осмисленні  місця  індивіда  в  світі“ [21, 79].  Тому-то  зміст
метаантропології  (чи-то  йдеться  про  “антропонтологію“
С. Кримського,  або  „сизигійську  антропологію“  В. Кізіми,  або  ж
онтологію  людини  Н. В. Хамітова  й  ін.)  є  певною  експлікацією
світоглядних  основ  преромантичної  парадигми.  Воднораз  її  зміст
уґрунтовано  на  сучасних  західноєвропейських  філософських
орієнтаціях,  адже  наголошується  на  практичному  спрямуванні
філософії. Ми хочемо відзначити, що в метаантропології маємо справу
не з дублюванням філософських здобутків, а з акультурацією [22], яка
неможлива,  висловлює  небезпідставне  припущення  І. Я. Лисий,  без
реалізації „масштабного філософського синтезу“. 
      Як і в європейській культурі, в системі цінностей українців “вісь“
смислу  утворено  через  співвідносність  поняття  блага  та  мудрості.
Найповнішим віддзеркаленням блага в процесі становлення є мудрість
у  сенсі  цілокупного  освоєння  всіх  „універсалій  культури“  людства
(екуменізм  П. Могили,  концепт  софійності  в  українській  культурі
тощо).  За  утвердженням  більшості  українознавців,  формування
власних  культурних  цінностей  відбувалося  через  своєрідне
“крейсування“ між різними культурними формами задля інтегрального
результату освоєння цінностей життя.  В спорідненості національних
архетипів  та  універсалій  світової  культури  С. Кримський  вбачав
передумову вивільнення духовного життя нації „із ситуації тлінності“
та його увіходження до простору „історичних звершень народу в їх
загальнолюдській“ [8, 262].  В  руслі  зазначеного  фактично

 94316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

напластування  філософсько-антропологічних  учень  є  виявом
своєрідності  метаантропології.  Запозичене трансформується згідно з
цінностями,  котрими  обумовлена  тяглість  розвитку  української
філософії. А системоутворчу роль відіграють ідеал цілісної людини та
апеляція  до  повноти  буття.  Всі  інші  домінантні  смисли постають  у
співвідношенні  з  питомим  змістом.  Останній  стимулює  водночас  і
розгортання діалогічного способу філософування (софійність), з яким
в  українській  філософії  асоціюється  досвід  продуктивного  й
раціонального  мислення.  Це  знайшло  своє  місце  і  в  розвитку
метаантропологічного розмислу. Призма теоретичної рефлексії задана
через  комплементарність  класичної  та  некласичної  парадигм.  У
превалюванні  комплексно-інтегративного  методу  доведень
увиразнюється,  з  одного боку, традиція  надавати перевагу історико-
філософським шуканням (прикметна  і  в  українській  філософії),  а  з
іншого, —  запит  сучасності.  Помітна  актуалізація  проблем
автентичності буття, що обумовлено поглибленням протиріч, через які
сучасник дедалі втрачає особистісну ідентичність. 
     Вона  продиктована,  мені  видається,  і  стратегією  культурного
відродження України. В тому, що в метаантропології особливе місце
посідає  “сизигія“  екзистенціально-персоналістичного  та
цілераціонального ставлення  до  буття,  виявляє  себе  „українськість“
філософії, бо вказує на те, що назовні вихлюпнула потреба „пізнати
себе“  на  рівні  особистісного  буття  як  „самобуття“;  цю  форму
самоствердження,  безумовно,  можна  трактувати  й  як  реалізацію
особистої  свободи  в  ситуації,  коли  не  можна  здійснити  її  в
повсякденності.  Брати  принцип  антропоцентризму,  духоцентризму,
свободоцентризму за підґрунтя розмислу — це в традиції українських
філософів. Базові вони і для вчення С. Кримського, В. Кізіми. Можемо
стверджувати,  однозначно  вводять  дискурс  в  простір  смислів
життєвого світу українців, які свій якнайповніший вираз отримали у
романтичному  наративі  (ми  поділяємо  міркування  львівського
дослідника М. А. Скринника). 
    Треба  визнати,  що в  романтичному світосприйманні  духовність
усвідомлюється  як  „ментальність  нації,  що  пізнає  себе  в  історико-
культурних коренях“, що вона налаштовує на „активність, на вихід із
внутрішньої  замкненості“,  на  пізнання  себе  „як  самодостатній
космос“. Для „героя доби Романтизму знаменним стає відкриття, яке
сприймається  як  об’яв:  формою  існування  Бога,  нації  і  людини  є
свобода“ [21, 75].  Для  сучасних  метаантропологів  також  істинна
свобода поза поділом на суб’єкт і об’єкт. Одразу ж зазначимо, вказана
суголосність  має  спільне  підґрунтя  —  припущення,  що  з  втратою
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універсальних  смислів  (ядро  особистісного  буття)  людина  отримує
натомість почуття внутрішньої пустки, а це зрештою є переживанням
самотності.  Відбиттям  розуміння  того,  що,  крім  можливості  бути
узгодженим  із  законами  буденного  плину  життя  в  людини  є
можливість  бути  узгодженою  зі  світом  трансцендентного,  та
узгодженого  з  ним  ставлення  до  діяльності  є  мотив  єднання,
поривання  до  цілісності  буття  й  повноти  досвіду.  До  речі,  це
наставлення  стає  базовим  в  осмисленні  „існування  на  межі“  як
„буттєтворення“ в антропології Н. Хамітова. 
     Таким чином, метаантропологічний дискурс не унезалежнився від
смислів,  які  домінують  у  життєвому  світі  українців;  вони  також
визначають його, хоч і опосередковано, через персоналізм, зокрема, де
загальнолюдське  нерідко  фактично  зводиться  до  „локального“  (і
національного досвіду в  тому числі).  Отож його  смислові  наголоси
деякою  мірою  збігаються  з  тими,  котрі  акцентовано  в  руслі
романтичного світосприйняття. 
     Звертаючись  до  поняття  „свобода“,  українські  філософи-
антропологи  продемонстрували,  що  в  світі  нестійкого,  пограниччя,
систем, що у стані „переходу“, покладатися на лінійну раціональність
не  варт.  Висновок  не  є  несподіваним  у  контексті  метафізичних
розважань  неоплатоніків  (витоки  українського  романтизму)  про
універсум  як  цілість  і  множину  світів  та  осягнення  його
нескінченності  через  інтуїтивне  вчування,  з  допомогою  „символу“.
Щоб  осягнути  (і  створити)  внутрішній  світ  як  космос,  необхідно
актуалізувати  особистісне  буття  окремого  індивіда  в  усій  своїй
конкретиці.  Всі,  хто  стояв  на  цих  принципах,  віддаючи  перевагу
засобам  символічної  герменевтики,  тим  самим  вказували  на
однобічність  дискурсивного  мислення  і  його  непридатність  для
цілісного світоспоглядання й осягнення конкретності життя. Широко
використовуються символи і в метаантропології. 
Щодо того її вирізняє певна міфологічність. До речі, це також означає
відхід від пріоритету сцієнтиської настанови філософського мислення.
Наприклад,  у  засновках  метаантропології  Н. Хамітова  міф  про
абсолютну  свободу,  яку  символізує  „Вічність  Особистості“,
„Боголюдина“, натомість Надлюдина й Металюдина — межі свободи.
Символи  ставали  у  нагоді  всім,  хто  прагнув  осягнути  потаємні
глибини людської  самості.  „Саме туди  веде таємничий шлях.  У нас
самих або ж ніде перебуває вічність з її світами“ [23, 327]. Символізм
жив  своїм  неповторним  життям  в  українській  філософії  у  формі
типових  рис  кордологізму.  В  цьому  контексті,  осмислюючи
неоплатонівський  стрижень  українського  філософування,  можна
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стверджувати,  що  символізм,  зокрема,  Н. Хамітова [24]  має
„український  характер“.  Його  споріднює  з  сковородинським  те,  як
інноваційні  здобутки  світової  філософії  щоразу  оприсутнюються,
будучи самосвідомістю культури, досягненнями української думки. 
Діалектико-персоналістичний метод, застосований в метаантропології
задля  осягнення  людського  буття  як  актуалізованої  особистісності,
вказує на те саме. Адже його сутнісна характеристика — це принцип
художнього  цілого [25],  згідно  з  яким  текст  належить  сприймати  (і
створювати)  через  взаємодоповнення  „логіки  поняття“  та  „логіки
образу“  (остання довершує першу) [26, 130-131],  як  цілісність.  Саме
такий,  культурологічний  підхід  робить  метаантропологію
С. Кримського більшою мірою конкретною, “живою“ системою. Про
переконливість  антропокультурологічної  позиції  свідчить  якраз
новітня  парадигма,  прихильна  саме  до  неї;  не  відмовляючись  од
резонів  суто  дискурсивного  філософування,  в  ній  наголошено  на
важливість осмислення унікальних феноменів, щоб узагальнювати і не
втрачати неповторних їхніх прикмет [див. 16, 161-179]. 
      Однак поміркованіший погляд (у взоруванні філософії на науку) ще
не  утверджує  однозначність  зв’язку  метаантропології  з
ірраціоналістичною традицією (Я. Бьоме тощо). Його більшою мірою
помітно  в  творах  тих  мислителів,  які  не  відмовилися  від  підстав
релігійної  філософічності.  Логіка  розмислу  метаантропології
відхиляється  в  бік  вимог  містичного  мислення  тільки  тоді,  коли
йдеться про свідомий вихід, прорив із царини об’єктивації в царину
актуалізації.  Згадати  загальнотеоретичні  ідеї  актуалізуючого
психоаналізу:  Свобідно-особистісне відношення до Буття народжує в
нас,  зауважує  Н. Хамітов,  Особистість  Бога  (любов  до  Іншого  як
любов до власного Ти); самотнє ж Я (бажання володіти й ін.) посилює
внутрішню  напругу  подвоєння  буття  на  Я  й  Ти,  усуненням  її  стає
тільки одне  єдине  Ти,  яке  лише  і  здатне  надолужувати  нестачу
цілісності [див. 26, 139-142].  Учений,  звертаючись  до  деякого
ірраціоналістичного  елементу,  продовжує  гуманістичну  традицію
(С. К’єркегор,  В. Соловйов,  М. Бубер,  К. Ясперс,  М. Бердяєв,
Е. Фромм  й  ін.),  якій,  ми  наголошуємо,  невід’ємно  притаманний
певний  містицизм  через  нерозривну  поєднаність  із  філософською
інтерпретацією біблійних сюжетів релігійної думки. А з іншого боку,
продовжує  романтичну  традицію,  якій  неод’ємне  переконання  про
суперечливість  світу  (протилежності  взаємопокладають  і
взаємозумовлюють  одна  одну)  та  свободу  як  долання  форм
скінченності й вихід за їх межі. Зокрема, суперечливість чоловічого і
жіночого начал, на погляд Н. Хамітова, творить людське життя в усій
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повноті  розуміння.  Розмірковує  про  механізм  здійснення  єдності
людини та  світу й  В. Кізіма,  аналізуючи поняття „парсична аура“  в
річищі  вчення  про  онтико-онтологічний  дуалізм.  В  цих  та  інших
подібних  міркуваннях  спостерігається  також  деякий
ірраціоналістичний  елемент,  в  якому  знаходить  собі  продовження
гуманістична традиція. 
      Метаантропологія  просякнута  ідеєю сутнісної  суперечливості
людини.  Проте  типова  для  української  антропології  проблематика
єдності мікро- й макрокосмосу (Г. Сковорода, М. Бердяєв й ін.) тут не
просто  традиційно  успадковується,  а  й  набуває  специфіки  в  формі
характерних  рис  постмодерної  свідомості,  котра  відверто  визнає
парадоксальність людини та забороняє надавати перевагу жодному із
засобів пізнання. І тут належить зауважити, що такий підхід виявляє
внутрішню суперечливість, позаяк прагне сполучити несуперечливим
чином  різні  дискурси,  розуміючи  антиномійність  в  поглядах  про
людину.  Очевидно,  що  сучасні  мислителі  не  полишають  теренів
просвітницького  оптимізму  і  визнають  ідею  неподільності
всесвітнього  філософського  процесу  як  виразу  єдності  людства  та
культури.  Фактично  узагальнена  інтерпретація  потребує  системного
виразу  й  має  бути  оформлена  як  категоріально-поняттєва  система,
тобто  треба  бути  в  полі  дії  принципів  декартово-гегелівської
раціональності.  Втім,  сам  предмет  метаантропологічного  аналізу
радше  засвідчує  постнекласичний  підхід  із  поширеною  практикою
символічної інтерпретації смислів людського буття. Але у вітчизняній
філософській спадщині саме герменевтичний підхід виявляв себе як
непереходимий  елемент  національної  філософії.  М. Скринник  це
добре  довів  на  прикладі  творчості  українських  преромантиків  й
романтиків. 
     Звідси  напрошується  висновок:  метаантропологія  як  явище
української культури бере за свої основини її  найістотніші цінності,
передусім світоглядний універсалізм, який щоразу дістає свій вияв у
лоні  експлікації  основ  вчення  неоплатонізму.  Інакше  мовлячи,
усвідомлення  ідеї  універсуму  (світ  цілий  і  множинний),  надсущого
Єдиного (джерело і мета сущого), осяжності нескінченного (свобода)
спонукає  допускати  можливість  достотного  життя  і  визнати  роль
трансцендентного для його становлення, як і загалом — персоналізації
буття. Не ставиться під сумнів необхідність актуалізувати особистісне
буття окремого індивіда в усій його конкретиці,  бо тільки засобами
рефлексивного  мислення  створити  внутрішній  світ  як  космос
неможливо. На це здатен „самодіяльний дух“ генія. Із того слідує: для
людини  свобода  один  єдиний  можливий  засіб  інтуїтивно  вчути
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нескінченість.  Завдяки  домінуванню  принципу  світоглядного
універсалізму в українській філософії щоразу формувалося розуміння
щодо  неприйнятності  раціоналістично-сцієнтистського
витлумачування  людини  в  її  бутті,  адже  людське  буття  є  не  лише
суб’єкт-об’єктні  відношення,  а  й  те,  що  перебуває  поза  поділом на
суб’єкт і об’єкт. Екзистенційні та персоналістичні мотиви в ній завжди
яскраво  виявлені.  Подібні  тенденції  мають  місце  і  в  представників
постнекласичної  філософської  антропології  в  Україні.  Згадати  ідею
тотальності  сизигійсько-антропологічного  вчення.  Формується
розширювальне  витлумачення  людського  буття  як  „сизигія“
психофізичних,  соціопсихічних,  духовно-культурних  „тотальностей“,
яку  можна  описувати  через  онтико-онтологічну  взаємодію  форм
людського  буття  в  момент  самопородження  його  нової  якості.  В
превалюванні  опису  єдності  ієрархічних  систем  завдяки  аналізу
взаємодії  їхніх  різних  рівнів  увиразнюється  національна  традиція
надавати переваги філософському синтезу. 
     Автор  „сизигійської  антропології“  стикається  з  незмінною для
досліджень  цілістності  й  повноти  буття  проблемою —  уникнути
суб’єктивізації буття, оскільки наштовхуємося на супротив тілесності
тощо, й водночас — антропоморфізації природи (через межі людського
розуміння).  Постнекласична  наука  пропонує  вихід  із  глухого  кута
однобічного погляду на шляхах наративних практик конструктивізму.
Тоталлогія  В. Кізіми  певною мірою знаходиться  в  колі  його впливу.
Розроблений в сизигійській антропологічній теорії поняттєвий апарат
не має референтів в дійсності, не співмірний з реальністю. Категорії
тільки  позначають  деяку  „мігруючу  цілісність“,  яку  можна
витлумачувати  по-різному.  Приміром,  це  детермінанта,  але  яку
водночас  можна  трактувати  і  як  детерміноване;  трансформацію
внутрішнього життя можна вважати за зовнішнє; спільнота як власне
суб’єктність — за репрезентацію зовнішнього середовища тощо. Через
те  навряд  чи  можна  ставитися  до  категоріального  апарату
„сизигійської  антропології“  як  до  найбільш  евристичного  в  сенсі
погодження  досвіду  переживання  і  розуміння.  Тоталлогічний  аналіз
спонукає  абстрагуватися  від  того  чи  іншого  компонента
психофізичної, соціопсихічної тощо тотальності. 
      Видається на перший погляд, що належить виходити з того, що в
антропологічній  науці  немає  ніякого  інваріантного  та  незмінного
об’єкта,  натомість  є  „as-of-which-object“ (Г. Гарфінкель)  (як-буцімто-
об’єкт). Він визначається через відношення до інших об’єктів в межах
певної ситуації. Проте в засновках сизигістичного способу мислення
наголошено  на  пріоритеті  зв’язків  „онтики  й  онтології“  людського
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буття під час „америчного очикування“ [27], вказано на невіддільність
їх  од  взаємовпливу  умов  (речовина,  енергія,  інформація  тощо)  та
„місця“  їх  перетину.  Ідеться  про  „  відносно  стійку  маніфестацію
можливих  варіантів  генерологізації“ [15, 112-113].  Це  означає,  що
дослідник  динаміки  процесів  сполучення  схильних  до
самовідновлення  тотальностей  визнає  специфічну  інваріативність
останніх.  У  намаганнях  автора  обґрунтовувати  цілісність  через
об’єктну  рекурсію [див. 15, розділ  „генерологія“,  „парсика“]
розпізнається демаркаційна лінія, яка зупиняє ототожнювати дискурс
В. Кізіми  з  конструктивістським  наративом.  Адже  об’єкт
антропологічного  пізнання  в  теорії  київського  вченого  є  не  стільки
сутністю,  створеною  в  якості  змінної  величини  самим  автором
концепції, скільки річчю реально сущого Всесвіту (не зважаючи на те,
що  термін,  яким  її  позначено,  не  має  свого  референта!).  В  цих
наголосах  —  бажання  фундатора  „сизигійської  антропології“
застерігти від спроб звести його підхід до класичного витлумачення
цілісності.  В  антропологічних  побудовах  сизигійського  типу,  коли
щезає  дихотомійність  „індивідуального“ і  „соціального“  тощо,
більшою  мірою  ладні  вбачати  інтелектуальну  конструкцію,  але  не
світоглядну модель,  спроможну  спричинити  зміни  в  житті  людини.
Однак  безперечною  їх  заслугою  є  обґрунтування  щодо  сущого  як
неповторності в специфічній „серійності“. 
      Як чинник української культури „сизигійська антропологія“ бере за
свої  основини  найістотніше  —  розуміння  того,  що  світ  цілий  і
множинний, що свобода можлива, як і достотне життя, що необхідно
здійснити  особистісне  буття  окремого  індивіда  в  усій  конкретиці.
Домінанта світоглядного універсалізму в українській філософії щоразу
формувала  розуміння  про  неприйнятність  суто  раціоналістичного
витлумачування  людини  в  її  бутті.  „Конструкти“  „сизигійської
антропології“,  розроблені  саме  з  метою  осягнення  реальності
взаємодіючих начал людського життя в „фазі“ кардинальної зміни та
переходу до нової  цілісності,  є  підтвердження тому. Таким чином,  і
сизигійсько-антропологічний  дискурс,  як  і  загалом
метаантропологічний, опосередковано розгортає смисли, яких українці
в  своєму  життєвому  світі  дотримувались  завжди  й  які  були
акцентовані  в  річищі  романтичного  світосприйняття.  Тому-то
„сизигійська  антропологія“  (в  своїх  головних  рисах)  є  експлікація
національних світоглядних основ філософування. 

Посилання:

 100316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

1. Огурцов А. П. Новый поворот к объекту в современном мышлении //
Постнеклассика:  философия,  наука,  культура:  Коллективная
монография /  Отв.  ред  Л. П. Киященко,  В. С. Степина.  СПб.:
Издательский дом „Міръ“, 2009. — С. 46-70. 

2. Табачковський В. У пошуках невтраченого часу: (Нариси про творчу
спадщину  україських  філософів-шістдесятників). —
К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. — 300 с. 

3. Попович М. Слово про Сергія Кримського // Попович М. В. Істина.
Правда.  Життя.  Думки  небайдужої  людини:  Зб.  наук.-публіцист.
статей. — К., 2010. — С. 422-428. 

4. Філософська  антропологія:  екзистенціальні  проблеми /
В. І. Шинкарук, В. Г. Табачковський, Г. І. Шалашенко та ін.  — К.:
Пед. думка, 2000. — 287с. 

5. Кримський С.  Б. Запити філософських смислів.  — К.: ПАРАПАН,
2003. — 240 с. 

6. У  сучасній  науці  національний  чинник  філософії  глибоко
досліджено,  ігнорувати  його  роль  можна  тільки  з  підстав
сцієнтистського погляду. 

7. Крымский С. Б., Парахонский Б. А., Мейзерский В. М.
Эпистемология  культуры:  Введение  в  обобщенную  теорию
познания  /  Отв. ред.  М. В. Попович.  — К.:  Наук.думка,  1993.  —
С.148; заг. — 216 с. 

8. Кримський С. Б.  Про софійність,  правду, смисли людського буття:
Зб. наук.-публіцист. і філос. статей — Київ, 2010 — 464 с. 

9. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А.
Соч.: В 2-х т. — М.: Издательство „Правда“, 1990. — Т. І. — С. 3-
606. 

10. Емельянов Б. В. Теодицея и антроподицея Павла Флоренського // О
религиозных  философах  России  и  Украины:  персонологические
очерки. — Полтава: ООО“АСМИ“, 2010. — С. 200-213. 

11. Кізіма В. В.  Метафизические  начала  сизигийной  антропологии //
Totallogy-XXI  (чотирнадцятий  випуск.  Постнекласичні
дослідження. — К.: ЦГО НАН України. — 2006. — С. 7-153. 

12. Буданов В. Г. Синергетика  в  постнеклассической  картине  мира  и
междисциплинарных  коммуникациях  //  Постнеклассика:
философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. ред.
Л. П. Киященко и В. С. Степин. — СПб.: Издательский дом „Міръ“,
2009. — С. 361-396. 

13. Винниченко В. Конкордизм.  Система  будування  щастя:  Етико-
філософський  трактат  /  В. К. Винниченко;  Передм.
Т. І. Гундорової. — К.: Укр. письменник, 2011. — 335 с. 

 101316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

14. Челпанов Г. И. Сочинения: в 4 т. / ред. Мозговая Н. Г., Волков А. Г.,
авт. вступ  ст. Манжура В. И. — К.:  НПУ им.  М. П. Драгоманова;
Мелитополь:  МГПУ  им.  Б. Хмельницкого,  2014.  (Серия
„Антология украинской мысли“). — Т. 1.: Введение в философию.
— 397 c. 

15. Кизима В. В.  Начала  метафизики  тотальности  //  Постнеклассика:
философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. ред.
Л. П. Киященко и В. С. Степин. — СПб.: Издательский дом „Міръ“,
2009. — С. 71-136. 

16. Лисий І. Я. Національно-культурна  ідентичність  філософії:  сім
наближень  до  теми /  Іван  Лисий. — К.: Видавничий дім “Києво-
Могилянська академія“, 2013. — 179 с. 

17. Аршинов В. И., Свирский Я. И. Интерсубъективность  в  контексте
постнеклассической  парадигмы //  Постнеклассика:  философия,
наука,  культура:  Коллективная  монография /  Отв.  ред.
Л. П. Киященко и В. С. Степин. — СПб.: Издательский дом „Міръ“,
2009. — С. 170-194. 

18. Коли  „субъект  оказывается  также  и  объектом  (хотя  и  в  разном
отношении),  а  вся  ситуация  развивается  как  единая,
самодетерминирующаяся и меняющаяся целостность“ [15, 74]. 

19. Рыжко В. А. Тоталлогические  интенции  в  естественнонаучном  и
гуманітарном  познании  //Постнеклассика:  философия,  наука,
культура: Коллективная монография /  Отв.  ред. Л. П. Киященко и
В. С. Степин. — СПб.: Издательский дом „Міръ“, 2009. — С. 420-
431. 

20. Киященко Л. П. Постнеклассическая  философия  —  опыт
трансдисциплинарности.  Постнеклассика:  философия,  наука,
культура: Коллективная монография /  Отв.  ред. Л. П. Киященко и
В. С. Степин. — СПб.: Издательский дом „Міръ“, 2009. — С. 137-
169. 

21. Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності: Доба
Романтизму: Монографія. — Львів: Каменяр, 2007. — 367 с. 

22. Процес  „засвоєння  здобутків  інших  культур  у  питомій  культурі
через заломлення змісту, що „перекладається“ у смисловому полі
та коді власної культури“ [16, 172]. 

23. Новаліс. Фра∂менти // Мислителі німецького романтизму. — Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2004. — С. 306-334. 

24. Щоправда,  дослідник  не наголошує  одверто й ясно символічний
характер  власної  версії  філософії  людини,  однак  неодноразово
відзначає пов’язаність персоналізму та екзистенціалізму з „образо-
оцінювальним наповненням змісту“. 

 102316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

25. В антропології Кізіми В. В. цей принцип недооцінений. 
26. Хамитов  Н. В.  Философия  человека:  от  метафизики  к

метаантропологии. —  К.: “Ника-Центр“;  М.:  Институт
общегуманитарных исследований, 2002. — 334 с. 

27. Витлумаченню  прихованих  можливостей  реальності,  яка  в  будь-
який  момент  здатна  „вибухнути“  несподіваним  ланцюгом
випадкових  життєвих  подій  присвячено  розділ  метафізики
тотальності — амерологія.

Т.Д.Суходуб
                                                                          

КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО
МЫШЛЕНИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО

.Исходный принцип данного исследования – культура социально-философского
мышления является опосредованным «субъектом» общественных отношений,
определяющим историческое развитие обществ. Формирование такого рода
интеллектуальной  культуры  –  результат  длительного  историко-
философского процесса. Проблемы современного общества во многом связаны
с  неукоренённостью  культуры  философского  мышления  в  общественные
практики. На основе интерпретации основополагающих для темы категорий
–  «индивидуальное»,  «социальное»,  индивид,  общество,  культура
традиционного и современного социально-философского мышления – автор
анализирует социальные  идеи  отдельных  философов  в  контексте  проблем
современной цивилизации. 
Ключевые  слова:  культура  мышления,  социальная  философия,
индивидуальное, социальное, индивид, общество.  

Вихідний  принцип  даного  дослідження  –  культура  соціально-філософського
мислення  є  опосередкованим «суб’єктом»  суспільних  відносин,  що  визначає
історичний розвиток суспільств.  Формування такого роду інтелектуальної
культури – результат тривалого історико-філософського процесу. Проблеми
сучасного суспільства багато  в  чому  пов’язані  із  неукоріненістю культури
філософського  мислення  в суспільні  практики.  На  основі  інтерпретації
основоположних для теми категорій – «індивідуальне», «соціальне», індивід,
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суспільство,  культура  традиційного  і  сучасного  соціально-філософського
мислення  –  автор  аналізує  соціальні  ідеї  окремих  філософів  в  контексті
проблем сучасної цивілізації.
Ключові  слова: культура  мислення,  соціальна  філософія,  індивідуальне,
соціальне, індивід, суспільство.

T.D.  Sukhodub.Culture  social  and  philosophical  thinking:  the  interaction  of
individual and social.
Original principle of this study is a culture of social and philosophical thinking is
mediated  of  "subject"  of  social  relations  which  determine  the  historical
development of society.Formation of this kind of intellectual culture is result of a
long historical and philosophical process. Problems of modern society are largely
due to the lack of a culture of philosophical thinking in public practice. On the basis
of  the  interpretation  of  the  fundamental  categories  "individually",  "social",
individual,  society,  culture  of  traditional  and  modern  social  and  philosophical
thinking  the  author  analyzes  the  social  ideas  of  individual  philosophers  in  the
context of the problems of modern civilization.
Key words: culture of thinking, social philosophy, individually, social, individual,
society.

Вводная  часть.  Постановка  проблем.  Ещё  в  начале  ХХ  века
французский  философ  Альфред  Фулье  (1838-1912),  исходил из
понимания  общества  как  «договорного  организма»,  существующего
прежде  всего  как  психологического  порядка  связь  индивидов,
создающая по мере развития как самого общества, так и самосознания,
воли индивидов чувство общественной солидарности, и считал, что в
грядущую  эпоху  именно  социальная  философия  займёт
главенствующее  место  в  философских  изысканиях,  теоретически
обосновывая  и  практически  обеспечивая  условия  гармонического
единства индивидуального и социального, индивида и общества [см.:
1].С  тех  пор  минуло  столетие.  Эволюционное  развитие  общества,
пожалуй,  менее  всего  связывается  теперь  с  договорными
отношениями,  их  развитостью,  но  проблема,  поставленная  Фулье,
сохранила  свою  актуальность:  по-прежнему  взаимоотношение
человека и общества, его положение в социальном мире, специфика
общественных отношений, основания жизнедеятельности человека и
общества являются предметом научного интереса, составляют тему и
современного  социально-философского  дискурса.  Правда,  ныне  всё
чаще  подчёркивается  нацеленность  в  понимании  социально-
философских проблем на коммуникативное измерение общественного
бытия,  на  социальное  определение  человека  во  взаимоотношении,
взаимодействии  с  другими  людьми.  Другой,  таким  образом,
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становится точкой отсчёта как в становлении и историческом развитии
обществ,  их  социальных  институтов  и  системы  общественных
отношений,так и в понимании человека как общественного существа.
Меняется  категориальная  сетка  толкования  данных  вопросов:
содержание  традиционных  категорий  (человек,  индивид,  общество,
индивидуальное,  социальное)  приобретает  новые  смысловые
определения.  Появляется  новая  терминология  (диалог,  дискурс,
коммуникативное  действие  и  т.д.).  Очень  точно  показывает  смену
оснований  социально-философского  дискурса  при  переходе  от
универсалистской  культуры  модерна  к  современной  культуре  и
цивилизации  с  их  весьма  размытыми  основаниями  общественных
скрепов  Б.В.  Марков:  «Если  классическая  философия  считала,  что
индивиды смогут договориться и мирно сосуществовать друг с другом
на основе разума, то современные философы в связи с дискредитацией
универсалистских  представлений  о  разуме  и  поисками  новой
концепции  гибкой,  изменчивой  рациональности  вынуждены  были
искать какие-то вне- или докогнитивные основания единства. Между
тем выбор новых оснований единства языка, морали, науки, политики
не  так  уж  широк.  Поскольку  вера  в  бога,  в  бытие  и  истину
пошатнулась,  а  переговорный  процесс  демократической
общественности чаще всего оказывается безрезультатным, то остаётся
апелляция к “стихийным силам жизни”» [2, с. 41].
     Итак,  в  современной  философии  имеет  место  актуализация
социальной  философии  и  её,  казалось  бы,  традиционной
проблематики:  что есть  общество?  что дано человеку, связанному с
обществом тысячью видимых, каждодневно осязаемых, и невидимых,
ненаблюдаемых  непосредственно  нитей?  как  можно  и  как  должно
определять  такие  основополагающие  для  социальной  философии
понятия как общество, индивид, социальное, индивидуальное? какие
социальные  идеи,  доктрины,  ценности  определяют и должно чтобы
определяли взаимодействие индивида и общества, индивидуального и
социального?  И  ещё  один  вопрос,  на  наш  взгляд,  наиважнейший,
следует  поставить  в  этот  проблемный  ряд.  Речь  идёт  о  культуре
мышления  (в  данном  случае  имеется  в  виду  культура  социально-
философского мышления), являющейся опосредованным «субъектом»
общественных  отношений.  Формирование  такого  рода
интеллектуальной  культуры  –  результат  длительной  культурной
истории,  отражённой  в  историко-философском  процессе.  Важность
этого  вопроса  определяется  тем,  что,  на  наш  взгляд,  проблемы
современного  общества  во  многом  связаны  именно  с
неукоренённостью  культуры  философского  мышления  в
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общественные  практики.  Данная  идея  об  особой  роли  культуры
социально-философского мышления в жизнедеятельности человека и
общества является в нашем исследовании одновременно исходной и
основополагающей.
      Отсюда  предмет  исследования –  культура  традиционного  и
современного социально-философского мышления. Цель – обосновать
стратегию  познания  оснований  взаимодействия  индивидуального  и
социального  в  жизнедеятельности  человека  и  общества  на  основе
историко-философской  традиции  и  современного  социально-
философского  дискурса.  Задачи  исследования:  раскрыть  актуальное
содержание,  теоретические  подходы к  трактовке основополагающих
для  исследования  категорий  «индивидуальное»,  «социальное»,
«индивид»,  «общество»,  «культура  социально-философского
мышления»;  критически  проанализировать  и  концептуально
представить новейшие тенденции в понимании общества и индивида;
проанализировать  позиции  отдельных  философов  по данной  теме  в
контексте  современности;  представить  потенциал  историко-
философской  традиции  при  постановке  и  решении  проблем
современного общества. 
      Определение ключевых понятий темы. Анализ любых процессов
и  явлений предполагает  в  качестве  первоначального своего  условия
определиться  с  понятиями  как  исходным  знанием,  в  первом
приближении  очерчивающим  предмет  исследования  и  связанный  с
ним  круг  проблемных  вопросов,  приобретающих  актуальность  в
определённый  исторический  период  и  концептуализированных  в
конкретных научно-теоретических подходах. Безусловно, определение
логического содержания ключевых для темы понятий, хотя и является
предварительным  условием  теоретического  решения  поставленной
проблемы,  тем  не  менее,  весьма  важной  –  важной,  так  как  любое
понятие несёт в себе первичное знание о рассматриваемом феномене,
а также фиксирует предмет размышления. Опорными в данном случае
являются  понятия  «индивид»,  «общество»,«индивидуальное»,
«социальное», «культура мышления».   


 Последнее  понятие  может  относиться  прежде  всего  к  культуре

логического мышления, служащей, впрочем, основополагающей для всех прочих
способов  интеллектуального  рассуждения  и  понятийно-категориального
понимания  реальности,  поэтому  уточним,  что  в  данном  случае  речь  идёт  о
культуре,  направленной на понимание «качественных особенностей общества (в
его отличии от природы, относительно  культуры,  этноса,  государства,  морали,
религии), его цели и идеалов, пути становления, судьбы и перспективы» (курсив –
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      При  определении  основ  взаимодействия  индивидуального  и
социального, казалось бы несложное в своём логическом содержании
понятие индивид лишь на первый взгляд просто. Термин «индивид» в
контексте  философского  знания  представляет  собой  перевод  на
латинский  язык  греческого  слова  «ãτομοζ»–  неделимый,
неразделяемый, нерассекаемый (в лат. варианте «individuum» – тот же
смысл).  С  логической  точки  зрения  понятие  «индивид»  означает
некоторый объект, который можно помыслить, о котором нечто можно
высказать,  а  с  точки  зрения онтологической в  термине фиксируется
«единичное сущее» как исходное в определении бытия, его начало, а
такжеопределённое «единство», неразложимое на элементы [см.: 4, с.
206;  5,  с.  104].  Эти  смыслы,  рождённые  античной  философской
традицией,  прочитываются  в  учении  Аристотеля.  Под
«индивидуумом»  философ  понимает  «первичную  сущность»,
интерпретируемую как нечто самостоятельное, один из видов единого
(другими  видами  единого  называются  категории  «непрерывное»,
«целое», а также общее понятие). Не случайно в этом аспекте такое
единое  как  «индивид»  в  дальнейшем  будет  соотноситься  с  таким
единым  как  «целое»,  которое  вполне  может  быть  понято  и  как
общество  (специфическое  целое,  прерывающее  своей  конкретной
исторической формой общую непрерывную нить бытия). Индивид как
«единое», «единичное сущее» в классических диалектических теориях
всё  больше  будет  соотноситься  с  категорией  «единичное»,
позволяющей  отделить,  отличить  индивидуум  от  какой-либо
совокупности людей, к примеру, от феномена массы; указать на то, что
такое единичное как отдельный человек пребывает не только «в связи»
с  той  или  иной  «коллективностью»,  но  и  «в  отдельности» от  неё,
следовательно, его можно мыслить, отличая от коллектива, социальной
группы или общества в целом. Такое,  кстати,  «отличие» человека и
общества  даёт  основание  не  только  формированию  концепций
индивидуализма,  персонализма,  исходящих  из  различения  и  даже
противопоставления  индивида  и  общества,  хотя  и  по-разному
толкующих  индивида  и  индивидуальное,  но  и  подходов,  которые  в
целом  могут  быть  объединены  принципом  единства
противоположностей в понимании индивида и общества.  Во втором
аспекте, ориентированном на так или иначе понятое «единство», также
могут  формироваться  самые  разные  концептуальные  подходы,
реализующие разную степень взаимосвязи человека и общества, но в

Т.С.) [3, с. 778]. То есть, речь идёт о культуре мышления, выработанной прежде
всего  в  границах  такого  направления  философских  изысканий  как  социальная
философия.      
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целом  тяготеющие  к  культивированию  принципа  солидарности:
наблюдается диапазон от марксистской теории социальной философии
и до современной коммуникативной философии. Понятно, что из этих
философских  мировоззрений  вырастали,  с  ними  были  связаны
социальные  доктрины  и  политические  идеологии  либерализма,
консерватизма,  анархизма,  социал-демократизма,  коммунитаризма  и
др.   
      Следует заметить,  что принципиально по-разному понимаемая
диалектика,  взаимодействие  человека  и  общества  соответствует  не
только  разным  типам  мировоззрения,  но  и  принципиально
несовпадающим концептуализациям проблемы. Это особенно видно в
подходах  индивидуализма,  персонализма,  экзистенциализма,
одинаково ориентированных на человека в системе связи «человек –
общество».  Но если индивидуализм исходит  из  позиции отдельного
человека,  предельно  абсолютизируя  его  несвязность  с  обществом в
силу того, что человек – не столь социальное, сколь несоциальное, а в
крайней позиции – и антисоциальное существо, то персонализм, также
отдавая приоритетное значение человеку, выстраивает содержательно
иное видение  его  взаимоотношений  с  обществом.  Причём,  такое
персоналистское видение человека среди других людей вполне можно
противоположить  индивидуалистской  концепции  взаимодействия
индивидуального и  социального.  В  персонализме  (от  лат.  persona  –
личность) отдельный человек приоритетен по отношению к обществу
не  в  качестве  начала  бытия,  несовпадающего  с  ним,  а  в  качестве
приоритетного  и  основополагающего  начала  общественного  бытия.
Здесь  подчёркивается  не  обособленность  человека  от  других,  а  его
бытие среди других в качестве личности. Личность рассматривается
как  первичная  онтологическая  реальность,  основное  проявление
бытия,  так  как  именно  человек  как  личность  имеет  способность  к
высшему  типу  деятельности  –  творчеству,  отсюда  он  обладает  и
высшей духовной и общественной ценностью.
Отсюда, вполне понятно, почему с индивидуализмом связана доктрина
крайнего либерализма, подминающего, по сути, в форме политической
идеологии социальную политику, социальные программы, социально
ориентированные  государство  и  экономику,  а  на  персонализме
выстраивается линия политического социал-демократизма (в широком
смысле  слова,  а  если  отметить  учение  Н.А.  Бердяева,  то  доктрина
«персоналистического  социализма»).  Персонализм,  так  мощно
проявивший себя на рубеже ХIХ-ХХ вв. в России (Н.А. Бердяев, Лев
Шестов, в определённой степени Н.О. Лосский),  а с 30-х гг. ХХ ст.
развивающийся во Франции,  США и других странах (Э.  Мунье,  Ж.
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Лакруа,  П.  Лансберг,  П.  Рикёр,  Б.  Боун,  Дж.  Ройс),  рождался  в
кризисных для этих стран ситуациях и являл себя по сути «новым»
гуманизмом,  культивировал  ценность  личности  как  главнейшего
начала,  условия  и  общественного  идеала  социального  бытия,  как
уникальной духовной ценности, которой должны служить социальные
институты.  Таким  образом,  персонализм  пытался  преодолеть  столь
характерные для новейшей истории тенденции ориентации на крайние
идеологии –  индивидуализма или коллективизма,  отстаивая  по  сути
иной  «индивидуализм»  и  иной  «коллективизм».  Однако  история
продвигалась  не  персоналистским  путём,  поэтому  весьма  скоро
персонализм  сменяется  близким  к  нему  экзистенциализмом,  что,
конечно,  неслучайно,  ибо  экзистенциализм  подчеркнул,  образно
говоря, «невыносимую лёгкость бытия» творчески ориентированного
индивида  в  обществе  всеобщей  и  предельной  в  определённых
социальных  обстоятельствах  отчуждённости.  Социально
оформленный  (на  уровне  институтов  государства,  политики,  права,
науки  да  и  всех  др.)  индивидуализм,  конечно,  не  мог  не  создать
условия бытия человека среди других, в обществе в целом, которые
рождали  в  человеке чувство  невозможности  творчества,  неспасения
творчеством,  скорее  –  иллюзию  связи  с  миром  и  людьми,
недостижимость  гармонизации  отношений  в  системе  «человек  –
общество».  Отсюда  темы  одиночества  личности,  межчеловеческой
взаимной  враждебности,  неприятия  Другого,  «заброшенности»  в
чужой и чуждый мир, тема потери собственной индивидуальности и
жизни «как все» в подчинении началам безличностным, массовидным,
но сильным и властным, становятся сквозными для экзистенциальной
философии, литературы.


 Как подчёркивает П.П.  Гайденко и очень точно по этому поводу

высказывается: «Бунт единичного» против растворения во всеобщем начался
уже в 19 в.: с позиций протестантской теологии в защиту индивида выступил
С. Кьеркегор, с позиций неоязыческого натурализма и биологизма философии
жизни  –  Фр.  Ницше.  Если  Кьеркегор  укореняет  индивидуальное  сущее  –
человеческую экзистенцию – в трансцендентном Боге, подчёркивая при этом
значение акта веры, ответственного внутреннего выбора, с помощью которого
индивид только и может сделать себя тем, что он есть в божественном замысле
о  нём,  то  Ницше  видит  в  индивиде  существо  природное,  отвергая  всякую
мысль о потустороннем мире. Индивид, по Ницше, есть нечто абсолютное, ни
к чему не сводимое, он сам себя творит и утверждает…» [5, с. 107].
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     В  кратком  историко-философском  экскурсе  в  суть  проблемы
становления  и  развития  феномена  человека  в  истории,  рождения
категорий  «индивид»,  «индивидуум»,  «индивидуальность»  и
связанной  с  ними  категории  «индивидуальное»  (обобщающей  все
возможные  проявления  человека  в  перечисленных  онтологических
измерениях) невозможно представить все существующие в историко-
философской  традиции  постановки  вопроса.  Скажем  одно:  для
современного человека весь предшествующий опыт индивидуального
бытия важен, так как память – не столь искусственное воскрешение
былого,  безвозвратно  ушедшего,  сколь  условие  разрешения
существующих  проблем,  актуализация  испытанного  «историческим
человеком»  опыта  самостояния.  Отметим  поэтому  некоторые
ключевые  и  важные,  на  наш  взгляд,  для  современной  культуры
моменты.  Итак,  в  античной  традиции  индивид  понимался
онтологически,  соотносился  с  бытием  универсума  (порядком
космическим),  отсюда  и  толковался  как  «микрокосм»,  призванный
вносить  своей  деятельностью  гармонию  в  мир,  порядок  в  бытие
социума  (полиса).  Христианская  эпоха  рождает  новое  понимание
исходного основания человеческого бытия.  Абсолют –  не  космос,  а
Личность, евангельский образ  Иисуса  Христа,  Бог – бытие высшее,
беспредельное,  бесконечное.  Человек  приобретает  в  понимании
самого  себя  понятия  личности,  индивидуальности,  особенности,
становится  существом  ответственным  за  свою  веру,  за  бессмертие,
спасение  собственной  души.  Постепенно  в  культуре  укореняется
установка  на  укрепление  в  понимании  человека  «статуса»
индивидуальности, т.е. того, что не просто отделяет его от других (в
понятии  «индивид»,  закрепляющем  самость,  отдельность
человеческого  бытия),  а  того,  что  составляет  собственно  его
характеристику, выделяющую человека среди  других.  Иначе говоря,
подчёркивается  особенность,  уникальность,  неповторимость
человеческого лица, нетождественность его всем другим. Так ценность
отличительных свойств человека, имеющих индивидуальную природу,
становится  приметой  «ренессансного  индивидуализма»,  что
показывает своим исследованием Л.М. Баткин: «Ни об одной культуре
вплоть до Нового времени вот уж нельзя было бы сказать,  что она
пребывала “в поисках индивидуальности”, т.е.  стремилась уяснить и
обосновать  независимое  достоинство  особого  индивидуального
мнения, вкуса, дарования, образа жизни – словом, если только это не
задевает такой же свободы других людей, –  самоценность отличий»
[6, с.3].
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      Таким образом,  индивид в категориальном своём определении
приобретает весьма значимое свойство – человеческую особенность –
которая  менее  всего  связана  с  общественно-коллективистской
природой  человека  и  потому  не  сводима  к  каким-либо  всеобщим,
родовым,  общечеловеческим  характеристикам;  подчёркивающее
только  этому  человеку  свойственное  –  неповторимость  отдельного
человека  в  его  индивидуальности.  Индивид,  понимаемый  как
индивидуальность,  даёт  начало  движению  и  мировоззрению
гуманизма.  Правда,  трансформации  таким  образом  категориально
определяемого  бытия  человека  оказываются  непредсказуемыми  и
часто  уводящими  историческое  развитие  общества  от  реального
гуманизма.  Начиная  с  эпохи  Просвещения  и  особенно  во  время
расцвета  классического  немецкого  идеализма  «…индивидуум  в
качестве  абсолютной  индивидуальности  либо  становится  на  место
Бога,  как  у  романтиков,  либо  превращается  в  исчезающе-малую
величину в жизни всеобщего, как у Гегеля» [5, с. 106-107]. В истории
ХIХ-ХХ  ст.  и  соответственно  –  в  теоретических  обоснованиях
понимания  общественного  развития,  скорее  сильны  были  позиции
рассмотрения  индивидуального  как  начала,  подпадающего  под
трансцендентальное или начала, определяемого общественным целым
или  массовидно  проявляемым  всеобщим,  или  коллективным,
закреплённым в некоей абстрактной идее, почитаемой, тем не менее,
как  общезначимое  начало  и  т.д.  Гораздо  слабее  в  общественных
практиках  действовали  установки,  идущие  от  интеллектуальных
движений  и  философских  направлений,  в  целом  культивирующих
социально-политический интерес к собственно человеку, отдельному,
отличному, уникальному, неповторимому, самоценному. В философии
экзистенциализма,  персонализма,  феноменологии,  герменевтике,
философии жизни, философской антропологии и др. человек пытался
вернуть  себе  приоритетную  значимость,  а  можно  сказать  –  и
изначальную  значимость,  проявляемую  уже  в  самом  понятии  как
пояснении смысла человеческого бытия, ведь «антропос» (= человек
означает «стоящий высоко» в смысловом контексте древнегреческого
языка,  а  вот  в  русском  имеется  иной  контекст  понимания  –
<пребывать> челом к вечности = быть «чело-веком).
     Итак,  как  было  показано,  диалектика  «индивидуального»  и
«социального»  лежит  в  основании  понимания  человека  как
индивидуума,  при  этом  категория  социального  выступает
определяющей.  Излишне  говорить,  что  и  развитие  общества
традиционно  рассматривалось  в  контексте  этой  же  связи,  правда,  с
использованием  в  гораздо  меньшей  степени  потенциала
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индивидуального.  Категория  «индивидуального»,  как  уже
подчёркивалось,  выступала  в  качестве  основополагающего начала  в
решении проблемы взаимодействия индивидуального и социального в
школе  персонализма,  не  получившего,  к  сожалению,   достойного
внимания  в  социально-политическом  дискурсе.  Что  же  касается
«социального», то нельзя не отметить, что традиционно в социальной
философии  эта  категория  соотносилась  с  природным,  как  и
индивидуальное  –  с  общественным.  Ныне,  как  представляется,
понятие «социального» приобретает  более широкий по логическому
содержанию статус, что, кстати, служит  определённым основанием и
для принципиально иного понимания социальной философии, о чём
пойдёт речь чуть позже. Понятия «социальный», «социальное» имеют
латинское  происхождение  (от  лат.  socialis–общий,  общественный,
совместный)  и  соответственно  обозначают  всё  то,  что  имеет
отношение к «совместной  жизни людей»,что связано «с различными
формами их общения и отношениями,  что относится  к  обществу и
общности и носит общественный характер» [3, с. 779].Все эти аспекты
в  понимании  социального  и  общества,  а  именно  –  общения,
совместной  жизни  людей,  их  совместимости  друг  с  другом  и  т.д.,
становятся весьма значимыми в современном социально-философском
дискурсе. 
     Специфика современного социально-философского дискурса и
понимания  социальной  философии.  Несмотря  на  то,  что  в
философской  традиции,  как  было  показано,  имеют  место
концептуальные  толкования  терминов  «индивидуальное»,
«социальное»  и  связанных  с  ними,  тем  не  менее,  проблема
взаимоотношения,  взаимодействия  в  социальных  практиках
индивидуума  и  общества  по-прежнему  актуальна  и  в  её  решении
видим всё новые и новые постановки вопросов. Возможно, наиболее
полно  и  точно  отразил  проблему  взаимоотношения  человека  и
общества  на  современном  этапе  развития  цивилизации  Н.  Элиас:


 Термины общения,  совместной жизни и деятельности важны и в

категориальном  определении  общества  –  (от  лат.  societas  –  социум,
социальность, социальное) – «в широком смысле: совокупность всех способов
взаимодействия  и  форм  объединения  людей,  в  которой  выражается  их
всесторонняя зависимость друг от друга; в узком смысле: генетически и/или
структурно определённый тип – род, вид, подвид и т.п. общения, предстающий
как  исторически  определённая  целостность  либо  как  относительно
самостоятельный элемент подобной целостности» [7, с. 132].
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«Отношение множества к отдельному человеку, которого мы называем
“индивидом”,  и  отдельного  человека  к  множеству,  которое  мы
называем  “обществом”,  в  настоящее  время  лишено  какой-либо
ясности, – констатирует он. – Но люди часто не осознают этого факта
и  уж  тем  более  не  задаются  вопросом  о  том,  почему  это  так.
Существуют расхожие понятия “индивид” и “общество”, из которых
первое  относится  к  отдельному  человеку,  словно  он  представляет
собой существо, живущее исключительно для одного себя, в то время
как второе обычно колеблется между двумя противоположными, но в
равной степени ошибочными представлениями: общество понимается
либо  просто  как  толпа,  как  однородная  и  тем  самым  лишённая
структуры сумма  многих  отдельных  людей,  либо как  некий объект,
который необъяснимым образом существует  вне какой-либо связи с
отдельным человеком» [8, с.9].В контексте проблематизации вопроса
об основаниях сосуществования индивидов в границах такого целого
как общество рождается современный социально-этический дискурс
практической  философии,  рассматривающей  проблему
коммуникативного  измерения  бытия  как  дискурсивный  способ
преодоления  несвязности  человека  с  другими  людьми,  индивида  с
общественными формами бытия.В этой связи Ю. Хабермас, один из
крупнейших  представителей  школы  коммуникативной
рациональности,  создаёт  интерсубъективную  концепцию
индивидуальности,  показывая  в  исторической  перспективе  –  от
Платона до Гегеля и от него до современных постановок вопроса – как
происходила,  с  одной  стороны,  индивидуализация  человека,  а,  с
другой  стороны  –  осуществлялись  в  истории  коммуникативные  в
основе своей процессы социализации личности. В концептуализации
Хабермаса  мало  сопоставить  термин  «индивидуальный»,  довольно
трудный  для  объяснения,  с  понятиями  отдельный  или  единый,
единичный, о чём уже говорилось, важно ещё показать, как индивид
как  отдельное  (при  этом  представленный  от  первого  лица,  т.е.
местоимением  «я»)  может  присутствовать,  высказываться  и  быть
понятым в социальном дискурсе. Именно на эту проблему направлена,
как  представляется,  хабермасовская  интерсубъективная  концепция
индивидуальности.
       Речь идёт по сути о взаимном признании «я» и «другого», их
взаимном  определении  не  только  в  философском,  но  и
социокультурном,  социально-антропологическом  и  что  наиболее
важно  –  социально-политическом  дискурсе.Ю.  Хабермас  как  раз  и
пытается разработать такую систему социально-философского знания,
которая  основывалась  бы  на  стратегии  «включения  другого»  в
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общественный  дискурс,  которая  могла  бы  стать  теоретическим
основанием  «новой»  политики  –  политики  договорённостей,
компромиссных решений, понимания того, что социальный мир – это
всегда  вместимость  разного,  разнородного,  нетождественного
предельно  индивидуализированного  или,  напротив,  предельно
коллективизированного  «я».  Как  поясняет  философ,  разрабатывая
«теорию  коммуникативного  действия»,  он  «…установил  основные
понятия таким образом, что они образуют перспективу для жизненных
отношений,  подрывающих  ложную  альтернативу  «общности»  и
«общества».  В  области  теории  морали  и  права  этому  вектору
социальной теории соответствует высокочувствительный к различиям
универсализм.  Равное  уважение к  каждому распространяется  не  на
себе подобных, но на личность другого или других в их инаковости. И
солидарное ручательство за другого как за одного из нас соотносится с
изменчивым «Мы»  такой  общности,  которая  сопротивляется  всему
субстанциальному  и  всё  шире  раздвигает  свои  нечёткие  границы»
(курсив  –  Т.С.)  [9,  с.  48].  Непосредственно  разрабатывая  формы
коммуникации, прежде всего рассматривая человека в повседневном
бытии,  Хабермас  выделяет  две  такие  формы  коммуникации  –
«коммуникативное  действие» и  «дискурс»,  различая  их  следующим
образом:  «В  межах  першої  наївно,  некритично  припускаються
значення та сенси з метою обміну інформацією (необхідним для дій
досвідом); в межах дискурсу стають темою проблематичні претензії на
значення  і  жодного  обміну  інформацією  не  відбувається.  Саме  в
дискурсі ми намагаємося шляхом обґрунтувань знову відновити згоду,
що стала проблематичною в комунікативній дії; в цьому сенсі я говорю
про  (дискурсивне)  взаєморозуміння»  [10,  с.85].  Взаимопонимание
индивидов  в  дискурсивной  практике  является  более  значимым  в
межличностном общении и общественном бытии потому, что именно
дискурс,  обмен  позициями,  мнениями  даёт  возможность
проблематизировать  сложившиеся  социальные  обстоятельства,
выдвинуть  и  обосновать  существующие  претензии  со  стороны
участников  полемики,  показать  значение  в  разрешении  социальных
противоречий альтернативных идей и т.д. Дискурсивная коммуникация
позволяет  показать  практически  не  замечаемые  или,  скорее,
игнорируемые  в  политической  практике  различия  между
деятельностью институализированной и индивидуальной. «Ми знаємо,
–  пишет Хабермас, – що інституційована діяльність,  як правило,  не
відповідає цій  моделі  чистої  комунікативної  дії,  але  ми не  можемо
інакше – і  завжди,  всупереч фактам,  чинимо так,  неначе ця  модель
справжня.  На  цій  неминучій  фікції  ґрунтується  гуманне  ставлення
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людей  одно  до  одного,  тобто  вони  як  суб’єкти  не  є  один  одному
чужими. Ми можемо знати, що повсякденна, існуюча комунікація (з
якої ми й виводимо означену ідеалізацію) насправді відхиляється від
моделі чистої комунікативної дії» [10, с.89].        

      Постепенно  в  ценностном  определении  приоритетов
общественного  бытия  сменяются  и  категориальные  основания,  в
частности, происходит переход от ценности солидарности к ценности
справедливости.  Выстраивание  таким  образом   совместного  бытия
индивидов в границах такого целого как общество осуществляется всё
чаще  не  на  основе  достаточно  популярного  ныне  принципа
солидарности, а на основе справедливости, что вытекает, как можно
предположить,  по крайней мере,  из невозможности в общественном
бытии «проигнорировать» коммуникативный тип рациональности, так
как вне этого измерения бытия неосуществимо в принципе признание
друг  друга.  Последнее,  как  ни  прискорбно  это  констатировать,
определяется  скорее  не  развитием  современной  гуманитарной
культуры, а спецификой современной цивилизации. В этом отношении
очень тонко замечает, анализируя коммуникативную философию, Б.В.
Марков:  «Поэтика  солидарности,  над  которой  грешно  смеяться,  –
пишет он, – конечно, уступает прозе рыночных отношений, которые
связывают даже врагов» [2, с. 8].
      В ином контексте видит проблемность человеческого бытия и
взаимоотношений  между  людьми  в  обществе  Э.  Агацци,  выводя
социально-антропологический дискурс на ценностный уровень. По его
мнению,  человеческую  деятельность  от  активности  животных
отличает именно стремление к совершенству, идеалу. Отсюда вытекает
утверждение  о  том,  что  в  человеческой  деятельности  всегда
наличествует  долженствование,  являющееся  специфической
характеристикой человека: «…каждое человеческое действие связано с
наличием  некоторого  “как  должно  быть”.<…>  …  в  собственно
“человеческих действиях”, как бы просты они ни были (не говоря уже
о  таких  высоких  уровнях,  как  моральные  действия),  обязательно
наличествует  это самое  “как  должно быть”,  пронизывающее,  таким
образом,  всю сложную иерархию человеческой деятельности  сверху
донизу. Ремесленник, делающий, скажем, табуретку, уже заранее знает,
какой  она  “должна  быть”…»[11,  с.  64-65].  А  это  значит,  что
деятельность  человека  является  не  только  ценностно
ориентированной, но и сам человек является субъектом ценностных
суждений,  знающим, что и как «должно быть».  В этом ценностном
измерении  человеческого  бытия,  возможно,  наиболее  значимой
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становится  ценность  индивидуального,  понимаемого  как
«человечное».  Так,  размышляя  над  мотивацией  человеческого
поведения, М. Терещенко ставит задачу показать, что подлинный «…
альтруизм находит реальное личное удовлетворение в великодушии,
доброжелательстве, самоотверженности, – а именно так, несомненно,
происходит на самом деле, – <…> удовлетворение или вознаграждение
являются  лишь  побочным  результатом  поступков,  первоначальной
целью которых они  не были» [12, с. 9]. Именно поэтому в контексте
нынешних  смысловых  определений  основополагающих  для
рассмотрения  диалектики  индивидуального  и  социального  понятий
следует говорить не только о человеке, но и человечности человека,
вне  которых  любые  трансформации  современного  общества  нельзя
рассматривать. 
     Логично  поставить  вопрос:  «Почему  современного?».  Разве
предыдущие  исторические  эпохи  не  связаны  были  с  понятиями
«человек»  и,  если  не  понятием  «человечность»,  то  уж  точно  –
понятиями «гуманизм», «гуманный», ведь даже термин «эпоха» несёт
в  себе  значение  зависимости  общественного  развития  от
субъективного начала. Да, это так. Тем не менее, только в ХХI веке
ставится  вопрос  о  преодолении  устоявшегося  в  истории
доминирования политического измерения социального бытия духовно-
культурным (правда,  пока только как  тема философского дискурса);
только  в  новейшую  эпоху  критически  переоценивается  феномен
гуманизма  –  как  исторический  результат  культуры
«модерна».Последнее  означает,  исторически  (не  как  идеал)
утвердившийся  «гуманизм»  перестаёт  удовлетворять  требованиям
индивидуума,  так  как  в  целом  подчиняет  индивидуальное
социальному,  разумеет  индивидуальное  как  обезличенное  начало
социального,  тождественное  коллективному,  не  различающего  в
границах общественного целого личностное. 
      Именно поэтому культура социально-философского мышления
рубежа ХХ-XXI вв. ставит вопрос о нетождественности социального и
коллективного,  социального  и  массового,  связывая  социальное  с
индивидуальным, формами межчеловеческой коммуникации, общения
как основ общественного бытия. В свою очередь вопрос об обществе
рассматривается  не  как  вопрос  о  сосуществовании  общностей
(социальных коллективов, которые, конечно, остаются, но уже не ради
них  обустраивается  общество,  долженствующее  поддерживать
человека  как  личность  и  менее  –  человека  как  представителя
коллектива).  Этим,  если  иметь  в  виду  теоретические  подходы,
обусловлена  смена  традиционного  понятия  «гуманизм»  понятием
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«человечность».  Но,  с  другой  стороны,  в  значительной  степени
переход от концепта гуманизм к концепту человечность обусловлен и
неудачей  истории,  создавшей,  по  Т.  Адорно,  «абсолютное  зло»  по
отношению к человеку. Так, характеризуя тип европейского человека,
уцелевшего после второй мировой войны, а до того позволившего ей
состояться,  философ  указывает   в  отношении  диалектики
индивидуального  и  социального  следующее:  «В  жизни  такого
человека  востребован  холод  и  равнодушие  –  главный  принцип
буржуазной субъективности;  в  противном случае  Освенцим был бы
невозможен;  в этом и состоит явная вина тех, кого пощадили» [13, с.
323]. Вполне понятно, что преодолеть эти недостатки субъективности
не представляется возможным, если кардинально не изменить способ
человеческой  идентификации,  где   существенно  важным  стало  бы
смещение  в  сторону  Другого.  Только  это  обстоятельство  откроет
дорогу  «новой»  этике  и  «новой»  (действительно  гуманной)
социальной практике.
      Безусловно, перед философом не стоит задача найти «виновного» и
связать «вину» с культурой «модерна», идеями Просвещения. Не в них
(идеях) суть дела. Речь в дискурсе о социальном всегда может идти
только  о  человеке,  являющемся  условием  и  «результатом»
исторического  процесса,  понимающем  или  недопонимающем
основания  своего  собственного  индивидуального  и  социального
бытия. Поэтому права Т.Б. Длугач, которая в историко-философском
контексте  понимания  феномена  «суверенной  личности» утверждает,
что  «После  краха  фашизма,  крушения  сталинизма,  гибели  мощных
идеологических  систем  ХХ  в.  выяснилось,  что  их  основным
противником,  сумевшим  выстоять  все  бури  и  противостоять  всем
соблазнам  расизма,  национализма,  коммунизма  и  т.п.,  был  как  раз
здравый смысл. Сегодня уже не будет откровением сказать: там, где
обнаруживается  нищета  могущества,  обнаруживается  и  могущество
твёрдого,  надёжного,  спокойного  здравого  смысла.  Это  именно  тот
индивидуальный  ум,  защита  которого  не  позволила  французским
просветителям,  несмотря  на  всю  их  приверженность  всеобщему
научному разуму, превратить историю в шествие Мирового Разума, –
ведь  он  всегда  сопоставлялся  с  индивидуальным  решением,
индивидуальным мнением, индивидуальной жизнью» [14, с. 11].
      Если же обобщить представленные в современном социально-
философском дискурсе проблемы, то наблюдается острая культурная
потребность  в  ином  (если  хотите,  новом)  историческом  субъекте,
несущем  иную  нравственность,  индивидуальность,  человечность,
значит и иную степень ответственности за мир, в котором человеку
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дано пребывать и действовать.  Тенденция развития философии в ХХ-
ХХI  вв.  такова,  что  благодаря  этим  новым  постановкам  вопроса  о
взаимосвязи индивидуального и социального  можно утверждать, что
социальная  философия  становится  человековедческим  знанием,
приобретает иные смысловые значения своего понимания. Обратим на
отдельные  постановки  вопроса  о  социальной  философии,  несущие
данную тенденцию. Так, «социальная философия, – в интерпретации
К.С. Пигрова, – высвечивает и фиксирует тот факт, что философия, как
и все формы бытия духа вообще, есть результат коммуникации» [15,
с.16], что «постижение возникает в коммуникации с Другим. Субъект
появляется  на  основании ответа  Другого.  <…> Именно по причине
своей  нацеленности  на  выяснение  предельных  оснований  бытия
социальная философия мыслит не только о собственно социальном, но
и о межличностном. Межличностное служит моделью для осмысления
социального  –  и,  наоборот,  социальное  выступает  как  модель  для
осмысления  межличностного»  [там  же,  с.17].  На  основания
современной философии, связанные с коммуникативным измерением
бытия, указывает и В.М. Межуев, по мнению которого, «открывается
новое  поприще  –  не  столько  познания  мира  в  его  единстве  и
целостности,  которое  целиком  оказалось  в  ведении  науки,  сколько
организации пространства межчеловеческого диалога и общения» [16,
с.19].  Альтернативным этому, конечно,  может  быть  только принцип
монологизма, главный недостаток которого – отчуждение от Другого, а
нередко  –  и  игнорирование  его  присутствия  в  «жизненном  мире»,
пренебрежение к его убеждениям и мировоззренческой позиции. 
       На отмеченную особенность социальной философии в своё время
обращал  внимание  и  М.К.  Мамардашвили.  Его  знаменитые
«Вильнюсские лекции по социальной философии» прочитаны в июле
1981  г.  [см.:  17].  В  тогдашних  рассуждениях  философа  можно
усмотреть  связь  социальной  философии  не  столь  с
институциональной,  сколь  с  личностно-индивидуальной  стороной
общественной  жизнедеятельности.  «Фактически  в  том,  –  читаем  в
текстах  лекций  Мамардашвили,  –   что  мы  называем  социальной
философией, её предметом, мы имеем дело всегда и прежде всего с
человеческим  феноменом,  то  есть  фактически  с  нашей  реальной
жизнью, как мы её испытываем не тогда,  когда мы думаем о ней в
терминах  существующих  теорий  и  существующих  институций,
которые  имеют  свои  теории,  а  тогда,  когда  мы  думаем  о  ней  в
терминах нашей собственной жизни, её проблем, которые все в целом
можно  обозначить  одним  словом  –  оно  потом  поведёт  меня  к
метафизике – «собирание». Ведь в нашей жизни мы прежде всего этим
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и занимаемся: мы или собираем свою жизнь в какое-то осмысленное
для нас целое, или чувствуем, что она теряется кусками, уходит куда-
то,  в  какие-то  ответвления,  над  которыми  мы  не  имеем  контроля,
власти, которые ускользают от нашего внимания, сознания и от нашей
воли, и последствия» [17, с.9-10]. О том, какими трагическими могут
быть  последствия  «утери»  индивидуального,  собственно
человеческого начала  общественного бытия,  то есть  разворачивание
«превращённой  формы»  взаимодействия  индивидуального  и
социального (с акцентом на ложно, вне индивидуального измерения,
понятое  социальное)  размышляет  Ж.  Семлен.  «В  конфликтной
ситуации, – пишет он, –  перед индивидуумом возникает альтернатива:
подчиняться  или  оказывать  сопротивление.  Выбор  этот  происходит
прежде  всего  в  сознании  индивида,  противник  не  имеет  к  нему
отношения.  Избрав  покорность,  человек  склоняется  перед  врагом,
перестаёт  существовать  как  личность,  чтобы  затем  погибнуть
физически. Страх сковывает его волю, человек пытается укрыться от
действительности  в  профессиональной,  бытовой  сферах,  пытается
забыть  то  страшное,  что  его  окружает,  отрицает  действительность.
Считая  себя  независимым,  он  на  самом деле  попадает  в  ловушку:
оказывается  в  полном подчинении у  государства,  которое  «держит»
индивидуума, шантажируя его социальным статусом, местом работы,
жилищем,  семьёй.  В  такой  ситуации  большинство  не  думает  о
сопротивлении, стараясь спасти свою жизнь и спокойствие» [18, с.76].
В  качестве  итога,  обобщающего  понимание  особенностей
современного  социально-философского  дискурса,  приведём  мнение
К.Х.  Момджяна,  согласно  которому  в  истории  философии  можно
выделить два типа социальной философии, различие между которыми
заключается  в  разном  понимании  целей и  задач.  Речь  идёт  о
ценностной и  рефлексивной социальной философии. Первая исходит
из необходимости определиться в отношении «смыслов человеческого
существования  в  обществе  и  истории»,  отсюда  задачей  социальной
философии  является  «обсуждение  желаемых  форм  общественного
устройства,  возможного предназначения истории и норм достойного
существования в ней, которые соответствуют высшим (с точки зрения
философа) ценностям человеческого бытия» [19, с.609]. В ряду такого
рода  философов  называются  Платон,  Маркс,  Бердяев,  Ницше.
Ориентация  этого  направления  социальной  философии  –  на
человеческую  культуру,  знания,  верования,  нормы,  ценностное
самосознание.  «Рефлексивная» же  социальная  философия исследует
«общество,  историю и  человека в  аспекте  сущего,  т.е.  интересуется
собственной  логикой  их  бытия,  которая  не  зависит  от  ценностных
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предпочтений субъекта и является объектом верифицируемого знания»
[там же],  а  задачей в этом варианте социального дискурса  является
«анализ  сущности  и  существования  социальной  реальности  как
подсистемы целостного мира» [там же].
      Имея в виду обозначенные выше аспекты толкования социальной
философии,  можно на этой основе выделить некоторые концепты в
понимании  культуры  социально-философского  мышления.  Прежде
всего, отметим, что философское понимание человека невозможно вне
социального  измерения,  т.е.  вне  понимания  человека  в  его
взаимоотношениях  с  другими  людьми,  разного  рода  общностями,
обществом в целом и соответственно – вне рассмотрения ценностных
начал,  определяющих  характер  этих  отношений.  Ведь  именно
вышеупомянутый  срез  человеческого  бытия  формирует
непосредственно  конкретные  «исторический»,  «жизненный»,
«политический»,  «гражданский» да и  «культурный» в определённой
степени  миры,  оформляет  их  в  определённые  общественные
феномены  (буквально  –  придаёт  своей  деятельностью  некоторую
устойчивую «форму»).  В связи с этим традиционно в историческом
развитии  человечества,  явно  или  неявно,  стояли  и  в  научно-
философском  знании  осмысливались  вопросы  о  взаимодействии
индивидуального и социального, личности и общества и вытекающие
из  этой  общей  постановки  вопросы  об  условиях  подлинно
человеческого  существования,  обеспечивающих  по  крайней  мере
ненасильственный характер взаимоотношений, человечность общения,


 Не  случайно  даже  в  эволюции  этимологического  толкования

понятия  «мир»  можем  увидеть  утверждение  всё  большей  степени
ответственности самого человека за благоустройство, качественное состояние
мира  как  «места»  его  пребывания.  Так,  в  древнееврейской,  ветхозаветной
традиции  мир  сначала   трактуется  нейтрально  –  как  «земля»,  «сторона»,
«страна»,  позже  –  в  контексте  собственных  возможностей  по  его
«присвоению»  –  как  то,  чем  можно  обладать,  владеть.  А  вот  со  времён
античности  формируются  и  в  христианской  культуре,  Новом  завете
закрепляются  уже  иные  смысловые  значения:  мир  понимается  как  космос
(порядок, закон),  синоним человеческого сообщества,  человечества в целом,
полноты  жизни,  реализованных  ценностей,  в  первую  очередь  –
справедливости. То есть, культура человечества утверждает в своей истории
понимание мира не только как предмета деятельности человека, но и как зоны
его ответственности. Подчёркивается, что человек создаёт, обустраивает мир
как  место  собственного  бытия;  мир  воспринимается  «домом»,  тем  самым
приобретает для человека значение смысложизненное.
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продуктивное  взаимодействие  основных  социальных  институтов  и,
наконец,  возможно,  самый  главный  вопрос:  а  дано  ли  человеку
преобразовать окружающий его социальный мир на тех основаниях,
какие для него ценностно значимы? Безусловно, общества, имевшие
место в истории и конкретные современные общества, как и общество
в целом (в значении мирового сообщества), отвечали и отвечают на эти
вопросы практически, реагируя на те или иные исторические вызовы.
Тем  не  менее,  важны  для  исторического  процесса  развития  и
теоретические  ответы,  вызревающие  в  социально-политических
идеологиях  и  движениях,  историософских  концептуализациях  и
философских  мировоззренческих  учениях.  Последние  формируют
культуру  социального  мышления  и  действия,  уровень  развития
которой  опосредованным  образом  сказывается  на  качественных
характеристиках общества.
     Ныне, когда сфера политики поглотила практически все другие
общественные  сферы  (политизировались  образование,  наука,
институты  права,  религии,  даже  едва  зарождающееся  гражданское
общество),  важно  опереться  на  культуру,  прежде  всего  культуру
философского  мышления,  являющуюся  (или  не  являющуюся)
условием социальных преобразований, востребованную обществом (и
прежде всего его политическими субъектами) или не востребованную,
тем не менее, опереться именно на  культуру, так как во все времена
именно  культура  мышления,  как  уже  говорилось,   является
опосредованным «субъектом» общественных отношений, в том числе
и  политических.  Забвение  этой  компоненты бытия,  ориентирующей
человека на нравственно-ценностное восприятие общественного мира
и ценностно определяемое социальное действие, приводит по сути к
общей  деградации  общества.  Формирование  такого  рода
интеллектуальной  культуры  –  результат  длительного  исторического
процесса.  В  этом  отношении  Ю.  Хабермас  очень  тонко  показал
соприкосновение  и  столкновение,  принципиальное  различие
гегелевского видения общественной истории и современной, переход
тем  самым  от  одной  культуры  социального  мышления  к
принципиально  иной:  «Гегель  употреблял  слово  «человек»  в
уничижительном смысле, – подчёркивает мыслитель, – так как считал
«человечество» дурной  абстракцией.  В  качестве  акторов  всемирной
истории у него выступают народный дух или великие индивиды, но
прежде всего – государства.  В  противовес  этому совокупность  всех
владеющих языком и дееспособных субъектов не образует единства,
способного  к  политическим  действиям.  Поэтому  Гегель  подчиняет
нравственность,  соотнесённую  с  уязвимостью  всего,  что  имеет

 121316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

человеческое  лицо,  политике.  Но  ведь  эта  точка  зрения  сильно
обусловлена эпохой.<…> … суверенитет отдельных государств уже не
состоит  в  способности  распоряжаться  войной  или  миром.  Такими
вещами  не  могут  свободно  распоряжаться  даже  сверхдержавы.
Сегодня  все  государства  ради  самосохранения  должны подчиняться
императиву, состоящему в том, что война уже не является средством
разрешения  конфликтов.<…>  …изменяются  и  условия
самоутверждения народов. Всё это затрагивает и ранговые отношения
между  политическими  обязанностями  гражданина  и  моральными
обязанностями «человека». Всё это – условия морализации политики»
[20, с. 144-145].
      По контексту к этому мнению очень близка постановка вопроса и у
М.К. Мамардашвили в докладе «Сознание и цивилизация» (1984 г.),
где  он  называет  «самой  страшной  катастрофой»  те  вещи,  которые
касаются собственно человека, от которого зависит и всё остальное. И
прежде всего от человека зависит его умение мыслить – неслучайно
цивилизацию Мамардашвили определяет как «…способ обеспечения
… «поддержек» мышления» [21, с. 23]. При этом философ замечает,
что«…умение мыслить – не привилегия какой-либо профессии. Чтобы
мыслить,  необходимо  мочь  собрать  несвязанные  для  большинства
людей вещи и держать их собранными. К сожалению, большинство
людей по-прежнему, как и всегда, мало к чему сами по себе способны
и ничего не знают, кроме хаоса и случайности. Умеют лишь звериные
тропы  пролагать  в  лесу  смутных  образов  и  понятий»  [там  же].
Философ  прежде  всего  старается  показать,  насколько  созданная
человечеством цивилизация, культура как «вторая» природа, история
как  «вторая» вселенная  являются  «хрупким  цветком»,  зависящим  в
первую  очередь  от  культуры  человеческого  мышления.  Развитие
последней, согласно М.К. Мамардашвили, предполагает ориентацию
на принцип «трёх “К”» – Картезия (Декарта), Канта и Кафки, так как
именно он позволяет осмыслить, охватить ситуации описуемые (или
нормальные)  и  неописуемые  (или  «ситуации  со  странностью»  в
терминологии  мыслителя).  В  контексте  «первого  “К”»,
утверждающего очевидность индивидуального бытия в декартовском
суждении «я есть», по сути имеет место утверждение и возможности
мира,  который  человек  «может  понимать,  в  котором  он  может  по-
человечески действовать, за что-то отвечать и что-то знать» [21, с. 14].
Сила «второго “К” (Кант)  заключается  в  возможности  указывать на
условия,  при  которых  человек  «может  осмысленно  совершать  на
опыте  акты  познания,  морального  действия,  оценки,  получать
удовлетворение  от  поиска…»  [21,  с.  16].  Наконец,  «третье  “К”»
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(Кафка) в концепции Мамардашвили позволяет осознать возможность
ситуаций, когда при наблюдаемости «предметных соответствий» «не
выполняется всё то, что задаётся вышеназванными двумя принципами.
Это вырожденный, или регрессивный, вариант осуществления общего
К-принципа  –  «зомби»-ситуации,  вполне  человекоподобные,  но  в
действительности  для  человека  потусторонние,  лишь  имитирующие
то, что на деле мертво. Продуктом их, в отличие от  Homosapiens, то
есть от знающего добро и зло, является «человек странный», «человек
неописуемый»[21,  с.  17].  Такие  ситуации  не  обладают,  как  считает
философ, человеческой соизмеримостью. 
      Отсюда,  вполне  понятно,  почему на  этом фоне  всё  заметнее
актуализируются  социально-философские  исследования,
направленные на «опыт катастроф», кризисные состояния социальных
институтов, проблемы индивидуальной и коллективной идентичности,
условия морализации политики. Отсюда, становится значимым, чтобы
субъекты принятия  важных для  всего  общества  решений  имели  бы
культуру  «монадной  личности»  (термин  С.Б.  Крымского).  По  его
мнению,  в  современном  мире  «…возникает  потребность  дополнять
принцип “плеядности”, то есть коллегиального выражения, принципом
монадности»  [22,  с.  55].  Монадность,  при  этом,  определяется  как
способность  личности  репрезентировать  «целый  мир  в  границах
индивидуальности», давая «образцы поступков» и  интеллекта. Роль
монадных личностей, к которым Крымский причислял Махатму Ганди
и Андрея Сахарова, мать Марию и Мартина Лютера Кинга, Владимира
Вернадского и Владимира Короленко, отмечена, по мнению философа,
бóльшими  духовными  и  социокультурными  достижениями,  нежели
роль партий и массовых объединений. Почему бóльшими? Да потому,
что именно монадные личности, исходя в своём понимании из «логики
целого», а не частичного, отказываясь от крайних позиций, открывают
«путь к третьей правде» [22, с. 57], где противостояние преодолевается
согласованием  разных  взглядов,  договорённостями.  По  сути  под
«монадной личностью» мыслится новый «идеальный тип» человека, в
котором духовная культура человечества в ключевых своих ценностях
и  принципах  сходится,  принципиально совпадает  с  индивидуальной


Обосновывая это положение, С.Б. Крымский приводит такой пример:

«Выдающийся  интеллектуал  ХХ  столетия   Мигель  де  Унамуно,  который
пережил идеологию и практику и республиканцев, и франкистов в Испании, на
своём рабочем месте в парламенте написал: «”Я – не партия, я – целое” (чтобы
понять  это  выражение,  следует  знать,  что  слово  “партия”  –  от  латинского
“партикулярный”– частный, точнее – частичный)» [22, c. 57].
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интеллектуальной  культурой  как  характеристикой  отдельного
человека.
      Выводы. Итак, социальная философия в обновленном своём виде
имеет главную задачу – аргументировать и закрепить в общественном
сознании  положение,  что  все  формы  бытия  человека  –  в
индивидуально-личностном  существовании  и  в  общественной
жизнедеятельности являются результатом коммуникации, связи «я» с
«другими».  Отсюда  выяснения  основ  бытия  человека  и  общества,
диалектики индивидуального и социального связано с рассмотрением
вопроса,  как  возникает  и  происходит  коммуникация с  Другими.  Во
взаимодействии  индивидуального  и  социального  срабатывает
закономерность:  межличностное  служит  своеобразной  моделью  для
осмысления  социального,  а  социальное  выступает  моделью  для
понимания  межличностного,  коммуникативного.  Если  же  выделить
основополагающие  принципы,  сформированные  в  историко-
философской  традиции  и  современном  социально-философском
дискурсе,  то  культура  социального  мышления  предполагает:   во-
первых,  мыслить  с  позиций  исторически  сформированного
культурного целого; во-вторых, мыслить, не разделяя целое на части, а
согласовывая их, находя условия  события разного в границах целого,
в  том  числе  и  такого  целого  как  общество,  сфера  социального;  в-
третьих,  мыслить,  не  подменяя  культуру  (как  культ  ценностей)
политическим измерением бытия (как деятельностью, где доминируют
над  ценностями  интересы,  причём,  не  всеобщего  характера).  В
современном мире, где противоборствуют не только логика целого и
частичного,  но  и  культурного  и  политического,  уже  исчерпаны
возможности понимания социального как автономного, независимого
от  индивидуального,  репрезентируемого  прежде  всего  сферами
культуры,  морали,  религии,  философии.  Проблемы  современного
общества  во  многом  связаны  с  неукоренённостью  культуры
философского мышления в общественные практики. Серьёзные шаги в
этом  направлении  были  сделаны  школами  «персонализма»,
«экзистенциализма»,  «философии  жизни»,  «философской
антропологии»,  «философии  диалога»  и  др.,  но  перенаправить
социальное  развитие  в  русло  утверждения  подлинной  ценности
человека  не  получилось,   тем  не  менее,  путь  к  иной  культуре
социального мышления и к иным социальным практикам начат. 
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«НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕСІАНІЗМ» 
У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ
ФІЛОСОФСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ:

МОБІЛІЗАЦІЙНО-ПАТРІОТИЧНИЙ ВИМІР

У  статті  проаналізовано  філософські  виміри  феномену  «національного
месіанізму»  у  взаємозв’язку  польської  та  української  культурних  традицій.
Показаний світоглядний потенціал «національного месіанізму» для творення
новітньої  «національної  ідеї»,  що  слугувала  б  підґрунтям  мобілізаційно-
патріотичної мотивації.
Ключові  слова: національний  месіанізм,  А. Міцкевич,  М. Костомаров,
патріотизм.

Oleksandra Shmorgun
National  messianism»  in  Polish  and  Ukrainian  philosophical  traditions:
mobilization and patriotic dimension
The  article  analyzed  the  philosophical  aspects  of  the  phenomenon of  «national
messianism» in conjunction of Polish and Ukrainian cultural traditions. It shows
the  ideological  potential  of  «national  messianism» for  the  creation  the  modern
«national idea» that would serve basis for mobilization and patriotic motivation.
Keywords: national messianism, A. Mickiewicz, M. Kostomarov, patriotism.

Александра Шморгун
Национальный  мессианизм  в  польской  и  украинской  философских
традициях:  мобилизационно-патриотическое  измерение.  В  статье
проанализированы  философские  измерения  «феномена  национального»
мессианизма  во  взаимосвязи  польской  и  украинской  культурных  традиций.
Показан  мировоззренческий  потенциал  национального  мессианизма  для
созидания  «национальной  идеи»  новейшего  времени,  которая  могла  бы
послужить фундаментом для мобилизационно-патриотической мотивации.
Ключевые  слова: национальный  мессианизм,  А. Мицкевич,  Н. Костомаров,
патриотизм.

«Небо, в яке я хочу вірувати,
 то Іспанія небесна і вічна,

 а мій Бог є Богом іспанським»
Х.Ортега-і-Гассет

    «Національний  месіанізм» –  явище  цілком  типове  для  періоду
«Весни народів». Не випадково і те, що чи не найбільшою мірою він
набуває  поширення  в  країнах  Східної  Європи,  які  історично  були
позбавлені державності та в ХІХ столітті гостро заявляють про свою
національну унікальність. Звідси і вельми тісний зв’язок цього явища з

 127316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

мистецтвом і, насамперед, літературою, адже саме вона на той момент
виступала одночасно і засобом творення державної мови, і своєрідною
ознакою  національної  самостійності  –  бо  ж  коли  у  нації  є  своя
самодостатня  література,  вона  має  всі  підстави  претендувати  на
державну незалежність.  Аналіз  літературних проявів «національного
месіанізму»  –  це  невичерпно  широке поле  для  досліджень,  яке,  на
жаль, досі здебільшого залишається неораним (особливо з точки зору
співставлення  «месіанізмів»  різних  націй  Східної  Європи).  Однак
подібне  типологічне  співставлення  все  ж  доцільніше  починати  із
засадничих  документів,  що  відображають  філософсько-світоглядну
позицію тих  чи  інших  представників  «національного месіанізму»  у
найбільш концентрованому та формалізованому вигляді.  І  тут  чи не
найперспективнішим  завданням  видається  порівняння  «Книг  буття
народу  польського  і  пілігримства  польського»  А.Міцкевича  із
програмним  документом  Кирило-Мефодіївського  товариства,
авторство  якого  визнано  за  М.Костомаровим  –  «Книгою  буття
українського народу».
     Ці  два документи (твір Міцкевича побачив світ  на десятиліття
раніше,  ніж  Костомарова)  дійсно  мають  величезну  кількість  точок
перетину не лише на ідейному, а й на сюжетному рівні. Аж до того, що
М.Костомаров  на  допитах  під  час  слідства  за  справою  Кирило-
Мефодіївського  товариства  навіть  намагався  видати  «Книгу  буття
українського  народу»  за  простий  переспів  «Книг  буття  народу
польського...».  Втім  симптоматично  і  те,  що  жандарми  Таємної
Канцелярії, хоча спочатку і були введені в оману цим свідченням, дуже
швидко  доходять  протилежного  висновку,  виносячи  остаточний
вердикт про те, що «Книга буття українського народу» являє собою
цілком оригінальний твір.
Істина ж, як завжди, лежить десь посередині – точніше у діалектичній
єдності  цих тенденцій.  «Книга буття українського народу» дійсно є
оригінальним  і  самобутнім  твором  українського  «національного
месіанізму»,  однак  головна  спорідненість  сюжетних  ліній  та
ідеологічних  настанов  обох  творів  полягає  в  тому,  що  вони  були
продиктовані  спільними  історичними  та  соціальними  обставинами.
Передусім  це  відсутність  як  у  Польщі,  так  і  в  України  державної
незалежності  й  жорстокий  окупаційний  тиск  імперської  влади,  яка
була зацікавлена в асиміляції всього національного.
      Однак, виникає запитання, чи є на часі подібний «месіанізм» зараз,
коли уже і Польща, і Україна ніби здобули формальну незалежність?
Коли в світі стійко утвердилась тенденція до створення надкраїнних
об’єднання  типу ЄС?  Чи не  становить  для  нас  на  тлі  всього цього
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феномен «національного месіанізму» суто історичний інтерес? На моє
глибоке переконання,  це не  так.  Однак для  того,  щоб це  зрозуміти,
треба подивитись під іншим кутом зору на ряд хибних підходів,  які
наразі  склалися  у  тлумаченні  таких  понять,  як  «націоналізм»,
«національна ідея», «національний месіанізм».
     Насамперед, це тотальна дискредитація поняття «націоналізм», яке
зараз часто-густо ототожнюється ледь не з нацизмом або ж вважається
взагалі  вже  віджилим  на  тлі  всесвітнього  глобалізму  та
космополітизму. Втім, об’єктивний аналіз дослідників свідчить про те,
що  феномен  так  званого  «економічного  дива»  (тобто  різкого
покращення життя всього населення) у  країнах  Європи та  Далекого
Сходу  після  другої  світової  війни  супроводжувався  потужним
підйомом  у  населення  настроїв  патріотизму,  що  отримало  назву
позаекономічної мотивації. Адже в умовах кризи і розрухи практично
ніщо не здатне примусити людину працювати позаурочно або навіть,
скажімо,  відмовлятись  від  якихось  соціальних  благ,  окрім  віри  у
власну країну, щирого бажання, щоб вона посіла гідне її місце в світі
[6]. А згадане патріотичне піднесення, своєю чергою, неможливе без
потужного  духовного  злету  науки  та  мистецтва,  без  особливого
мобілізаційного  типу  світогляду,  який  творить  національна
інтелігенція, часто мовою мистецтва, і який називають «національною
ідеєю».  Яскравим  зразком  такого  національно-мобілізаційного
світогляду,  створеного  засобами  мистецтва  якраз  і  є  «Книги  буття
народу  польського...»  А.Міцкевича  та  «Книга  буття  українського
народу» М.Костомарова.
      Однак тут на нас чатує іще одна небезпека: на цей раз хибного
розуміння  поняття  «національна  ідея»,  яке  наразі  особливо
українськими  дослідниками,  часто,  некоректно  ототожнюється  з
поняттям «національний міф». Зокрема, перу відомої письменниці та
філософа О. Забужко належить ціла трилогія монографій «Філософія
української  ідеї  та  європейський  контекст:  франківський  період»
(1993),  «Шевченків  міф  України.  Спроба  філософського  аналізу»
(1997), «Notre Damed’Ukraine. Українка в контексті міфологій» (2007),
які  слугують  меті  поступового  розгортання  оригінального  бачення
української  «національної  ідеї».  Причому  якщо  у  «Філософії
української  ідеї  ...»  конотації  поняття  «міфологічна  свідомість»
швидше негативні, то в двох наступних (їх назви говорять самі за себе)
авторка вдається до карколомного повороту на 180°, підсумком чого
стає  звеличення «національно-консолідуючого авторського міфу» [3,
с.5-39] Т. Шевченка та Лесі Українки.
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      Отже, згідного такого погляду, національна свідомість є докорінно
традиціоналістською  за  своєю  природою  і  творення  подібного
«національно-консолідуючого авторського міфу» (до творців якого, за
такою логікою, можна віднести і А. Міцкевича, і М. Костомарова) – це
свідоме повернення до архаїчних пластів свідомості, яке не може і не
повинне якось  узгоджуватись  з  історичною правдою,  тому що саме
подібні  «казки»  якнайкраще  здатні  мобілізувати  народ,  що  й
підтверджує  опосередковано  О. Забужко,  далеко  відходячи  у  своїх
розвідках як від історичної об’єктивності, так і від неупередженості
тлумачення творчого доробку видатних постатей української культури,
передусім Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, В. Винниченка. Але
насправді відверте звернення до міфу та міфотворчості в буквальному
розумінні  характерне якраз  для  тоталітарного  типу  свідомості.
Наприклад,  сумнозвісний  міф  про  нібито  належність  німців  до
особливої  вищої  арійської  раси  (згадаймо  «Міф  ХХ  століття»
А. Розенберга)  або  про  нову  історичну  спільність  під  назвою
«радянський  народ»,  на  яку  чекає  в  майбутньому  «золотий  вік»
комунізму. Обидва ці  міфи не мають нічого спільного з історичною
правдою і, в кінцевому підсумку, присипляють здорові пасіонарні сили
народу, а не мобілізують їх.
      О.Забужко у  своїй  монографії  «Філософія  української  ідеї...»
наголошує, що месіанізм: «Це свого роду «інфантильна», чи, певніш,
«ювенільна», фаза розвитку національної ідеї – коли народ ототожнює
себе  з  певними  духовними  вартостями,  що  мають  тривкий  статус
абсолютних (мисляться атрибутами Бога – так, у Ж. Мішле Франція
виступає  синонімом  свободи;  для  Й.-Г. Фіхте  Німеччина  –  взагалі
єдиний  носій  животворного  духу,  що  протистоїть  смерті;  у
А. Міцкевича Польща – оплот (і то виключний) Божистої Любові; за
М. Костомаровим, монопольний ідеал України, що висуне її з часом на
роль «наріжного каменя» загальнолюдської світобудови, – це рівність і
незалежність; у Дж. Мадзіні ж італійці, яко народ-будівник, покликані
збудувати  і  Вселенську  Церкву.  На  цій  підставі  стверджуються
винятковість даного народу і його сотеріологічна місія у світовій (чи
бодай  тільки  європейській)  історії  –  причому,  що  більше  з
деправованим, відчуженим від себе самого був народ раніше, то легше
здійснювалась ота «націоналізація» християнської сотеріології, згідно
з євангельською заповіддю «блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство
Небесне» (Матв., 5, 3). (Тому найбільш крайні форми месіанізму дають
позбавлені державности слов'яни й роз'єднана Німеччина.)... У такий
спосіб і сам цей народ возводиться, дослівно «висвячується», у ранг

 130316315
                                                                        



Дослідницька тема «Взаємодія індивідуального та соціального…»       

абсолюту,  робиться  предметом...нерефлектуючої,  ірраціональної
віри...» [2, с.49].
Однак,  запропонована  авторкою  концепція  «сакрального
націоналізму»,  який  є  нібито  підготовчою  фазою  до  переходу  до
націоналізму  секулярного  (під  яким  О. Забужко  вочевидь  розуміє
сучасні  ліберальні  демократії)  ігнорує  той  факт,  що  месіанська
традиція  розвивалася  в  Східній  Європі,  окреслюючи  жорстку
опозицію  до  буржуазного  раціоналізму,  капіталістичного  культу
індивідуалізму і ліберального розуміння демократії як простої рівності
всіх  перед  законом  та  поширення  однаковою  мірою  на  всіх
загальновизнаних  прав  і  свобод.  Насправді  «крайні  форми
месіанізму», за висловом О. Забужко, свідчать про те, що ані Польща,
ані Україна та інші східноєвропейські країни так і не пройшли періоду
становлення  класичного  капіталізму  (тоді  як  у  тих  же  США  та
розвинених країнах Європи в ХІХ столітті  він уже досяг піку свого
розвитку з усіма дегуманізуючими наслідками),  а  отже,  не втратили
свого  духовно-мобілізаційного  потенціалу,  що  і  продемонструвала
«Весна  народів».  А  це  значить,  що  недержавність  нації  аж  ніяк  не
можна ототожнювати з її недорозвиненістю, а економічна відсталість
не  є  синонімом  духовної  імпотенції,  тим  більше,  що  концепції
«національного  месіанізму»  визрівали  в  соціальних  катастрофах
стадіального масштабу, про що авторка «Філософії української ідеї...»
чомусь також не згадує. Дуже характерною в цьому сенсі є «Молитва
пілігрима»,  якою закінчуються  «Книги  буття  польського  народу ...»
А. Міцкевича:  «Господь  Бог  Всемогутній!  Діти  войовничого  народу
підіймають до тебе беззахисні руки з різних куточків світу. Волають до
Тебе з бездонних глибин копалень сибірських, і зі снігів камчатських, і
зі  степів Алжиру, і  з  Франції,  чужої  землі…Ягелонський боже!  Бог
Собеського, Бог Костюшко! Помилуй нашу Батьківщину і нас. Дозволь
нам молитись Тобі за звичаєм предків, на полі бою, зі зброєю в руках,
перед вівтарем із барабанів та пушок, під балдахіном з наших орлів
та знамен… (курсив мій. – О.Ш.)» [1, s.52].
І в «Книгах буття польського народу...» А. Міцкевича, і в «Книзі буття
українського  народу»  М. Костомарова  позірна  архаїчність  сюжетів
(зокрема, нібито старозаповітного сюжету про створення світу, який
фігурує  в  обох  книгах)  –  це  лише  зовнішня  оболонка  для  опису
реальних  історичних  подій  найзлободеннішої  сучасності,  які  мають
безпосередній стосунок до втрати Польщею та Україною національної
незалежності. Під традиціоналістською оболонкою релігії формується
новий  естетичний  ідеал  як  головний  мотиватор  нової  форми
консолідації  суспільства,  що  мала  базуватись  не  на  матеріальному
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інтересі,  який буцімто має збільшувати бентамівську «загальну суму
щастя», і не на індивідуалістичній «свободі доти, доки вона не зачіпає
свободи іншого», а на свободі жертвенного єднання в ім’я порятунку
Батьківщини.  У  вищезгаданому  «Молінні  пілігрима»,  яким
завершуються  «Книги  буття  народу польського...»  у  формі  молитви
лунає  практично  прямий  заклик  до  національно-визвольного
повстання,  яке спрямоване в  майбутнє,  а  не в минуле:  «...  Спільної
війни за волю народу, /  Ми просимо в тебе, Матір Божа.  /  Зброї та
національних  орлів  /  Ми  просимо  в  тебе,  Матір  Божа.  /  Щасливої
смерті на полі бою / Ми просимо в тебе, Матір Божа. /  Могили для
кісток  наших  в  землі  нашій,  /  Ми  просимо  в  тебе,  Матір  Божа.  /
Незалежності,  цілісності  і  волі нашої Батьківщини,  /  Ми просимо в
тебе,  Матір  Божа...»  [1,  s.53-54].  М. Костомаров  у  «Книзі  буття
українського  народу»  проголошує  суспільним ідеалом християнську
козацьку республіку, як  «рівне братство християнське» [5,  с.26],  що
має  протистояти  західним  принципам  «розумного  егоїзму»,  який
робить «богом чрево» [5, с.20].
      Загалом для «національного месіанізму» як Польщі, так і України
та інших європейських країн характерний принцип, за яким тільки й
може  відбуватись  духовний  ренесанс:  принцип  «наливання  нового
вина  в  старі  міхи».  Адже  завдання  національної  інтелігенції  –
сформулювати  новий  соціальний  ідеал,  якого  ще  не  існує,  і  який
гостро  протистоїть  існуючим  реаліям,  заперечує  їх.  Отже,  творцям
нового ідеалу буквально  нема  на  що  опертися,  бо  майбутнього  ще
нема,  а  сучасне їх  не влаштовує.  Отже вони змушені  апелювати до
минулого, наповнюючи однак його принципово новим модернізованим
звучанням,  фактично,  викладаючи  мовою  минулого  ідеали
майбутнього.  І  в  «Книгах  буття  народу  польського…»  є  на
підтвердження цього блискуча думка: «Звертаючись до майбутнього,
треба звертатися думкою в минуле, але тільки так, ніби людина, що
готується  перестрибнути  урвище,  повертається  назад,  щоб  краще
розігнатися» [1, s.27].
     Саме тому, хоча і «Книги буття народу польського…», і «Книга
буття українського народу» («Закон Божий») мають виразно релігійне
забарвлення,  в  них  ми стикаємося  з  особливим,  принципово новим
ідеалом  –  ідеалом  служіння  Батьківщині  як  найвищого  прояву
релігійності, який міг виникнути лише за доби Романтизму, коли Бог,
образно кажучи, вперше здобуває національність і стає «ягеллонським
Богом»,  «Богом  українців»,  «Богом  іспанців»  тощо.  Згадаймо,
наприклад,  приспів із  «Національної  пісні» Ш.Петефі:  «Бог  мадярів
буде свідком назавжди, / Що не будемо рабами більше ми!» [7].
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Причому існує особливий зв’язок католицизму як національної релігії
польського народу із патріотизмом і польською національною ідеєю,
про що свідчить вся традиція соціального католицизму. Зокрема тут
особливо доречно згадати видану папою Іоанном-Павлом ІІ наприкінці
життя книгу «Пам’ять та ідентичність. Бесіди на зламі тисячоліть», в
якій  відбувається  переосмислення  понять  «нація»,  «Батьківщина»,
«патріотизм» і  повернення до все  тих же,  по суті,  ідеалів  служіння
Батьківщині  як  вищого  сенсу  людського  буття:  «...батьківщина
воістину для кожного є матір’ю... Патріотизм означає любов до всього,
що творить батьківщину: до її історії, традицій, до її мови, навіть до її
краєвидів. Ця любов поширюється також на всі твори співвітчизників і
плоди  їхнього  генія.  Усяка  небезпека,  що  загрожує  великому добру
батьківщини,  стає  нагодою для  перевірки  цієї  любові.  Наша історія
показує,  що  поляки  завжди  були  здатні  до  великих  жертв,  щоб
зберегти  це  добро  або  відновити  його.  Про  це  свідчать  численні
могили солдатів, які воювали за Польщу на різних фронтах світу... Але
гадаю, що це ж саме стосується будь-якої іншої країни та нації Європи
і  світу»  [4,  с.75-76].  «Одначе  можна  запитати  себе,  –  задається
запитання Іоанн-Павло ІІ, – хіба ХХ століття не свідчить про дедалі
сильніший імпульс до створення наднаціональних структур, ба, навіть
до космополітизму? Чи не є цей імпульс доказом того, що малі нації,
аби вижити, мусять влитися в більші політичні структури? Це цілком
законні  запитання.  Проте  схоже,  що  родина,  а  також  нація  і
батьківщина  залишаються  речами,  які  ніщо  не  може  замінити.
Католицька соціальна доктрина говорить в цьому разі про «природні»
спільноти,  щоб  вказати  на  особливий  зв’язок  і  родини  і  нації  з
природою людини, яка має свій соціальний вимір» [4, с.76].
     І нарешті, ідея «національного месіанізму» дуже часто некоректно
ототожнюється  з  ідеєю  своєрідного  національного  індивідуалізму,
самоствердження однієї нації коштом інших. Однак саме звернення до
першоджерел –  «Книг  буття народу польського…» та  «Книги  буття
українського народу» переконує нас, що насправді ідея національного
месіанізму  в  своїх  витоках  була  куди  більш  конструктивною  і
передбачала єднання всіх слов’янських народів і чи не насамперед –
Польщі та України «нерозділимо і несмісимо» [5, с.27], як сказано у
«Книзі  буття  українського  народу»,  тобто  зі  збереженням
максимальної національної унікальності.
      Відомі також документи Кирило-Мефодіївського товариства, що
прямо звертались до поляків із  закликом до об’єднання.  В «Книгах
буття  народу  польського  ...»  А. Міцкевич  виголошує:  «...Хто  іде  за
Волею, хай залишить свою Батьківщину і віддасть життя своє. Бо хто
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сидить  у  Батьківщині  і  терпить  неволю,  щоб  зберегти  життя,  той
втратить  Батьківщину  і  життя;  а  хто  залишить  Батьківщину,  щоб
захищати Волю життям своїм, той захистить Батьківщину і буде жити
вічно»  [1,  s.23].  Про  це  говорить  сама  ідея  пілігримства  як
добровільного приречення себе на скитальство в ім’я національного
визволення.  Ось  як  підсумовує  свої  міркування  щодо  патріотизму
Іоанн-Павло ІІ: «Звичайно, обов’язково слід уникати небезпеки, що...
незамінна  функція  нації  дегенерує  в  націоналізм.  Двадцяте  століття
дало  нам  під  цим  оглядом вельми  промовисті  приклади,  також і  в
світлі їх трагічних наслідків. Як уникнути цієї небезпеки? Гадаю, що
правильним шляхом є шлях патріотизму. Адже ознакою націоналізму є
визнання лише своєї нації і турбота лише про добро власної нації, без
огляду на права інших. Натомість патріотизм як любов до батьківщини
визнає за всіма іншими націями рівні права з тими, які вимагаються
для  власної  нації,  а  тому  є  шляхом  до  упорядкування  суспільної
любові» [4, с.77].
      Отже,  «національний  месіанізм»,  що  проголошує  піонерське
становище «обраного народу» в поступі до ствердження нових форм
постекономічного, посткапіталістичного буття, не тільки не заперечує
єднання на національному ґрунті з іншими народами, а практично не
може реалізуватися  поза  ним.  «Отож і  світ  –  це  як  Батьківщина,  а
народи як люди» [1, s.22], – цей блискучий афоризм А. Міцкевича, що
перегукується  з  ідеєю  «Європи  вітчизн»,  запропонованою
національним лідером Франції  Ш.  де  Голлем у  якості  альтернативи
моделі  Євросоюзу  сучасного  зразка,  міг  би  стати  гаслом  справді
конструктивного  єднання  європейських  –  і  передусім
східноєвропейських  –  країн  перед  обличчям  економічних,
геополітичних  та  соціокультурних  катастроф,  які  нині  переживає
Європа.
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I. Метафізика буття

В.В.Кизима
 

АКСИОМЫ БЫТИЯ 

 В  статье  на  основе  принципов  метафизики  тотальности  предлагается
универсальная модель бытия, а также разрешение с ее помощью некоторых
спорных вопросов современной космологии  и других.           
Ключевые  слова:  бытие,  формы  бытия,  метафизика,  монада,  парс,
генерология, сизигия, принципы, онтика, онтология, причинность, условия

У  статті  на  засадах  принципів  метафізики  тотальності  запропонована
універсальна  модель  буття,  а  також  розв’язання  з  її  допомогою  деяких
спірних питань сучасної космології та інших. 
Ключові слова: буття, форми буття, метафізика, монада, парс, генерологія,
сизигія, принципи, онтика, онтологія, причинність, умови 

On the basis of the principles of metaphysics the article offers a universal model of
being. The model lays foundation for overcoming difficulties of modern cosmology
as well as a number of other topical issues.
Key words: being, forms of being, metaphysics, monad, pars, generology, syzygy, 
principles, ontics, causality, conditions. 

Предисловие 

      В  свое  время  А.Эйнштейн  подметил,  что  логическая  основа
физики  «все  больше  и  больше  удаляется  от  данных  опыта»,  в
результате чего логическая система мышления физика выстраивается
«лишь  свободным  вымыслом»  [1,  с.59].  Выход  из  этого  произвола
указал  Нильс  Бор,  который,   по  свидетельству  В.Гейзенберга,
отстаивал  приоритет  понимания  смысла изучаемого  явления  перед
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попытками  «скорее  угадать  правильные  математические  формулы  с
помощью заключений по аналогии,  чем вывести их» [2,  с.50].  Но в
дальнейшем ситуация  не  улучшилась,  более  того,   к  сегодняшнему
дню положение еще более обострилось из-за дороговизны получения
существенно новых  эмпирических  данных  в  области  микромира и
астрофизики.    Усилился  спекулятивный  момент  «свободного
вымысла»  и,  соответственно,  еще  больше  снизилась  роль
объединяющего  смыслового  начала.  Как  итог,   не  срабатывает  не
только  традиционное  движение  мысли  «снизу вверх» -  от  опыта  к
теории,  а  и  обратное  движение,  и  не  только  из-за  возросшего
произвола  «угадывания  правильных  математических  формул»,  о
котором говорил   Н.Бор,  а  и  из-за  произвольного манипулирования
скудными  данными  и  гипотетическими  предположениями,  которые
порой не соответствуют друг другу. Как отмечалось еще в 80-х годах
ХХ ст.,   в науке имеет место  «атмосфера неопределенности», когда
«невозможно  ни  доказательство  того,  что  новая  гипотеза  верна,  ни
того, что она не верна» [3]. http://coollib.com/b/237261/read - n_73. А в
начале  нашого  века  американский  научный  обозреватель  журнала
«Scientific American» Дж. Хорган опубликовал книгу «Конец науки», в
которой  утверждал,  что   фундаментальная  наука  подошла  к  своему
концу, поскольку   ученые уже раскрыли большую часть тех загадок
мироздания,  разгадкам  которых  и  посвящает  себя  фундаментальная
наука.  Эти рассуждения вызвали неоднозначную реакцию как тогда,
так  и  позже,  когда  книга  была  переведена  на  русский  язык  [4] и
обсуждена в русскоязычном научном сообществе  [5], [21], [22], [23],
[24].  Ситуация кажется неопределенной, если не безнадежной. 
         Но в действительности в позиции Хоргана языком, хотя и не
столько  научным,  сколько  публицистическим,  обозначена  реальная
глубинная тенденция, которую следует адекватно понять, чтобы найти
реальный выход из тупика. Эта тенденция состоит в том, что сегодня
не  только  физика,  а  и   другие  науки,  претендующие  на
фундаментальность,  достигли  предела  своих  дисциплинарных
возможностей,  особенно  при  изучении  сложных  объектов.  Об  этом
свидетельствует  появление и широкое развитие междисциплинарных
исследований  -   тенденции,  важной  своей  интегральной
направленностью. Но сама по себе междисциплинарность не решает
обострившуюся проблему, она лишь оттягивает ее решение, поскольку,
при  отсутствии  общеприменимой  и  эффективной  модели
междисциплинаризации,  новый  подход  не  упрощает,  а  усложняет
ситуацию.  Тем  не  менее,  феномен  междисциплинарности  имеет
существенное  значение  в  том  плане,  что  он  болем  четко  обнажил
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созревшую  противоречивость.  Она  заключается  в  том,  что  для
получения общей модели междисциплинарного  исследования,
необходимо  иметь  широкую  практику  междисциплинарных
исследований, но для развития такой практики необходимо иметь хотя
бы  гипотетическую  общую  модель  этой  самой
междисциплинаризации. 
      Есть ли выход из этого замкнутого круга? Он существует, но связан
не  столько  с  наукой,  сколько  с   качественно  новыми,  даже
радикальными, требованиями к самому современному исследователю.
Преодоление указанной трудности  состоит  в  том,  чтобы,  во-первых,
расширить  мировоззрение  «дисциплинарных  специалистов»  до
метафизического  уровня, т.е.  выйти  за  пределы  не  только  своей
научной  специальности,  а  и  самой  науки;   во-вторых,  используя
метафизику,  разработать представление об   универсальной  модели
бытия,  применимой   к  любой  современной  области  знания,  в-
третьих, научиться и «обратному движению» - прилагать эту модель к
конкретным исследовательским задачам науки, в частности,  физики и
астрономии.  Раз  фундаментальная наука вторглась в  область,  где ее
компетенции недостаточно, именно метафизическое понимания мира
как  бытия может  быть  полезным  для  решения  проблемы  путем
движения «сверху вниз». 
        Разумеется, решение указанных задач выдвигает новые, причем
неординарные вопросы, на этот раз перед самими учеными, поскольку
они  оказываются  перед  необходимостью  выхода  во  вненаучную,
философскую область. А также и перед самими философами, которым
необходимо  сыграть  главную  роль  в  том,  чтобы  представить
работоспособную универсальную модель бытия, о которой в прежней
философии  речь  не  шла  в  таком прагматическом смысле.   Именно
вопрос  о  модели  бытия выдвигается  на  первое  место  и  заставляет
переводить внимание ученых и философов в новое русло, одинаково
важное как для философов, так и для ученых. В том числе и потому,
что  смещает  исследовательскую  мысль  в  непривычное  пограничное
пространство, расположенное  между наукой и метафизикой. 
       На этом пути необходимо прежде всего понять, почему до сих пор
метафизика не была в должной мере соединена с наукой  через учение
о бытии, что, как кажется, было бы вполне естественно? Ответ состоит
из двух  пунктов:  1.  потому, что  наука в  ее  массовой эмпирической
практике  такой  необходимости  не  испытывала.  Лишь  ученые
масштаба  А.Эйнштейна  или  В.Гейзенберга  интересовались
философскими проблемами; 2. потому, что сама  философская мысль
не была единой метафизикой,  понимаемой как мудрость; вместо этого
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существовало  множество  философий,  носивших  характер  любви к
мудрости, т.е. любительства, и каждая из философий претендовала на
свое видение бытия, Иначе говоря, имело место не  единое истинное
знание о бытии, а множество мнений о нем, было много философий,
но  отсутствовала  общепризнанная  в  своей  истинности  единая
метафизика.         
     Какова ситуация сегодня? Она поменялась в последние двадцать лет
существенным образом. Разработана метафизика, синтезировавшая не
только прежние философские направления, а и религиозные и научные
представления о бытии, и потому претендующая на звание не только
истинной,  а  и  единой  метафизики.  Речь  идет  о  метафизике
тотальности.  Благодаря  содержательности  ее  модели  бытия  она
способна быть эффективной методологической основой решения как
теоретических,  так  и  практических  задач  любой области  знания  и
практики.  Она  применима  не  только к  природным  явлениям,  а  и  к
обществу,  человеку,  к  проблемам  сознания,  а  также  способна
обеспечить  содержательную  интерпретацию  так  называемых
аномальних  явлений,  которые   еще  недавно  выламывались  из  всей
системы   человеческих  представлений   вообще.  Ниже  на  базе
принципов  метафизики  тотальности   сформулированы  аксиомы,  в
своем комплексе представляющие  модель бытия, а также некоторые
вытекающие из этой модели следствия и практические выводы.  

Модель бытия и ее следствия

I. Аксиома  онтико-онтологической  дуальности.  Данная  аксиома
фиксирует, что  любая реальная форма бытия, начиная с физических,
химических, биологических, социальных и кончая еще неизвестными
нам,  реально   обладает  двойственной  природой -  индивидуальной
неповторимостью   -  онтичностью,  и,  одновременно,
принадлежностью  к  породившей  ее  разноуровневой  окружающей
среде -  онтологичностью.
      Например,  человек онтичен как неповторимый индивид, а как
часть физического, биологического, социального миров – онтологичен,
точней  полионтологичен.  А  поскольку в  каждом  из  этих  миров  он
онтически ведет себя по-разному (в физическом мире как физическое
тело,  в  биологическом –  как  живое  существо,  в  социальном –  как
существо социальное,  как представитель планеты Земля – существо
планетарное   и т.д.)  – он также и полионтичен. 
     Отсутствие  принципа  онтико-онтологической  дуальности  в
традиционных  философиях  –  основная  причина  множественности
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философских  учений  абсолютизировавших  разные  онтики  и
онтологии, что, в свою очередь, не позволяло им прийти к  пониманию
бытия как онтико-онтологического единства многообразия.  

     Следствие 1. Каждая конкретная форма бытия онтико-онтологична
по-своему – из-за разных проявлений ее монадности и парсичности.
Как  онтическая  она  обладает  свойствами  индивидуальной
монадности (прерывности, конечности, качественной определенности,
обособленности  от  других  явлений,  локальности)  и  выступает  как
монада. А как органическая часть соответствующих ей разных сред-
онтологий, обладает свойством парсичности и выступает как парс (от
лат.  рars - часть).  Как парс она является узлом пересечения разных
условий  и  сред  и  сама   продолжается  в  них  непрерывным,
неограниченным образом.  А они определяют ее монадную специфику
«изнутри». Таким образом,  любая бытийная форма имеет монадно-
парсический (mp-)  характер,  определяющих  как  ее  внешние
отношения, так и внутреннее содержание.    Так человек, участвуя в
системе  производственных  отношений  на  работе  как
производственная монада, в то же время является парсом как  узлом
«пересечения»  в  нем  разных  других  социальных  онтологий  -
природных  условий,  социальной  жизни,   духовной  атмосферы  в
которой живет, и т.д. и этот его «парсический узел» «завязывается» на
нем  индивидуальным  и  специфическим  образом,  по  осмобому
сказываясь на его внутренней жизни. В других ситуациях имеет место
другая  монадность  и  парсичность.  Например,  пребывая  в  семейном
кругу, тот же человек является монадой, но уже семейных отношений,
а  по  отношению  к  производственной  ситуации  и  всем  прочим,
является парсом. 
       
    Следствие 2. Из онтико-онтологической и связанной с ней монадно-
парсической  дуальности  бытия  следует,  что  бытие  всегда  является
единством  многообразия.  Любая  форма  бытия,  рассматриваемая  в
конкретной  ситуации,   монадно-парсична  по  отношению  к  этой
ситуации.   При  смене  ситуации  характер  монадно-парсической
двойственности  меняется,  но  сама  двойственность  имеет  место
всегда. Человек, способный выступать в разных ситуациях в качестве
разных монад, выступает как полионтичное существо. А разнообразие
самих  ситуаций,  в  которых  он  может  находиться,  образует
соответствующий  его  полионтизму  полионтологизм бытия.  Само
бытие,  в  таком  случае,  может  рассматриваться   одновременно  как
полионтическое многообразие его форм,  находящихся всегда в общем
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полионтологическом  единстве,  в  котором  каждой  онтической
проекции вещи   соответствует  своя онтология,  а  каждой онтологии
соответствует  свое  онтическое  разнообразие  вещей –  городу  свое,
обществу  свое,  природе  свое  и  т.д.   В  общем  случае  онтико-
онтологическая полнота бытия предстает как постоянно меняющееся
единство  многообразия,  где  многообразию  соответствуют  носители
разных  онтических  функций,  а  единству –  онтологические  условия
жизнедеятельности данных носителей. 
        Идея единства многообразия бытия всегда  присутствовала в
истории  философии,  но  находилась  на  периферии  мышления  как
неразрешимый логический парадокс. Принцип онтико-онтологической
дуальности,  рассматриваемый  в  содержательном  плане,  впервые
разрешает  данный  парадокс.  У  каждого  человека  свой  жизненный
путь, а значит и свои неповторимые монадно-парсические  траектории
в  бытии,  при  постоянном наличии  самого  меняющегося  бытия  как
полионтологической  субстанции  всех  частных  процессов.  То  же
относится и к каждой вещи. 

     Следствие  3  касается  отношений  детерминации  бытия.  Оно
фиксирует:  каждая  форма  бытия  вследствие  ее  онтико-онтической
дуальности  взаимодействует  с  бытием  двойственным  образом  –
внешним причинным как   монада  с  монадами,  отвечающим  за  ее
внешнюю жизнь, и внутренним парсическим, как часть (парс) разных
онтологий бытия с другими частями этих онтологий. Онтологии в этом
случае выступают как условия (condition) бытия формы, «отвечающие»
за  ее  скрытую,  внутреннюю  жизнь.     Конкретней,  речь  идет  о
следующем:

 а)  онтические  отношения  предстают  как внешние  причинные
взаимодействия монадных форм, имеющие энергетический характер и
меняющие  их  внешние  отношения  друг  к  другу  в  общих  им
онтологических  пространствах.  Определившиеся  устойчивые
причинные отношения системы монад называются генерологическими
(от лат.  genero – порождать, создавать). Примером генерологических
отношений являются отношения компонентов производства в общей
структуре  (генерологии)  производства,  или  отношения  частиц  в
кристаллических решетках разного типа, атомов, входящих в кристалл
и  т.д.    Монадно-генерологические  (mg-)  формы  бытия  в  своей
совокупности  и  причинных  взаимодействиях  представляют  собой
субстрат бытия. 
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  б) в отличие от онтических причинных отношений, онтологические
отношения форм бытия имеют сплошной, неявный (по отношению к
внешней,  субстратной  онтике),  кондициональный,   парсический
характер, представляют собой влияния онтологических сред, условий
на скрытую жизнь бытийных форм не имеют прямого отношения к
функционированию  внешней  монадно-генерологической  структуры.
Они влияют информационно-организующим образом на  внутреннюю
жизнь бытийных форм.

II. Аксиома ландшафтности бытия: единство многообразия бытия,
рассматриваемое  как  сочетание  полионтизма  и  полионтологизма,
образует сложный универсум, обладающий ландшафтным строением.
      Ландшафт является пересечением потоков разнородных влияний,
формой  и  способом  бытия,  проявляющимся   через  особые
характеристики,  -  место  (топос),  универсум  мест  и  их  порядок,
морфология (морфологическое строение),   архитектоника.  В общем
случае  ландшафт  характеризуется  такими  понятиями,  как
пространство,  время,  движение,  энергия,  прерывность  и
континуальность,  конечность  и  бесконечность,  однородность  и
гетерогенность. При этом всегда имеет место тенденция к взаимному
согласованию всех ландшафтных компонентов, проявляющаяся в том,
что изменение ландшафта в одном месте   сказывается на других,  а
общие  ландшафтные  процессы   влияют  на  частные  (ландшафтная
самодетерминация).  Каждое  место  ландшафта  обладает  своим
жизненным  потенциалом (по Аристотелю –  место «имеет  силу»),  а
ландшафт в целом выступает как  поле влияний. Не случайно понятие
поля  широко  используется  в  географии,  геологии,  геоботанике,
биологии,  а  также  в  психологии  (Х.фон  Эренфельс,  К.Левин),
лингвистике  (семантические,  ассоциативные,  грамматические,
синтагмические  и  другие  поля),  в  истории  (О.Шпенглер  и  др.),
этнографии (Д.Н.Гумилев), не говоря о физике, химии, математике.   

   Следствие 1:  Важнейшим свойством ландшафтности является ее
организующий  (метапричинный) характер.  Ландшафтные  влияния
играют по отношению к объектам влияния оформляющую роль, они
не только налагаются  на развивающиеся  в  ландшафте события,  а  и
кодируют  их  в  виде  упорядоченных  морфологических  пересечений
влияний,  соответствующих  характеру  ландшафтности.  Между
порядками  ландшафта  и  регулярностями  местных  причинных
отношений устанавливаются связи соответствия типа «оригинал- код
(копия)». 
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      Процесс перенесения общеландшафтных порядков на местный
уровень  кодирования  выступает  как  сворачивание  информации  –
инволюция.  Последующее же раскрытие заложенного кода в местной
жизни  выступает  как  развитие  места  –  как  его  эволюция.  В  общем
случае из местного хаоса рождается местный же порядок, являющийся
преломлением  общеландшафтной  упорядоченности,  а  из  местного
порядка  развивается  местная  жизнь в  ее  специфической
неповторимости.  В  этом  смысле  ландшафтные  процессы
осуществляются  как  инволюционно-эволюционное  единство.   Как
писал еще И.Г.Гердер, в природно-географической среде берет начало
специфический  и  неповторимый  Volksgeist –  «дух  (гений)  народа»,
комплекс его манер, обычаев, способ чувствования и поведения. Связь
культуры  и  географической  среды  как  особый  принцип
сформулирован в 1922г. в работе Л.С.Берга «Номогенез», а наиболее
полно в работе Л.Н.Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». Сегодня
говорят  о  «законе  Гердера-Гумилева»,  который  фиксирует
архетипическую  связь  этноса  и  окружающей  среды  через
этнокультуру,  этнопсихологию,  глубинные  пласты  которых  кажутся
утраченными или безнадежно забытыми (А.В.Горбань).

    Следствие 2: Ландшафт как метапричинный фактор является тем,
что в философии и науке, в отличие от причин, называют условиями.
Но условия в этом случае  понимаются  не как нечто пассивное,  а  в
качестве  организующей,  метапричинной силы.  Уяснение
ландшафтного  характера  условий  уточняет  их  отличие  от  причин.
Условия  не  сводятся  к  причинам,  как,  считали,  абсолютизируя
принцип  причинности  («все  имеет  причину»),  сторонники  такого
сведения.  Также  и  причины  не  сводятся  к  условиям,  как  считали
кондиционалисты. Условия и причины  предполагают друг друга как
равноценные  и  взаимозависимые  по  отношению  друг  к  другу
детерминирующие  факторы.  Условия  всегда  являются  таковыми
только по отношению к соответствующим причинным отношениям. А
причинные действия всегда проходят в определенных условиях.
       Наличие организующей функции сложного в своем строении
ландшафта  позволяет  говорить  о  разных  ландшафтных  «планах»
влияния,  под координирующим влиянием которых идут  процессы в
каждом  конкретном  случае,  в  частности,   понять  рациональный
момент  теологической идеи «божественного Плана», в соответствии с
которым все в мире творится соответственно замыслу Бога. При этом,
однако, исчезает необходимость в религиозном понимании плана как
единственного  и  божественного.  Ландшафтный  план  реально
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выступает  как  единый   и,  одновременно,  многообразный,  а  также
неповторимый  для  каждого  отдельного  места.  Многоплановость
ландшафта  присутствует  не  только  как  природная,  социальная  или
иная,  а  и  как  внутриприродная  (физическая,  химическая,
геологическая,  биологическая  и  т.д.),  внутрисоциальная  (семейная,
производственная,  политическая,  духовная  и  др.).  При этом,  она не
остается  постоянной  и  неизменной  на  всех  уровнях.  Поэтому не
существует абсолютных ландшафтных онтологий и онтик, ландшафт в
этом  смысле  неисчерпаем,  имеет  место  его  полионтизм  и
полионтологизм.  Об  этих  и  других  особенностях  ландшафта
подробней см. [6, с.6-14]; [7, с.8-17 ].

        Следствие 3:  поскольку способом и формой бытия является
ландшафтность, бытие человека имеет ландшафтный характер [7, c.3-
16].

1. Человек  пребывает  во  внешнем  и  внутреннем
отношении  к  ландшафтам  бытия  –  в  первом  случае  он
человекоразмерен внешней ландшафтности мира в телесности
и  своем  поведении,  во  втором  –  является  человекомирным
существом,  несущим  коды  ландшафтности  мира  в  себе  в
результате  кодирования  ландшафтом  формирования  и
появления   человека  как  в  историческом,  так  и  в
индивидуальном плане.
2. Ландшафтное влияние на сознание человека носит не
зеркальный  характер,  а  предстает  как  «иерархическая
структура когнитивных репрезентаций» [20],  не похожих на
упорядоченность внешнего ландшафта, но соответствующих
ей.  Когнитивная  репрезентация  предстает  как  качественно
иная,  самостоятельная  ландшафтность – как ландшафтность
познания, «субъективный образ мира» [20, с.64].
3. Человек  не  только кодируется  ландшафтом,  а  своей
деятельностью  также  опредмечивает  несомый  им
ландшафтный когнитивный код во внешней действительности
и  тем  меняет  ландшафтность  бытия.  В  результате  этого
единство  человека  и  бытия  предстает  как  процесс
кодирования-декодирования, меняющий бытие и развивающий
культуру и самого человека через формирование ментальных
ландшафтов  второго,  третьего  и  дальнейших  порядков.  В
целом  происходит  усвоение  и  уплотнение  информации  в
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сознании человека и, через это, - изменение его взгляда на мир
и отношения к миру.
4. Опредмечивающе-распредмечивающая  деятельность,
человека,    обеспечивая   соответствие  между  идущим
«вовнутрь» человека  процессом кодирования  (инволюции)  и
идущим  «вовне»  процессом  декодирования  (эволюции)
означает  непрерывное  сохранение  инволюционно-
эволюционного  единства.  Подобные  инволюционно-
эволюционные процессы идут  и во  всем бытии.  Они могут
рассматриваться  как  действие  закона  сохранения
многообразия бытия.   

III. Аксиома  жизни  бытия: в  жизни  любой  бытийной  формы
определяющую  роль  играют  причинно-кондициональные
взаимодействия.   Они осуществляются  в  соответствии с  принципом
причинно-кондициональной  самодетерминации. Согласно  данному
принципу,  причинно  влияя  друг  на  друга  внешним  (монадным)
образом,  формы  бытия  в  то  же  время  неявно  затрагивают  свои
скрытые (парсические) отношения с миром и через них как условия
(condition) своего бытия  сказываются на поведении не только других
форм бытия, а и рефлексивно на собственной внутренней жизни. Эти
внутренние влияния затем модифицируют внешнее поведение данной
формы и процесс, продолжаясь   в новых циклах самодетерминации,
ведет  к  изменению  как  генерологических  причинных  связей  и
отношений форм, так и их внутренней жизни и парсики. Так внешние
манипуляции человека с монадами и генерологиями, неявно влияют на
окружающее  парсическое  поле,  а  его  измененение    сказывается
обратным образом на парсическом состоянии человека,  что,  в  свою
очередь,   влияет  на  результаты его  внешних  манипуляций.  Данный
механизм  носит  универсальный  характер,  поскольку  его  действию
подчиняется как явная жизнь, так и скрытые процессы всего бытия в
их  неразрывном  единстве.  Он  может  применяться  в  любых
конкретных  ситуациях,  достаточно  определившихся,  чтобы  в  них
более  или  менее  отчетливо  проявлялись    внешние  причинные
влияния, взаимодействие монад и генерология, с одной стороны,  и их
парсические ауры и скрыто действующая парсика остального мира  - с
другой. 

          Следствие  1. В  рассмотренном  механизме  причинно-
кондициональной самодетерминации самым загадочным для человека
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моментом всегда был выход скрытых кондициональных парсических
влияний  на  внешний  уровень  жизни  и  в  иной  форме.  Например,  в
человеке это проявляется как влияние бессознательных процессов на
внешнее  причинное  поведение  человека.  Как  скрытые  влияния
трансформируются  во  внешние  изменения?  Ответ  на  этот  вопрос
всегда вызывал затруднения. Возникавшие как бы «ниоткуда» внешние
изменения представлялись неясными по происхождению, а кроме того,
были  такими,  которые  не  вписываются  во  внешнюю  причинную
картину жизни и потому рассматривались как  сверхъестественные в
своей  сущности.  Этим  неожиданным  внешним  нарушениям  и
отклонениям  в  функционировании  бытийных  форм  часто
приписывалось мистическое или иное подобное происхождение.
      Между тем, мы сталкиваемся с ними постоянно, как в научной
деятельности, так и в практической жизнидеятельности, уже хотя бы
потому,  что  наша  деятельность  преследует  некоторую  цель,  но  не
всегда ее достигает.  В  деятельности по схеме цель-средство-результат
(Ц-С-Р) всегда оказывается, что основной результат Р испытывает те
или  иные  отклонения  от  цели  за  счет  некоторой  непредвиденной
добавки  ΔР,  которую  не  удается  полностью  устранить  нашими
внешними  средствами.  Формула  деятельности  на  самом деле  имеет
вид Ц-С-(Р ± ΔР). Так, измеряя  какую-либо физическую величину в
эксперименте,  мы  всегда  сталкиваемся  с  т.н.  ошибкой  измерений,
природа  которой  определяется  не  изучаемым  процессом,  а  некими
скрытыми  влияниями.  Они  и  носят  в  данном  случае  парсический
характер,  не являются  «случайными»,  а  несут  информацию  о
глубинных онтологических средах, явлениях и влияниях, отличных по
своей  сути  от  изучаемых  нами  онтических  действий.  За  ΔР  и
«отвечают»  скрытые,  не  поддающиеся  исключению  внешними
причинными  действиями,  парсические  влияния  среды.   При  этом
парсические влияния различны на разных онтологических уровнях, а
их  субстраты  «живут»  своими  специфическими  причинными  и
парсическими отношениями и несут в себе огромную информацию о
еще неизвестных нам явлениях и влияниях бытия.  
       
         Следствие 2: из-за важной роли парсических влияний, которые
до  сих  пор  недооценивались,  все  более  необходимой  становится
специальная  область  знания,  направленная  на   исследования
парсического  феномена.   Уже  сегодня  выделяются  разные  методы
изучения  парсических  влияний.  В  метафизике  тотальности  ими
занимается  парсология.  Приведем  один  из  примеров  современного
подхода к изучению парсики.   В недавних массовых исследованиях

 146316315
                                                                        



І.Метафізика буття       

случайных  процессов,  описанных   И.Магафуровым  [8]  сделан
обоснованный  экспериментально  вывод  о  том,  что  результаты
случайных испытаний,  если  не  ограничиваться  только их  средними
величинами,  а  внимательно проанализировать максимально большое
число  знаков  «после  запятой»,   на  самом  деле  оказываются
неслучайными,  они  подчиняются  определенным  закономерностям,
например имеет место повторяемость их определенных групп. В таком
случае  традиционное  вероятностное  описание  данных  результатов
оказывается  неадекватным.  Более  того,  сами  наши  представления  о
случайном  становятся неверными  в  корне,  поскольку  если  в
последовательности «случайных» чисел обнаруживается повышенное
по сравнению с теорией вероятности число самоповторов фрагментов
одних  и  тех  же чисел,  это  не  вписывается  в  данную  теорию.  Как
пишет  И.Магафуров,  в  больших  массивах  данных  «огромные
фрагменты  последовательностей   повторяются  с  редкой  точностью.
Увидеть  такое  и  по-прежнему  ограничиться  языком  теории
вероятности  –  не  думаю,  что  это  возможно»  (с.222).  Он  отмечает
также,  что  «понятие  вероятности  может  быть  введено  лишь  с
ограничениями,  например,  на  среднее»,  «предсказания  теории
вероятности хорошо работают для средних значений, в тех случаях,
когда как говорят «большая статистика»»(с.221).
       Исходя из этих результатов,  можно утверждать, что,  хотя нас
интересуют  обычно  средние  величины как  явные  и  достоверные,  а
потому  важные  для  сегодняшних  сфер  нашей  причинной
деятельности,  самое  необычное,  интересное  и  важное  в
перспективном  плане  содержится  не  в  средних  величинах,  а  в
отклонениях  от  них.  Последние  определяются  скрытыми
парсическими влияниями, несущими информацию о глубинных силах,
овладение  которыми  может  оказаться  важным в  дальнейшем  и  для
нашей  внешней  жизни  подобно  тому,  как  скрытые  в  свое  время
электрические, магнитные и ядерные поля и силы по мере их открытия
в  корне  изменяли  жизнь  общества.  Более  того,  с  позиций  такого
подхода  и  метафизики  тотальности  вообще,  ничто  не  мешает  нам
считать, что движение по пути развития парсологии – это прямой путь
к уяснению сущности феноменов, которые сегодня рассматриваются
как  аномальные,  мистические  или  как  удивительные  случайные
совпадения.  Жизненное  поведение  человека  гораздо  интересней  и
сложней, чем то представление, которым мы сегодня с ним связываем,
оно  есть  постоянная  игра  парсически-монадных  и  парсически-
генерологических  возможностей,  связанных  с  реализацией  тех  или
иных  не  только  причинно-энергетических,  а  и  информационно-
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парсических феноменов.
      «Неожиданные», «спонтанные», неконтролируемые изменения и
«нарушения»  во  внешних  причинных  взаимодействиях  проявляют
себя  также  в  ходе  познания  и  в  жизни  общества.  В  связи  с  этим
приведем еще два примера-следствия  – один из области гносеологии,
другой – из социальной жизни. 
      
      Следствие 3. Существуют три модели познания – классическая, в
которой  среда  рассматривается  как  определяющая  знание  человека
(«знание есть отражение бытия», объект определяет знание субъекта:
O→S);  неклассическая –  где  человек,  задавая  саму  методику  и
методологию  познания,  тем  самым,  предопределяет  и  специфику
объекта и знания о нем («объект есть то, что определяется субъектом»:
S→O);  постнеклассический подход,  в  котором  человек  является
частью среды (объекта) и потому, влияя на среду, испытывает на себе с
ее стороны результаты своего собственного воздействия,  что меняет
его  как  субъекта  и  влечет  его  новое  действие  на  среду.  В  таком
циклическом  процессе  меняются  как  субъект,  так  и  объект.
Классический и неклассический подходы соответствуют классической
и  неклассической  науке  и  предполагают  разовые  познавательные
действия.  Постнеклассическая  модель  схватывает  познание  как
реально развертывающийся  процесс, происходящий в соответствии с
принципом  причинно-кондициональной  самодетерминации.
Постнеклассическая  модель  синтезирует  классичекскую  и
неклассическую и именно она описывает познавательный процесс в
его полноте и целостности.

       Следствие 4. Общество как целостная форма бытия  имеет в
качестве  генерологического  каркаса сложную  систему  монадно-
онтических отношений в виде государственных структур и их связей, а
также  системы  экономических,  производственных,  финансовых  и
прочих  официально  оформленных  институций,  действующих
причинно-следственным  образом  в  соответствии  с  конституцией  и
законодательством.  Субстанциальным  основанием указанных
генерологий выступает гражданское общество – обычная, связанная с
традициями,  но  неформализованная,  находящаяся  в  постоянном
изменении  и  преобразованиях  и  постоянно  рождающая  новые
отношения людей жизнь, в которой ведущую роль играют свободные,
неюридические  отношения  людей  во  всей  их  осознаваемой  и
неосознаваемой полноте,  неожиданности, разнообразии и творчестве,
и  проявляющаяся  через  общение,  обмен  мнениями,  создание  и
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действие неформальных групп и сообществ, неофициальные контакты,
стихийные проявления своих желаний и требований к официальным
структурам.  Механизм  причинно-кондиционального  взаимодействия
институциональной  жизни  и  гражданского  общества  служит
источником и  регулятором развития обществ и социума как целого, и
может  быть  использован  для  оптимизации  управления  ими.  Другие
важные  следствия   принципа  причинно-кондициональной
самодетерминации  рассмотрены  в [9].

IV.  Аксиома сизигийности:  поскольку генерологические структуры
целостной формы жизни представляют упорядоченные отношения, а
парсические  влияния  вносят  в  них  неупорядоченность,   реальная
ситуация,  в  которой  пребывает  любая  бытийная  форма,  связана  с
отношением  меры  ее  генерологического  порядка  Ng к  мере
парсического  хаоса  Nр.  Этот  параметр  в  метафизике  тотальности
называется  сизигией  (от.  др.-греч.  σύ-ζῠγος  —  парное  сопряжение,
сочетание). Если обозначить сизигию S, то можно записать: S = Ng/Nр.
Сизигия может меняться в ходе изменения целостной формы и, тем
самым,  служить  численной  мерой ее  парсически-генерологического
состояния,  а  также  перехода  от  более  упорядоченного  состояния  к
менее упорядоченному и наоборот. Поэтому сизигийный показатель
можно использовать для  описания  и контроля состояния  бытийной
формы, а также для целенаправленного управления ее изменениями. 

      Следствие 1: Не все значения сизигии являются оптимальными
для  бытийных  форм.  Например,  при  Ng=0,  когда  упорядоченность
расшатана  и  имеет  место  парсический  хаос,  в  бытийной  форме
отсутствуют  устойчивые  генерологические  отношения  и  она
распадается  и  исчезает.  При   Nр=0,  когда  отсутствует   парсика,
генерология максимальна, но   имеет закостенелый, «тоталитарный»
вид.  В  такой  ситуации  форма  утрачивает  парсическую  гибкость,
позволяющую  ей  без  ущерба  переносить  небольшие  парсические
колебания,  в  том числе  и  вызываемые внешней средой.  Устойчивая
форма  на  самом  деле  является  хрупкой,  и  даже  под  небольшим
точечным внешним воздействий  может разрушаться.
      Из сказанного следует, что между двумя указанными крайностями
должно существовать некоторое оптимальное значение  сизигийности
Sopt., связанное с ситуацией  максимального соответствия  значений
генерологии  и  парсики  друг  другу.  Как  показали  К.Шеннон  и
Е.А.Седов на примере исследования текстов и социальных систем, в
устойчивых  во  времени текстах  и  системах  отношение  меры
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генерологической  упорядоченности  к мере  их  парсического  хаоса
составляет 80% к 20% [10]. Как оказалось, данная пропорция была до
того уже известна эмпирически в разных областях жизнедеятельности.
Например,  Дж.Зипф  в  середине  ХХ  в.  писал,  что  в  социальных
системах  примерно  20-30%  любого  используемого  ресурса
(сотрудники, товары, время, знания и т.п.) дают 70-80% результатов,
связанных  с  этим  ресурсом.  Известно  и   эмпирическое  правило,
выявленное  итальянским  экономистом  и  социологом  В.Парето  и
обобщенное  в  виде  принципа  англичанином  Ричардом  Кохом  как
принцип 20/80, согласно которому 20% усилий дают 80% результата, а
остальные  80%  усилий  —  лишь  20%  результата.  В  метафизике
тотальности  подобные  эмпирические  правила  и  случаи   становятся
частными  случаями  универсального  принципа  оптимальной
сизигийности бытия. Можно, в связи с этим, сделать общий вывод:
формула  оптимальной  сизигийности,  обеспечивающей   устойчивое
состояние  любой  бытийной  формы,  имеет  вид:  Sopt=Ng/Np=4.  Т.е.
численное  значение  сизигийного  оптимума   равняется  четырем  и
имеет универсальное значение для  любых оптимальных парсически-
генерологических отношений [11, с.96], [12, с. 122-136].  

      Следствие 2. Кроме выяснения численного значения оптимальной
сизигийности оказалось возможно выяснить и его природу. Это было
сделано  в  связи  с  другими  исследованиями  и  в  другой  области.
Оказалось,  что  сизигийный  оптимум  имеет  вполне  определенный
содержательный  смысл.  В.И.Акунов  на  примере  исследования
истории развития сложных технических систем (конкретно речь шла о
богатой истории мельничного дела)  [13, с. 398-413]  показал, что в их
развитии можно выделить как более устойчивые по комплексу своих
параметров  во  времени  модели,  так  и  имеющие  переходный,
неустойчивый во времени характер. Он зафиксировал, что:

1.1.  в  ходе  развития  и  совершенствования  сложных
технических  систем  осуществляется  их  самонормирование,
т.е. выделяются их дискретные состояния, поскольку система
нормируется по некоторым характеристическим параметрам,
образуя  в  соответствии  с  ними  эволюционный  дискретный
ряд;
2.2. отбор систем активно осуществляется условиями их
жизни в момент возрастания энтропии, т.е. при усилении хаоса
(неопределенности) состояния системы;
3.3. отобранная  устойчивая  система  характеризуется
высокой степенью организованности (минимумом энтропии)
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при  минимуме  удельных  затрат  вещества,  энергии  и
информации на единицу преобразуемого потока ;
4.4. общий  процесс  подчинен  минимизации  удельных
затрат  вещества,  энергии  и  информации на  единицу
преобразуемого потока.

     Иначе говоря, в общем случае оптимум сизигийности, связанный
с  устойчивостью состояния системы,  означает достижение системой
состояния  минимума затрат субстрата,  энергии  и  информации  на
переработку ею единицы  внешних потоков. 
     Это  правило  действует  и  в  случаях  нарастания   сложности
генерологических форм в самой системе,  когда они надстраиваются
друг над другом. Результат данного генерологического усложнения как
в живой, так и неживой природе, а также и в деятельности человека,
подчиняется  правилу  золотого  сечения.  Мысль  о  том,  что  «золотая
пропорция  является  главной  пропорцией  мироздания,  то  есть
некоторым универсальным кодом природы», обосновывается в работе
[14, с.  294].  При этом,  как оказывается, «золотой» характер сечения
также связан  с  минимумом затрат энергии.  В таком случае  можно
сформулировать  более  общее положение  сизигийности:  процессы
генерологизации  являются  сизигийно  оптимальными  тогда, когда
идут по линии минимизации затрат вещества, энергии и информации,
и  оформляются  в  виде  устойчивой  субстратности,  в  которой
сизигийный  параметр  равняется  четырем  (S=4), а  морфологические
отношения,  устанавливающиеся  в  ней, прямо  или  опосредованно
выражаются через параметр золотого сечения.
    Процессы,  не  соответствующие данным  требованиям,  являются
нестабильными,  утрачивающими  свою  идентичность,  или
распадаются.  Таков  истинный  смысл  происходящих  в  бытии
сизигийных преобразований. К этому можно добавить, что деградация,
унификация  и  исчезновение  частных  форм  может  провоцироваться
влиянием сизигийных процессов более общего характера. [15, с. с.59-
61].  Таким  образом  сизигийный  фактор  является  вездесущим  и
«контролирующим»,  а  также  определяющим  ход любых  процессов.
Поскольку все,  что происходит в бытии,  определяется сизигийными
требованиями, сизигию можно рассматривать как сущность бытия.  
 
V. Аксиома  метаморфозов  бытия: бытийная  форма  pg может  не
только  находиться  в  оптимальном  сизигийном  положении  или
разрушаться  из-за   ухода  от  него,  но  и,  меняясь,  испытывать
метаморфозы,  сохраняя  при этом свою идентичность.  Так человек,
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меняясь  физически  и  духовно,  остается  на  протяжении  жизни
идентичным  себе,  общество,  проходя  в  своей  истории   через
существенные  трансформации,  сохраняется  как  «то  же  самое»,
например,   французское,  английское  или  другое.  Есть  ли  в  этом
процессе  закономерность?
      Метаморфическая аксиома утверждает: развитие любой целостной
формы бытия в общем случае имеет вид: 

pg-1 → меон → амер → pg-2 →…

     Здесь    исходное  состояние   pg-1  может  приходить  к  такому
изменению  pg-отношений,  когда  нарастание  парсики  р  ведет  к
разложению  генерологических  отношений  g.  Это  порождает
сизигийную  неустойчивость,  pg-неопределенное  и  неустойчивое
состояние, которое названо меоническим. Меон может распадаться, что
влечет  исчезновение  бытийной  формы.  Но  он  может  под
структурированным влиянием парсики внешней ландшафтной среды
не  только  сохраняться,  а  и  переоформляться  в  соответствии  с
ландшафтным кодом внешнего парсического поля  в новое состояние –
америческое.  Амер выступает как зародыш нового состояния pg-2, но
будучи еще только его зародышем существует в неустойчивой форме.
Америческое  состояние  также  может  распадаться  под  влиянием
неблагоприятных  условий,  но  если  в  нем  успевают  выработаться
собственные рефлексивные механизмы самодетерминации, способные
усиливать  его  устойчивость  и  вести  процесс  к  оптимальной
сизигийности,   амер  перестает  критически  зависеть  от  середы  и
приобретает  новую  генерологическую  форму  pg-2. Дальше процесс
продолжается  по  той  же  схеме,  но  в  новых  парсически-
генерологических качествах как  процесс развития.

      Следствие 1.  Уяснение механизма метаморфозов бытия важно для
управленческой  деятельности  по  отношению  к  развивающимся
процессам любого типа, в том числе общественным.  Управлять ими
можно через  варьирование парсически-генерологических функций и
отношений  при  переходе  от  состояния  pg-1   к  меоническому
состоянию;  через поддержание оптимального отношения внешних и
внутренних  влияний  при  переходе  от  меонического  состояния  к
америческому, и через выстраивание оптимальних  рефлексивых  pg-
отношений при утверждении нового состояния  pg-2. С этих позиций
могут анализироваться и управляться любые переходные процессы  и
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оптимальным  сизигийным  образом  осуществляться  весь  ход
метаморфоза.

     Следствие  2 касается  общего  строения  бытия:   в  вечно
существующем  бытии  всегда  присутствуют «составные  части»,
образующие его вечное строение, которое включает в себя:
- парсические влияния разных уровней бытия, несущие информацию о
строении бытия и играющие организующую роль по отношению к
отдельным фрагментам и формам бытия;
-  pg-определенные  отношения монад и парсов,  образующие в своей
совместимости  конкретно  ощутимый  в  своей  монадности  и
генерологичности субстрат   бытия;
- меонические состояния pg-неопределенности, в которых преобладает
несовместимость  (несизигийность) компонентов  бывших  pg-
целостностей  и  потому  имеет  место  взаимное  «отталкивание»  и
«разбегание» их фрагментов в результате освобожденной энергии этих
целостностей;
- амерические образования pg-определенности, формирующиеся в ходе
парсических организующих 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,  возникает
собственный  механизм сизигийной устойчивости. Это позволяет им
приобрести  относительную  внешнюю  свободу  и  превратиться  в
полноценную субстратную  pg-определенность в среде.
 
     Итог следствия-2 состоит в том, что: сверх  вещей,  их внешних
причинно-генерологических  и  скрытых  парсических  отношений  как
условий друг друга, а также переходных  меонических и  амерических
состояий     в  мире  нет  ничего и,  поняв  механизм  бытия  как
тоталогенеза, мы  потенциально  обретаем  знание  обо  всем  -  знание
истинной модели бытия  .
      В этой модели  содержанием являются:  сизигия как сущность
бытия,  обеспечиваемая  механизмом  причино-кондициональной
самодетерминации, а  также связанные  с  ней  параметры -  субстрат,
энергия, информация  (триада  СЭИ).  Формой бытия  является
постоянно  ваоспроизводящееся единство  его  многообразия,
реализуемое в виде ландшафтности.   
      Представления о сизигии как интегральном параметре, сущности
бытия,  философы  и  верующие  издавна  наделяли  особыми
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обозначениями  -  благо,  гармония,  любовь,  со-возможность,  со-
причастие, консубстанциальность и др. Внешне сизигийность бытия
связана  с  вполне  определенными  отношениями  указанных
универсальных  параметров  СЭИ  и  эти  отношения  могут  служить
непосредственными индикаторами оптимальной сизигийности или ее
нарушений, требующих перестройки бытийных отношений. [16, с. 67-
68] 

      Следствие  3:  рассмотренная  модель  бытия может  быть
использована на  практике.  В  том  числе  для  корректировки
существующих  сегодня  представлений  и  моделей  об  отдельных
формах  бытия.  В  качестве  примера  рассмотрим  через  ее  призму
существующее представление о строении Вселенной.       Сегодня
признана  модель  Вселенной,  включающая  в  себя  три  компонента.
Согласно  данным  сотрудников  Физического  института  им.
П.Н.Лебедева  РАН  [17,  с.1129-1164]  к  ним  относятся:  обычная
материя (обычное вещество), с которой имеет дело человек и которую
на протяжении всей  истории он изучал.  Ей соответствует  более 4%
энергии Вселенной (примем ради простоты это значение равное 4%).
Остальные  96%   -  нечто  энергетически  неизвестное,  получившее
название  «темной материи» и «темной энергии». «Темная материя»
не  излучает  свет  и  не  наблюдается  в  телескопы  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  вышерассмотренную  модель  бытия с  этими
данными,  казалось  бы  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,
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следовало  бы  отнести  к  парсике  с  обратным  знаком.  Но  более
детальный  анализ  этого  параметра  указывает  на  необходимость
уточнения  строения  Вселенной.  Данный  анализ  проведен  в
приложении к цитировавшейся работе [16, с. 66-70]. Полученный там
уточненный результат имеет следующий вид: 
«Обычная материя» Ng=4%;
«Темная материя» Np=26%;
Америческая «темная энергия» Nа=60%
Меоническая «темная энергия» Nm=10%; 

         Из этой структуры Вселенной вытекают некоторые важные
следствия.  Во-первых,  оказывается,  что  меоническая  «темная
энергия»,  связанная  с  антигравитацией,  не  так  значительна  по
величине  по  отношению  к  обычной  материи  и  темной  материи
(10/30=0,3)  как  в  существующей  модели  строения  Вселенной
(70/30=2,3)  и  вполне   может  пополняться  в  процессе  расширения
Вселенной.  Тогда  как  в  старой  модели  ситуация  не  так  проста  в
количественном плане.  Во-вторых,  ясным становится сам механизм
«неисчерпаемости»  энергии,  идущей  на  расширение  Вселенной.
Энергия, восполняющая израсходованную на расширение,  существует
за счет значительных запасов амерической «темной энергии» (60%) и
ее меонизации  из-за расширения Вселенной,  в ходе расширения и в
соответствии   с  ним.  Расширение  нарушает  устойчивость
существующих в области расширения амерических узлов и ведет к их
распаду, но на их месте возникают новые узлы, связывающие ту же
энергию по-новому, в соответствии с новой ситуацией. Таким образом,
в  ходе  расширения  и  прочих  космических  процессов  энергия  не
возникает из ничего, она лишь качественно переоформляется на базе
изменений и переопределений вида амерического состава. Сказанное
позволяет  высказать  предположения,  позволяющие  дать  ответы  на
некоторые проблемы, обсуждаемые в современной космологии.
      Ценность полученного результата, помимо уточнения слагаемого
«темной  энергии»,  состоит  также  в  том,  что   каждому  из  этих
компонентов  можно  дать  конкретную  интерпретацию  с  позиций
метафизики  тотальности,  что  поможет  выяснению  также  и
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
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нулевыми  колебаниями  физического  вакуума.  Это  может  позволить
высказать дополнительные соображения о самом вакууме.
       В отличие от этого меоническая «темная энергия» выступает как
та  часть парсически-генерологической неопределенности,  в  которую
«уходит»  обычная  материя,  и  которую  можно  назвать  «уже-не-
бытием», но таким которое предшествует америческому «предбытию».
Меоническое  состояние  (10%  общей  энергии)  –  постоянный
«резервуар»  потенций,  содержимое  которого  не  уменьшается,  при
поддержании  им  амерической  темной  энергии  (60%)  и  монадно-
генерологических  образований обычной материи (4%), поскольку он
постоянно пополняется за счет распада части амерческих форм темной
энергии и части обычной материи. Поэтому максимальная плотность
меонического  энергетического  состояния  не  меняется  и  при
расширении Вселенной. При этом, меоническая сплошность находится
в состоянии непрерывной и хаотичной текучести из-за абсолютного
отсутствия в ней внутренней сизигийности [16, с. 70-71].

       Следствие  4:  полученный  результат,  касающийся  строения
Вселенной,  как  частной  формы  бытия,  может  рассматриваться  как
конкретное  проявление  общей  структуры  любой  формы  бытия,
поскольку должен  иметь  универсальное  значение,  а  потому  может
быть  распространен  на  любые  ситуации  целостного  единства
многообразия. 
      Можно  утверждать,  что  обнаружена  универсальная  модель
состава и пропорций строения  любой устойчивой реальной формы
бытия  вообще,  с  учетом,  однако,  того  обстоятельства,  что  в
конкретных случаях необходимо учитывать еще парсические влияния
внешней по отношению к конкретным формам окружающей среды,
которые могут вносить существенные изменения в знаменатель общей
формулы  сизигийности  и  давать  разное  значение  структурных
компонентов для разных случаев. 
       С  другой  стороны,  это  создает  возможность  теоретического
анализа  всего  возможного  разнообразие  разных  целостных
образований  и  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
для  определения,  например,  степени  сизигийности  того  или  иного
общества,  отслеживать  процессы  глобализации  с  точки  зрения
нахождения глобального социума в той или иной точке социогенеза и
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выбора  наиболее  эффективных  путей  достижения  и  поддержания
оптимальной  сизигийности  –  того  самого  «устойчивого  развития»
социума, о котором в мире идет речь с 1992 года. 
      В то же время, общая модель бытия позволяет рассматривать и
вопросы,  связанные  с  познавательными  проблемами  и  духовной
жизнью  вообще.  В  качестве  важного  примера  из  этой  области  и
связанного  со  сложной  современной  ситуацией  соотношения
философии, науки и религии, о которой речь шла в предисловии  к
данной статье, рассмотрим   ее разрешение в качестве заключительной
аксиомы,   опираясь  на  положення,  ранее  высказанные  автором  на
одной из конференций [18, с.3-5].

VI.  Аксиома  синтеза  философии,  религии,  науки:  основой
концептуального  синтеза  философии,  религии,  науки  является
принцип онтико-онтологической дуальности метафизики тотальности.

1.   Синтез  философии,  религии  и  науки  может  быть  реально
осуществлен   тогда,  когда  появится  общий  для  них  глубинный
метапринцип,  разными  воплощениями  которого  все  они  являются.
Указанный  метапринцип должен касаться истоков бытия, общих для
философии,  религии  и  наук,  и  способный  объединить  их  не  на
разъединяющей,  а  на  объединяющей  основе  бытийного  уровня
интерпретаций.  Этим  глубинным  метапринципом  является  принцип
онтико-онтологической дуальности бытия. 

   До  сих  пор  данный  принцип  отбрасывался,  что  и  привело  к
дивергенции мировоззренческих позиций разных стран и народов и
породило  различные  формы  высшей  духовности  –  мифологию,
философию,  религию,  науку,  и  вызвало  много  исторических
недоразумений  между  ними  самими.  Поскольку  современная
глобальная  реальность  приводит  к  необходимости  его принятия  как
одного  из  центральных,  если  не  центрального  мировоззренческого
императива  в  понимании  бытия,  это  создает  предпосылки  для
преодоления прежних недоразумений и объединения практической и
духовной  жизни  социума,  не  теряя,  при  этом,  ее  местных
особенностей и выстраивая глобальную полноту жизни как гармонию
единства  многообразия.  В  ней  многообразие  ценно  как  богатство
форм жизни и опыта только тогда, когда развивается на ниве общего,
плодотворного  и  потому  богатого  единства. В  этих  условиях
открывается  возможность  гармоничного  сизигийного  объединения
человечества на единых мировоззренческих основаниях, в конкретных
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случаях  жизни  прилагаемых  специфическим  образом,  и  потому
вызывающих  рост  новых  возможностей  всех  и  для  всех.  Это
объединение  произойдет не сразу, но оно неизбежно. 

2.   В европейской традиции со времен Платона и Аристотеля сущее
(οντος)  толковалось  в  двух  главных  смыслах:  (а) как  совокупность
разнообразных  форм  бытия  и  сами  отдельные  вещи,  которые  ему
принадлежат  - как онтический мир (концепции атомизма, монадности,
мир Природы Ф. Бэкона и т.п.); (б) как  онтологический мир – абсолют,
который  имеет  субстанциальный,  вечный,  нелокальный,  иными
словами континуально-полевой,  всеприсутствующий, но неощутимый
характер,  который  может  рассматриваться  как  идеальный,
сверхприродный  (в  теологии  выступает  каяк  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 психологического
общения и коммуникацый в обществе, силы, объединяющие части в
целое, людей в этнос, нацию или другую общность).

До  сих  пор  отмеченные  миры  рассматривались  отдельно  один  от
другого,  противопоставлялись  друг  другу.  Абсолютизацию
онтического можно  обозначить  как  проявление  онтизма,  а
абсолютизацию онтологичного, как проявление  онтологизма.  Борьба
онтизма и онтологизма в разных вопросах привела к  возникновению
не  только  разных  познавательных  позиций,  а  и  разних
мировоззренческих сфер, которые обрели практическую легитимацию
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  к   конечному,  непрерывного  к  дискретному,
сущности  к  явлению,  вечного  к  темпоральному  и  т.д.),  первичной
субстанции (первоначала-архе) и форм его воплощения, а, начиная с
Платона,  –   вокруг  темы соотношения идеального и  материального
миров,  сознания и телесности  в человеке и др.  Религия и теология
возникли  как  следствие  вращения  человека  вокруг  проблемы
отношения  надприродного,  сверхчувственного,  духовного,
потустороннего  мира,  который  выявляет  себя  через  сны,
галлюцинации, измененное сознание и чудеса, и посюстороннего мира
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вещей и жизнь человека. Наука – вокруг проблемы сущности Природы
как  единого  детерминированного  причинными  связями  и
отношениями 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,  в  которой
онтический момент  неразрывно  связан  с  онтологическим,  является
проявлением последнего, а  онтологический существует только через
проявление  онтического.  Единственно  правильным  является
положение об онтико-онтологеской дуальности мира. 

                Попытка установить связь между онтикой и онтологией
пронизывает  историю  философии,  религии  и  науки.  В  философии
наиболее близко к разрешению этого вопроса подошел М.Хайдеггер. В
религии – это представления Ф.Шеллинга о том, что Бог - не только
состояние,  а  и  жизнь,  которая  совпадает,  фактически,  с  эволюцией
природы. В науке примером может служить корпускулярно-волновой
дуализм  как  принципиальный  концепт  микрофизики.  Завершение
этого движения через сознательное принятие  онтико-онтологической
дуальности  в  качестве  универсального  синтезирующего принципа,
осуществлено  в  современной   метафизике  тотальности.  Она
конкретизирует  указанный  принцип  с  помощью  понятий
„генерология”, „парсика”, америческое состояние” и другие. 

            Как уже отмечалось выше, онтико-онтологическая дуальность
проявляется в каждой вещи как ее монадно-парсическая природа. Это
означает, что любая  вещь в отношениях с другими вещами проявляет
себя  как  индивидуальная  целостность-монада,  а  по  отношению  к
бытийному контексту в целом,  как порожденная им  и неотделимая от
него его органическая часть,  выступает как парс (от лат.pars – часть).
Совокупность устойчивых монадных отношений вещей составляет их
генерологическое существование  (от  лат.genero –  порождать,
создавать). Через разные генерологии вещи включены в мир внешних
причинных отношений. Через  парсические связи и отношения вещи
связаны неявным, внутренним образом как части общих сред. Поэтому
в генерологических отношениях вещей как монад неявно присутствует
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также  парсическая „аура”  генерологии,  неявно  связывающая  вещи
как  парсы  друг  с  другом,  а  также  скрыто  выходящая  за  пределы
генерологии в остальной мир, и парсически связывающая вещи и их
генерологические отношения со всем остальным бытием.    Каждая
генерология имеет  соответствующую  ей  парсику,  несущую
информацию  о  ней  за  ее  пределы.  Таким  образом,  онтико-
онтологическая  дуальность  вещи  виступает  как   ее  парсически-
генерологическую (pg-)  двойственность,  а ее внешние и внутренние
состояния  и  изменения  предстают  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  означает
нелокальность,  субстанциальность,  континуальность,  всеприсутствие,
неощутимость,  может  рассматриваться  как  мир  идеальный.  Это
указывает на качественно новый подход к пониманию материального и
идеального,  а  также  на  то,  что  (pg-)  дуальность  вещей  означает
неразрывность материального и идеального в любом явлении в мире.
Больше  того,  из  рассматриваемого  в  метафизике  тотальности
механизма  причинно-кондициональной самодетерминации развития
вещей как процессов pg-преобразования следует также  взаимовлияние
материального  и  идеального,  например  сознания  человека  и  его
телесного субстрата.  Парсические  влияния специфичны тем,  что  не
нарушают  главный  (генерологический)  ход  событий,   они  лишь
„модифицируют”,  „оранжируют” их,  придают  им  определенное
внешнее  своеобразие.  На  фоне  устойчивой  генерологии они
проявляются  в  форме  случайностей,   аномалий,  скрытых,
несущественных  или  побочных  влияний,  спонтанных  всплесков,
флуктуаций, удивительных совпадений, неявних тенденций  и т.п. Но
в  определенных  условиях,  например  при  нарушении  сизигийной
устойчивости,  парсические процессы  могут  „выходить  на
поверхность”,  приобретать  ведущее,  генерологическое  значение,  а
генерологические влияния могут переходить в парсическое состояние,
обозначая этим возможность взаимопреобразований материального и
идеального. 

5.   Из  сказанного  следует,  что  принцип  онтико-онтологической
дуальности является весьма перспективным, он позволяет решать круг
еще нерешенных важных проблем философии, религии и науки, среди
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которых некоторые решаются сразу, по отношению к другим  может
быть  обозначен   продуктивный  путь  решения.  На  основе  данного
принципа возможно решение:

-       „основного вопроса философии” и „психофизической проблемы”,
явления синестезии и амодальности в психологии;

-       объяснение  религиозных „сверхприродных” феноменов-чудес
(видения и пророчества, воскрешения, потусторонняя жизнь человека
и др.);

-       результативный анализ мистических явлений и соответствующих
способностей человека;

-       объяснение  процессов  превращений  элементарных   частиц  в
физике, разрешение проблем, связанных с построением единой теории
поля  и  экспериментов,  касающихся  нелокальных  физических
взаимодействий и др;

-       объяснение  „пограничных” экстраординарных способностей
человека (паранормальные  и  другие  сверхспособности  человека  –
гиперпамять,  „рентгеновское  зрение”,  вещие  сны,  парапсихология
повседневной  жизни  и  другие).  Например,  на  основе  принятия
двухкомпонентного характера сознания человека как «сознания-1» и
«сознания-2» [19, с.267-270].
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Л. В. Теліженко

ЦІЛІСНІСТЬ ЛЮДИНИ В
ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ НАПРЯМКАХ: 

ТРУДНОЩІ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Л.В.Телиженко. Целостность человека в постнеклассичсеских направлениях: 
трудности и перспективы. 
L.V.Telizhenko. The integrity of the Person in Postnonclassical Trends: Challenges 
and Prospects

    Не  вирішене  традиційною  раціональністю  питання  цілісності
людини,  яке  фактично  складає  основу  всіх  актуальних  сьогодні
проблем,  не  дозволяючи  зрушити  з  місця  жодну  з  них,  знаходить
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перспективи  свого  розв’язання  в  межах  постнекласичної
раціональності,  яка  в  Україні  представлена,  насамперед,
синергетикою, реляційним холізмом та метафізикою тотальності.  Як
зазначалося  учасниками  Міжнародного  проекту  з  постнекласичної
методології,  ці  напрямки  мають  спільну концептуальну основу, яку
утворюють ідеї та проблеми, що постають у полі зору всіх підходів та
разом  складають  ядро  постнекласики  [1,  с.53].  До  числа  таких
вузлових проблем, безперечно, належить проблема цілісності людини,
яка в кожному напрямку, з огляду на розуміння самої постнекласики та
методологічних  можливостей,  вирізняється  своїм  розумінням,  а
точніше, кутом її бачення. З одного боку, це означає, що при побудові
постнекласичної моделі цілісної людини знання цих підходів можуть
використовуватися  за  принципом доповнюваності,  формуючи якісно
нове знання про людину на більш високому методологічному рівні. А,
з  іншого  боку,  оскільки  постнекласичні  підходи  методологічно  ще
розвиваються, і їхня «конструктивно-концептуальна форма далека від
завершення»  [2,  с.15],  то  у  формуванні  постнекласичної  моделі
цілісної людини виникають певні труднощі. Тим більше, що модель як
основа для постнекласичного осмислення антропологічної цілісності
перестає  бути  лише  попередньою,  неповною  теорією,  що  вимагає
доопрацювання.  Узагальнюючи  накопичений  матеріал  про  людину,
модель стає діючим, практично використовуваним знанням, яке здатне
«накладатися»  відразу  на  все  «антропологічне  поле»  та  миттєво  і
цілісно  нести  вичерпну  інформацію  про  ситуацію. То  ж,  дане
дослідження  присвячене  аналізу  перспектив  вивчення  цілісності
людини  в  постнекласичних  напрямках,  формуванню  на  їх  основі
теоретичної  постнекласичної  моделі  цілісної  людини  та  водночас
виявленню труднощів,  які  при  цьому виникають.  Робота  продовжує
проведені  на  базі  Лабораторії  постнекласичних  методологій  Центру
гуманітарної  освіти  НАНУ  дослідження  цілісності  людини  та
моделювання як методу її пізнання [3]; [4]; [5]; [6].
      Спершу  більш  детально  зупинимося  на  особливостях
постнекласичних підходів,  якими визначаються  їх  можливості  щодо
осмислення цілісності людини. Так, заснована на ідеях системності і
цілісності  світу,  синергетика  виникла  та  формувалася  як
природничонауковий вектор розвитку теорії нелінійних систем, будучи
представленою такими іменами, як Г. Хакен, Г. Ніколіс, І. Пригожин,
А.  Баблоянц,  С.  П.  Курдюмов,  К.  Майнцер  та  ін.  Предметом  її
дослідження  стали  всі  типи  складних,  відкритих,  нестійких
динамічних  систем,  що  знаходяться  поблизу  точки  біфуркації  і  в
результаті  когерентної¸  кооперативної  дії  здатні  «згортатися»,
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утворюючи ціле з новими якостями, які не відповідають сумі якостей
частин  складного.  Тобто,  мова  йде  про  системи,  які  нелінійно
розвиваються  не в результаті  силового впливу ззовні,  а  в  результаті
внутрішнього  стану  самої  системи,  чутливої  до  найнезначніших
впливів,  і  здатної  робити біфуркаційний стрибок до нової  якості  як
перехід  від  складного  до  простого,  від  хаосу  до  порядку.  Іншими
словами,  це  системи,  які  відкриті  для  обміну  з  середовищем  і  які
розвивають  самі  себе,  стаючи  об’єктом  власного  впливу,  є  тобто
самодетермінуючими  системами.  Для  науки  і  філософії  це  стало
означати  нове  бачення  світу  складних  систем,  у  якому  все
«підпорядковується  єдиним  законам  і  може  бути  зрозумілим...  на
основі  єдиної  пояснювальної  моделі»  [7,  с.104].  Адже  все  складне
схоже на  все  складне.  Це  дозволило характеризувати  синергетику з
моністичних  позицій  як  універсальну  та  міждисциплінарну
методологію  щодо  різних  моделей  самоорганізації.  Зокрема,  це
дозволило синергетиці, яка виникла на природничій основі, поступово
проникати  в  людиномірну  сферу  знання,  ставати  «синергетикою  з
людським обличчям» (О. М. Князєва, С. П. Курдюмов). 
     Для синергетичних моделей найбільш характерними і, водночас,
резонуючими  до  особливостей  розвитку  (саморозвитку)
антропоструктури стали  два  моменти:  наявність  кількісної  і  якісної
взаємодії підсистем і елементів (когерентна, кооперативна поведінка в
системі) та вихід системи на атрактор еволюції у разі, коли останній її
притягує.  При  цьому,  атрактором  еволюції  виявляються  реальні
структури  більш  високого  порядку,  які  виникають  у  результаті
стрімкого,  миттєвого  процесу  згортання  складного  і  утворення
простого цілого [8]; [9]. Щодо людиномірних систем, або «людської»
синергетики, структура–атрактор постала як «мета» процесів (О.  М.
Князєва,  С.  П.  Курдюмов).  Тому, якщо гіпотетично припустити,  що
людина  є  відкритою,  складною,  дисипативною  і  еволюціонуючою
системою з ієрархічним принципом організації антропологічних рівнів
різної природи, які постійно перебувають у взаємодіючому рухові, в
динаміці (бо життя – це є процес і досягнення критичних параметрів
на одному із  антропологічних рівнів  здатне  викликати  зміни  в  усій
людині  як  цілісності,  на  всіх  її  рівнях),  то в  межах синергетичного
підходу  можливим  є  виникнення  дійсно  нового  бачення  моделі
становлення  і  розвитку  антропологічної  цілісності.  До  того  ж,  у
смисловому  відношенні  синергетичний  образ  атрактора  еволюції
виявляється подібним до вищої мети людини, увідповідненню з якою,
як це описано в культурологічних текстах усіх народів,  відбувається
буття-діяльність людини, оскільки ця діяльність, в свою чергу, здатна
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впливати на людину, на її цілі і на майбутнє. Принципова новизна такої
моделі полягає у її дводжерельній природі: вихід на простий атрактор
стає  можливим  тільки  в  результаті  узгодженої  взаємодії  системи  і
атрактора,  або людини і  її  мети,  де новими якостями утворюваного
цілого  стають  якості  останньої.  З  точки  зору  такої  моделі
самоорганізації  антропологічних  процесів  цілісність  людини  може
характеризуватися як смислова, енергійна, діяльна, духовна і означати
вихід  людини  на  новий  рівень  еволюціонування,  на  якому
актуалізується потенційно можливе. 
      Проте достатнього розуміння людини, яке б будувалося на вказаній
основі, в синергетиці сьогодні ще немає. В. П. Бранський, наприклад,
зазначив,  що  навіть  за  певних  містичних  якостей  атрактора,  які
зумовлені нелінійністю процесу руху до нього, синергетична модель
цілісної людини є цілком прийнятною і може розцінюватися як вищий
стан людини, досягуваний нею під впливом суператрактора, здатного
постати як «рай» Данте чи «Точка Омега» П. Тейяра де Шардена [10,
с.123].  Але,  як  пише  О.  М.  Князєва,  в  гуманітарних  науках  існує
очевидна межа використання синергетичних моделей, причина якої в
тому,  що  «індивід  як  окрема  незалежна  особистість  фактично
виявляється залишеним синергетикою в повній неясності» [7;  с.104,
107].  Тому, вважаючи синергетику здатною пояснити світ  на основі
однієї пояснювальної моделі, дослідниця, фактично, одночасно визнає
її методологічну обмеженість, адже в синергетичних моделях фактор
духовної сфери практично не враховується [7, с.106]. Включення духу
або  духовної  реальності  як  об’єкта  синергетичного  дослідження  та
вивчення  процесів  духовної  самоорганізації  людини  чи  всього
суспільства, мало б означати метафізичний смисл синергетики, якого
вона в дійсності не має, але який, як вважають В. І. Аршинов і В. Г.
Буданов, присутній у ній як зародок [11,с.71]. То ж, між пізнавальними
претензіями синергетики і її методологічними можливостями поки що
існує певна межа, підтвердженням якої стає відсутність у синергетиці,
яка позиціонує себе як моделювання, моделі людини. 
      Холістична концепція, яка сформувалася в 80-х роках, власне на
плечах  системного підходу, певною мірою долаючи  його  проблеми,
зробила  ще  один  крок  до  раціонального осмислення  ідеї  цілісності
людини.  У  роботах  Д.  Бома,  О.  Александрова,  І.  Цехмістро  увага
зосередилася не на частинах, які взаємодіють і утворюють цілісність, а
на самій цілісності, яка розглядається  як першосутнісна і така, в якій
немає ні частин, ні елементів. Так, концепція реляційного холізму, яка
в Україні представлена, насамперед, роботами І. З. Цехмістро, замість
«тривіальної»,  як  визначив  системну  цілісність  Іван  Захарович,
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зосередила увагу на цілісності як виявленні властивої станам природи
кінцевої  цілісності  і  нерозкладуваності,  або  «справжній  цілісності»
[12],  [13].  «Це  означає,  – пише  І.  З.  Цехмістро,  – що  в  кінцевому
результаті світ існує не як множина, а як нероздільна і нерозкладувана
на  множини  цілісність»  [там  же].  Вихідним  тут  стало  визнання
існування світової константи – постійної Планка розмірності дії h, яка
виражає «неспростовну структурну властивість фізичної реальності»
бути  кінечно  нерозкладуваною  на  будь-які  елементи  чи  множини
фізичного простору [13, с. 317]. Ця ситуація у фізиці означає, на думку
І.  З.  Цехмістро,  необхідність  відмови  при  описуванні  фізичної
реальності від універсальності поняття «множина» і «елемент». Адже
цілісність,  як  кінечна  нерозкладуваність  світу  тепер  не
співвідноситься  з  об’єктом,  який  можна  було  б  досліджувати  як
окремий  елемент  чи  подію.  Останніми  елементами  в  її  описуванні
можуть  бути  лише  імовірності  виділення  цих  елементів  як  лише
умовно виділених, але не як таких об’єктивно виділених частин. Як
пише  І.  З.  Цехмістро,  «отримувані  таким  чином  імовірності,  що
знаходяться  в  самому  фундаменті  світу,  зовсім  не  є  довільними.
Навпаки, саме тому, що будь-яка фізична система (і увесь світ разом з
нею) є в кінечному результаті не множина, а одне, набори імовірностей
виділення  яких-небудь  елементів  у  структурі  системи...  логічно
взаємоузгоджені і взаємно скорельовані цією унікальною властивістю
світу...» [14, с.98]. Або, як читаємо в іншій роботі: «ціле, виступаючи в
ролі джерела квантових потенційних можливостей, тобто породжуючи
їх, ними ж і управляє за законами логіки...» [15]. Цим пояснюються
квантово-кореляційні ефекти та навіть квантова телепортація.
        Водночас це дозволило виділити в структурі світу три рівні, з
яких тільки один є матеріальним. Перший рівень – це світ як множина
звичайних  об’єктів,  у  якому  кожна  пара  фізичних  об’єктів  може
взаємодіяти лише шляхом обміну енергією та імпульсів. Другий рівень
–  це,  так  би  мовити,  світ  ментальних  сутностей,  які  в  «чистому
квантовому  стані  підпорядковуються  імплікативно-логічній
організації»  [14,  с.102].  Третій  рівень  –  світ  як  нерозкладувана
одиниця, «джерело потенційних можливостей квантових систем» [там
же]. У більш загальному варіанті можна сказати, що світ існує як дві
нерозривно  зв’язані  абсолютно  реальні  сторони:  проявлена  і
непроявлена,  матеріальна  й  ідеальна,  актуально-множинна  і
потенційно-можлива.  Адже  «квантові  потенційні  можливості  ...не
менш  об’єктивно  реальні,  ніж  та  звична  нам  реальність,  яку  ми
ототожнюємо  з  безпосередньо  фізично  веріфікованими  елементами,
частинами і т. п.» [16, с.458].
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      Як це змінює уявлення про цілісність людини? На думку І.  З.
Цехмістро, реляційний холізм відкриває перспективу нової духовності
людини як її  цілісності,  яка більше не може описуватися лінійними
закономірностями класичної науки. Адже людина як істота свідома і
духовна  укорінена  в  субстанційній  духовній  основі  буття.  Психічна
цілісність «Я» у своїй нероздільності подібна ментальним структурам
світу. Тому духовний розвиток людини здатен об’єднати її зі світом, з
усім суспільством у  нову для неї  цілісність.  Але для цього,  вважає
Цехмістро, вона має стати «метафізичним центром буття», усвідомити
значимість свого особистісного існування, бути тотожною ідеальними
структурами  своєї  свідомості  з  тонкими  структурами  ментальної
основи буття [14, с.100]. Та все ж, світ як ізначальне ціле і людина як
істота  духовна,  яка  перебуває  з  ним  у  взаємозв’язку,  залишаються
віддаленими. «Наше «Я»,  – приходить до висновку І. З. Цехмістро,  –
насправді є не більш як слабкий відблиск і лише натяк на вражаючу
властивість  цілісності  реального світу»  [12,  с.355].  Протиставляючи
первинне  ціле  множинному,  наукове  бачення  світу  як  цілого
релігійному, реляційний холізм відповіді на питання, чи може людина
досягнути це ціле і мати в собі його якості, все ж не дав. Більше того,
тут робиться висновок, що нова концепція духовності світу і людини
ще тільки «має бути виявленою і  усвідомленою»,  що вимагає нової
мови і нових світоглядних і гуманістичних ідей [там же].
      Отже, як показує аналіз синергетики та реляційного холізму, і в
постнекласиці  питання  цілісності  людини  продовжує  залишатися
проблемою, вирішення якої потребує розв’язання низки не прояснених
ситуацій, існуючих у самій постнекласиці,  що є цілком нормальним
явищем. 
     Насамперед, це торкається ядра постнекласики – суб’єкт–об’єктних
відношень. Як відомо, ще в некласиці це питання, набуваючи нових
аспектів, не отримало свого остаточного розв’язання. Межа людини,
як і межа суб’єкта і об’єкта не вміщувалися в парадигмі некласичної
раціональності,  а  пояснення  природи  людини  відомими  факторами
залишалося  незадовільним.  Не  розв’язала  це  питання  і  квантова
механіка  як  природнича  основа  некласики.  Нею  було  встановлено
вплив  класичного  приладу  як  суб’єкта  пізнавальної  діяльності  на
результати  описування  квантово-механічних  мікрооб’єктів,  частини
або  хвилі,  продовженням  якого  вважалися  навіть  органи  відчуття
дослідника, «вмонтовані» в його тіло. Для отримання істинних знань
про  мікрооб’єкти  це  зумовило  необхідність  включення  засобів  та
операцій  пізнавальної  діяльності,  насамперед,  класичного  приладу,
який  робив  можливим  їх  певне  сприйняття,  в  сам  об’єкт.  Проте
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дослідник як суб’єкт пізнавальної діяльності в об’єкт дослідження все
ж не був включеним. Вважалося, що в саму систему він не вносить
ніяких суттєвих змін і що його вплив на процес дослідження полягає,
насамперед, у тому, яка система та які засоби дослідження ним будуть
обрані, або наскільки якісно він підготує і проведе експеримент тощо.
Власне,  мова  йшла  про  підвищення  ролі  суб’єкта–дослідника  в
теоретичній частині та процедурі вибудовування досвіду, але не щодо
самого  об’єкта  дослідження.  Тому,  якщо  схематично  зобразити
класичне та некласичне відношення суб’єкта до об’єкта, то виявиться,
що  в  своїй  суті  воно  залишилося  подібним:  О  →  С  (класична
ситуація),  С → (О + З)  (некласична ситуація).  На проблематичність
«суб’єкта» та «об’єкта» вказували і самі класики квантової механіки.
Наприклад, Н. Бор стверджував, що «не можна жорстко розмежувати
об’єкт і суб’єкт» [17, с.58]. Проте, як згадував В. Гейзенберг, Н. Бор
все  ж  залишився  на  позиції,  що  і  надалі  при  будь-якому  аналізі
дійсності доведеться відрізняти об’єктивну сторону від суб’єктивної,
проводити між ними межу. Хоч тут же був переконаний і в іншому: «…
розщеплюючи цю дійсність на об’єктивну і суб’єктивну сторони, ми
навряд чи тут продвинемося далеко» [18]. 
      Це означає, що некласика, яка відкрила корпускулярно–хвильовий
дуалізм, який сприймається вченими як фундаментальна властивість
природи,  як  її  закон дуальності,  не рахуватися  з  яким філософія не
може й сьогодні, в спадок постнекласиці передала виявлений, але не
розв’язаний вузол проблем,  укорінений у  невирішеному питанні,  як
говорив  А.  Ейнштейн,  про  «нову  філософську  основу»
природознавства або «фундамент фізики» [19,с.201].  У некласиці  та
постнекласиці  це  позначилося  на  відносному  характері  суб’єкт–
об’єктної єдності, на неоднозначності уявлення про ціле, на розмитості
спільного поля для гуманітарної і природничої сфер і т. д. 
Певним виявленням цієї загальнонаукової проблеми в постнекласиці
можна  вважати  питання  єдності  людини  і  її  умов,  яке,  не  будучи
розв’язаним  традиційною  раціональністю,  і  на  більш  високому
методологічному  рівні  розглядається  теж  неоднозначно.  З  цим,
зокрема,  пов’язані  питання  онтологічного  характеру:  як  можлива
єдність людини в усій її складності з множиною існуючих умов та що
в  такому разі  може  бути  основою  для  їх  єдності.  При  теоретичній
побудові  постнекласичної  моделі  цілісної  людини  це  має
враховуватися,  зокрема,  як  розуміння  нового  онтологічного  аспекту
давно відомої антропологічної проблеми.
      З огляду на спробу подолати зазначені проблеми нові перспективи
осмислення  цілісної  людини  сьогодні  відкриваються  в  метафізиці
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тотальності, головні ідеї якої в 90-х роках ХХ ст. були висловлені В. В.
Кізімою  [20].  Тоталогія  як  постнекласичний  напрямок  вирізняється
тим, що робить акцент на перегляді суб’єкт–об’єктних відношень як
визначальній особливості сучасного наукового знання. На думку В. В.
Кізіми,  постнекласика  має  знімати  крайності  суб’єкт–об’єктних
відношень класики і некласики тим чином, що переосмислювати саму
сутність відношень, виходячи на таке їх нове узагальнення, яке має не
тільки  утримувати  конструктивні  моменти  класики  і  некласики,  а  і
передбачати  абсолютно  нові  можливості  [21,  с.8-11].  Тому в  центрі
уваги  метафізики  тотальності  постала  ситуація,  коли  сторона,  яка
викликає  дію,  відчуває  на  собі  її  зворотній  вплив,  оскільки
знаходиться  в  спільному  субстанційному  полі  разом  з  об’єктом
власного впливу. А це означає, що суб’єкт стає водночас і об’єктом, а
вся  ситуація  –  єдиною самодетермінуючою цілісністю, що постійно
змінюється і оновлюється, тобто тотальністю. Такий постнекласичний
поворот дозволяє виходити не тільки на новий рівень раціонального
осмислення цілісності, а і самої постнекласики, в якій конструктивні
моменти  попередніх  типів  раціональності  зберігаються.  При  цьому
особливо важливим видається те, що метафізика тотальності виявляє
та обгрунтовує базовий принцип всієї постнекласичної раціональності,
який,  з  одного  боку, долає  крайності  відношень  суб’єкта  і  об’єкта
традиційної  раціональності,  а,  з  іншого  боку,  стає  ключем  до
розв’язання  цілого  спектру  взаємопов’язаних  антропологічних  та
онтологічних  проблем,  окреслених,  але  не  вирішених,  як  це  було
показано вище, різними підходами вже в самій постнекласиці. 
      Методологічна евристичність тоталогічного принципу полягає в
тому,  що  він  відображає  онтико-онтологічну  дуальність  як
універсальну характеристику всього сущого, яка постає його подвійно
вираженою природою, єдиною та  спільною в  основі,  але  різною та
багатоманітною  в  формах  свого  виявлення.  Та  саме  це  й  змінює
уявлення  про  цілісність  людини,  яка,  на  відміну  від  попередніх
підходів, вже не може зводитися ні до зовнішнього світу, зокрема тіла
людини, ні лише до її внутрішнього світу. Водночас цілісність не може
пояснюватися і паралельністю цих світів, або їх сумою, як, на перший
погляд, це може витікати з поняття дуальності. 
      Приймаючи  онтичну  складову  людини  в  якості  суб’єкта,  а
онтологічну  –  в  якості  об’єкта,  метафізика  тотальності  людину
розглядає  і  як  виділену  форму  буття,  самостійну  серед  таких  же
онтичних  форм,  діючу  причинним  чином,  і  одночасно  як  із  буття
невиокремлювану і незникаючу його онтологічну частину, здатну до
кондиціональних  зв’язків.  Це  означає,  що  людина  існує  онтично  і
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водночас  онтологічно,  несучи  в  собі  через  спільну  субстанційну
основу, яка  виконує  онтологічну єднальну функцію щодо  онтичних
форм  свого  виявлення,  віртуальну  присутність  інших  людей,
суспільства,  природи,  Універсуму.  При  цьому  її  онтичне  існування
завжди  передбачає  існування  онтологічне,  бо  людина  як  така  існує
відразу в  двох своїх  іпостасях,  нерозривна  єдність  яких,  по  суті,  є
безумовністю самого її життя. Онтичне і онтологічне в ній постають
двома природами, які постійно взаємодіють між собою, означаючи не
тільки розвиток самої людини як самості, але через неї і всього буття,
яке активізується і розвивається в множині своїх форм і зі свого боку
впливає  на  самість  людини.  Іншими  словами,  тут  розглядається
ситуація,  коли  людина є  частиною буття,  а  буття,  яке породжує  всі
можливі  світи,  як  і  суще  в  них,  є  продовженням  самої  людини,  її
другою непроявленою, і  в цьому відношенні ідеальною частиною, в
якій присутнім є відразу все: і світи, і їх суще, і все людство, причому
в його минулому, теперішньому і навіть майбутньому.
     Онтико-онтологічне розуміння сутності людини визначає основне
питання метафізики тотальності, яке полягає не в тому, що утворює
цілісність людини, а в гармонізації індивідуального і всезагального в
людині,  людини і  її  умов,  в  можливості  оптимізації  цього  процесу.
Іншими  словами,  мова  йде  про  те,  як  розвивається  сама  сутність
людини,  що  безпосередньо  з’єднує  нову  наукову  теорію  з  самою
практикою життя людини. 
     У  тоталогії  це  відобразилося  в  уявленні  про  сизигію (грецьке
syzygia - парне увідповіднення, взаємоузгодження) як гармонізацію в
людині трьох універсальних параметрів Буття - субстрату, енергії та
інформації  [22,  с.100].  Практично  сизигія  означає,  що  із  зміною  в
людині  увідповідненості  зовнішнього  і  внутрішнього,  душі  і  тіла
відбувається зміна впливу всього комплексу її  умов,  в тому числі й
нелокальних, з якими вона постійно з’єднана. Іншими словами, мова
йде  про  увідповіднення  багаторівневої  парсико-генерологічної
структури  людини,  в  якій  генерологія  (лат.  genero –  породжувати,
утворювати)  представляє  систему  актуалізованих,  причинних
відношень  між  її  дискретами-компонентами,  а  парсика  (лат.  pars -
частина) – непричинні внутрішні зв’язки, виражені енергетичними та
інформаційними  потоками,  що  існують  як  між  дискретами,  так  і
дискретів з зовнішніми умовами, в яких присутній увесь Універсум.
Слід наголосити, що метафізика тотальності доводить можливість для
людини межового узгодження всіх її парсико-генерологічних зв’язків в
єдиному прагненні до вищої мети як порядку, гармонії, щастя тощо.
Самоувідповіднюючи  себе  в  усіх  своїх  діях  як  віддієслівних
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утвореннях в інтегративному русі до онтологічно вищого рівня буття
як цієї мети, людина здатна буквально на мить встановити в собі такий
гармонійний зв’язок між двома своїми сторонами, порядок і простота
якого будуть тотожними певному онтологічному рівню субстанційної
основи як ціле цілому.
    Таке межове увідповіднення зв’язків у людині, яке супроводжується
незворотними  трансформаційними  процесами  в  її  структурі  та
актуалізує  парсичний зв'язок  з  вищим рівнем субстанційної  основи,
метафізика  тотальності  розглядає  як  момент  утворення  в  людині
нового типу цілісності – перехідного або, зважуючи на миттєвість його
становлення,  біфуркаційного.  Виникаючи  на  основі  атрибутивного
типу цілісності  людини  як  її  головної  ознаки,  який  проявляється  в
самій єдності двох сторін її  буття, він є переходом від цілісності до
цілого і далі, де цілісність відрізняється від цілого характером онтико-
онтологічного  увідповіднення,  отже,  сутнісними  якостями  самої
людини.
      При цьому стають зрозумілими умови, за яких стає можливим
буття-біфуркація  людини.  Так,  метафізика  тотальності  показує
визначальну роль таких загальнолюдських цінностей, як Бог, Істина,
Добро,  Краса,  які  формують  смисловий  центр  буття  людини  та
дозволяють  їй  у  будь-якому  рішенні  залишатися  в  єдності  себе
онтичної з собою онтологічною, відкритою світу і людям, а значить,
власній гармонії та повноті. 
      Водночас тоталогія  розкриває значення мети як умови виходу
людини на нові щаблі її розвитку. Як гранично концентрований смисл,
як  ще-не-буття,  яке  розгортається  за  допомогою  думки,  набуваючи
характеру  процесу  упорядкування  та  конкретизації  образу,  мета
конституює буття людини, об’єднує зовнішні і внутрішні зусилля та
узгоджує  їх  у  спільному  русі  до  цієї  мети,  перетворюючи  діяльно
необмежену  людину  на  змістовно  єдину  активну  цілісність,  яка
постійно  перебуває  в  процесі  свого  становлення  як  здійсненні  цієї
мети.  При  цьому  вища  мета  «розмиває»  хаотизуючі  буття  людини
нестійкі  зв’язки,  «виводить»  з  америчного  стану  непроявлені,
вибудовує їх нову архітектуру та стає силою, яка притягує людину до її
власної глибини, завжди пов’язану зі стрімким виходом за межі самої
себе, відкриваючи в людині нове джерело розвитку та актуалізуючи в
ній онтологічну сторону. 
      То ж, узагальнюючи сказане, приходимо до висновку, що сьогодні в
межах  постнекласичних  підходів  формується  нова,  дуально
структурована  модель  цілісної  людини,  яка  у  найбільш  широкому
розумінні  є  онтико-онтологічною.  Особливістю  постнекласичної
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моделі цілісної людини є те, що в ній мають місце не лише процеси
розвитку людини як складності на тому чи іншому антропологічному
рівні, а і процеси її еволюціонування, тобто вихід на онтологічно вищі
щаблі  Буття.  А  пов’язані  з  лінійними  та  нелінійними  процесами
цілісність  і  цілість  людини  постають  взаємонеобхідними  та
взаємодоповнюючими  етапами  розвитку  її  єдиної  сутності.  У  всіх
відомих  конкретних  моделях  людини,  економічних,  політичних,
соціологічних,  психологічних,  релігійних  тощо,  вона  завжди  може
бути  виділеною  як  онтико–онтологічне  ядро,  представлене  єдністю
матеріального і духовного, матеріального і ідеального, зовнішнього і
внутрішнього, приватного і всезагального, цінностей і цілей і т. д. 
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С.В.Пустовит

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ:

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В  статье  раскрываются  философско-методологические  и  практические
аспекты этической экспертизы в клинической медицине.  Ключевое понятие
этического  регулирования  –  информированное  согласие  пациента-субъекта
исследования  рассматривается  с  точки  зрения  тоталлогической
методологии.  В  качестве  практических  аспектов  выделяются  формализм,
неспособность  исследователей  критически  анализировать  свой  проект
исходя  из  безопасности  и  благополучия  пациента,  пропедевтический
характер научных исследований, низкая степень новизны,  теоретической и
практической значимости для медицины, волюнтаризм в выборе стратегии и
тактики исследования, отсутствие альтернативных научных гипотез. 
Ключевые  слова: этическая  экспертиза,  этический  комитет,
информированное согласие, биоэтика, методологические проблемы

      В ХХ веке этическая экспертиза становится фундаментальным
способом  встраивания  науки,  в  повседневную  человеческую
деятельность.  Происходит  ее  институализация,  она  превращается  в
посредника,  в  спорных  случаях  подтверждающего  легитимность
других  институтов.  Постепенно  важнейшие  социальные  экспертизы
оформляются в правовые институты.
       Как показал в своих работах М. Фуко,  медицинские практики
выступают  продолжением  властных  проекций,  присущих  обществу,
представляют собой пример реализации дисциплинарной власти [1, 2].
Дисциплинарная матрица  превращает человека из субъекта в объект в
различных  сферах  его бытия  –  от  медицины  до  политики. Охват
медицинской властью наиболее глубоких нюансов человеческого тела
с  целью  его  полного  контроля  становится  возможным  благодаря
научному  обоснованию  все  более  инвазивных  вмешательств,
соединению знания и власти. 

 175316315
                                                                        



І.Метафізика буття       

     Сегодня больше нет необходимости «дисциплинировать» пациента
–  он  сам  себя  контролирует,  соответственно,  норма,  порядок,
«дисциплина»  становятся(или  не  становятся)  предметом  его
собственного выбора. Исходя из этого особое   значение приобретают
биоэтические  основания  и  принципы  медицинских  практик,  среди
которых важнейшие – уважение автономии и достоинства  личности
пациента.

      Каковы предпосылки этической экспертизы? С одной стороны,
медицина, расширяя сферу своего влияния, продуцируя новые образы
и стили жизни современного человека, она увеличивает число своих
адресатов и пользователей, вовлекая в сферу оценки своих результатов
не  только  медиков-профессионалов,  но  и  представителей  других
специальностей, готовых предложить свои собственные «экспертные
оценки» научных истин и технологий. С другой стороны, медицинские
знания становятся все более объемными и дифференцированными, а
медики  -  все  более  беспомощными перед  ними,  что  вынуждает  их
прибегать  к  услугам  «дилетантов»  -  «неспециалистов  в  данной
области знаний», постепенно продвигающихся все дальше и дальше в
степени  «компетентности»  в  неспецифических  для  себя  сферах
деятельности.  Возникает  феномен  уравнивания  экспертов  и
дилетантов  и  новая  качественная  расстановка  сил:  глубоко
наукообразные  тактики  и  стратегии  истинных  «профи»  -медиков,
подвергаются  развоплощению  и  профанизации  со  стороны
«профанов» - пациентов, гуманитариев, социологов, юристов и пр. 
      Архисложные  теоретико-аналитические  задания,  которые
традиционно ставились перед медициной, в наши дни упрощаются до
«очень  простой»,  «абсурдно  несерьезной» с  точки  зрения  научного
подхода задачи: достижения благополучия клиента. Между тем, в этой
кажущейся на первый взгляд простоте высвечиваются новые порядки
бытия,  более  сложные  его  уровни,  требующие  трансформации  не
только медицинской теории и практики, но и сознания всех участников
медицинского  дискурса.  Такая  необходимость  продиктована
потребностью всех  заинтересованных  сторон  тонко и  своевременно
реагировать на ежедневные изменения в обществе, быть в курсе всего
происходящего  на  рынке  идей,  товаров,  услуг.  Врач  и  пациент
приходят не только к необходимости разделения прав, но и принятия
совместных  обязательств  по  части  экспертизы  медицинских
технологий. 
      Развитие и совершенствование этической экспертизы клинических
исследований (КИ) на парадигмальном основании биоэтики выступает
важным  условием  гуманизации  научно-исследовательской
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деятельности,  практики  доказательной  медицины,  системы
здравоохранения. Под этической экспертизой клинической медицины
мы понимаем  практики,  стандарты,  механизмы  и  процедуры
имплементации  ценностей  и  принципов  биоэтики  в  клиническую
медицину. 
      Чем больше медицина претендует на то, чтобы служить интересам
общества,  тем  более  значительную  роль  в  ней  играют  КИ,  риск
участия  в  которых  для  пациента  выше,  чем  при  ординарном
обращении к врачу за медицинской помощью. Согласно Руководству
по  надлежащей  клинической  практике, клиническое
испытание/исследование  –  это  «любое  исследование  с  участием
человека  в  качестве  испытуемого,  проводимое  для  выявления  или
подтверждения  клинических,  фармакологических  и/или  других
фармакодинамических  эффектов  исследуемого  продукта,  и/или
выявления каких-либо побочных реакций на него, и/или для изучения
его  всасывания,  распределения,  метаболизма  и  выведения  в  целях
установления  его  безопасности  и  эффективности»  [3].  Сегодня  КИ
понимаются  более  широко  –  как  любые  исследования  с  участием
пациента  в  качестве  испытуемого,  проводимые  с  целью
усовершенствования клинической практики. При этом изучаться могут
не  только  лекарственные  препараты,  но  и  диагностические  и
терапевтические схемы, медицинская техника, изделия медицинского
предназначения и пр.
       Ключевая  фигура  в  системе  этического регулирования КИ -
локальный  этический  комитет  (этическая  комиссия),  независимая
экспертная  структура,  отвечающая  за  обеспечение  уважения
автономии и достоинства,  защиты прав и безопасности испытуемых
путем  проведения  первоначальной  этической  экспертизы  и
дальнейшего мониторинга КИ. 
Предметом  этической  экспертизы  выступают  этико-правовые
отношения  врача-исследователя  и  пациента-субъекта
исследования/испытуемого.  Члены  этического  комитета,  эксперты
изучают,  насколько  то  или  иное  исследование  в  своем  проекте  и
исполнении соответствует  духу и букве биоэтики и етико-правовым
нормам  Украины,  они  анализируют  план/дизайн  исследования
(который  отражен  в  Протоколе  исследования),  оценивают
квалификацию  исследователей,  методы  и  средства  получения  у
испытуемых  информированного  согласия  (ИС).  Конечная  цель  -
минимизация  сопряженного  с  исследованием  риска  для  пациентов-
субъектов исследования, защита их прав и благополучия. 
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      Девятилетний опыт работы автора статьи (2004-2013) в Комитете
по  этике  Национальной  академии  последипломного  образования
имени  П.Л.  Шупика  в  качестве  ученого  секретаря  высветил
определенные  методологические  проблемы  этической  экспертизы  в
украинских реалиях. В данной статье мы хотели бы рассмотреть лишь
некоторые из них, связанные с планированием и проведением КИ. 
Экспертная работа членов этического комитета часто совмещалась с
педагогической  работой  и  просветительской  деятельностью.  Было
проведено  в  общей  сложности  около  100  заседаний  комитета  и
несколько  тысяч  консультаций,  где  в  присутствии  аппликантов,
подавших  документы на экспертизу, содержательно обсуждались  их
научные проекты и предлагались соответствующие методологические
рекомендации по их улучшению. В результате была оказана помощь в
правильном составлении Протокола КИ и Формы информированного
согласия. 
      Частыми недостатками при составлении плана исследования были
такие:  1)  формализм,  неспособность  ученых  критически
анализировать  свой  проект  с  точки  зрения  безопасности  и
благополучия пациента, имплементировать принципы биоэтики в свое
исследование;  2)  пропедевтический характер  научных исследований,
отсутствие  новизны,  теоретической  и  практической  значимости  для
медицины;  3)  волюнтаризм  в  выборе  стратегии  и  тактики
исследования, отсутствие собственных научных гипотез. 
      Формализм и методологическая несостоятельность в отношении
построения своего исследования на принципах и ценностях биоэтики,
определенный  консерватизм  и  инертность  мышления  врачей-
исследователей, на наш взгляд, объясняются глобальными процессами
сциентизации  и  медикализации  общественной  и  индивидуальной
жизни,  и,  в  частности  -  вытекающими  отсюда  процессами  узкой
профессионализации и дегуманизации медицинской профессии.
Медицина  как  профессиональная  власть  становится  в  ХХ  веке
своеобразной  третьей  силой в  обществе.  Современный  человек


 Документ,  который  описывает  цели,  задачи,  методологию,

организацию КИ. 


Документ, в котором в доступной для пациента форме разъясняются 
цели, задачи, обоснования, а также риски, выгоды планируемого КИ для пациента,
а также его права, гарантии безопасности, альтернативы участию в данном КИ и 
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утрачивает  способность  самостоятельно  справляться  с  болью,
болезнью,  смертью,  все  больше  полагаясь  на  медицинскую  науку.
Возникают  медицински  «одобренные»  рабочие  технологии,
экологические  данные  и  гигиенические  нормы,  стиль  жизни,
привычки  питания.  Постоянно  воссоздается неутолимый  голод  на
медицину,  порождающий  расширение  сети  медицинских  услуг.
Общественные  ожидания,  критерии  оценки,  этические  нормы
оказываются   производными  величинами  от  достижений  в  области
медико-биологических  технологий.  Медицинский  прогресс  начинает
рассматриваться  как  предпосылка  и  стандарт  качества  жизни.  Не
составляют исключения в этом плане планирование и проведение КИ,
его прохождение по официальным инстанциям и этическая экспертиза,
осуществляемые  в  атмосфере  безусловного  и  непререкаемого
авторитета  представителей  медицинской  науки,  профессоров  и
академиков,  медицинского  истеблишмента.  За  время  работы   в
комитете приходилось сталкиваться с попытками повлиять на процесс
этической  экспертизы  путем  угроз  и  давления  на  членов  комитета,
использования  «телефонного  права»  и  пр.  По  этой  причине
«завернуть» на серьезную переработку плана КИ, планируемого под
руководством  академика,  заслуженного  деятеля  науки,  было
практически  невозможно.  Этому  способствовали  и  множественные
иерархии, пронизывающие тело медицинского сообщества: иерархия
званий и регалий, административная иерархия, иерархия медицинских
специальностей [4]. 
    Неспособность  медиков  критически  анализировать  свой
исследовательский  проект  под  углом  зрения  безопасности  и
благополучия  пациента  объясняется  слабой  интеграцией
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин,  «заброшенностью»
гуманитарных кафедр и «непрестижностью» гуманитарных дисциплин
в  медицинских  вузах.  Вот  уже  14  лет  существует  государственный
лицензионный  тестовый  экзамен  «Крок»  как  обязательный  для
медиков,  однако  в  перечне  его  вопросов  нет  ни  одного  из
гуманитарных  дисциплин  или  из  требований  Надлежащей
клинической  практики (GCP),   содержащей  современные  стандарты
проведения КИ [3].
       Ни  для  кого  не  секрет,  что  в  медицинских  университетах
приоритет  отдается  естественным  наукам  в  ущерб  гуманитарным,
десятки  лет  готовят  своего  рода  «технарей»  от  медицины,  узких
«профи»,  обучая  их  правильно  ставить  диагноз,  классифицировать
болезни  в  отдельно  взятой  области  и  лечить  по  принятым
нозологическим схемам.  Врач стоматолог  еще может  «прочитать» и
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интерпретировать  рентгеновский  снимок  зубного ряда,  но  уже  не  в
состоянии «прочитать» снимок позвоночника. При этом утрачивается
психосоматический  подход,  и  более  того  -  целостный  видение
пациента  с  его  невзгодами,  проблемами,  судьбой,  привычками,
ценностями. 
      Будущих  врачей  практически  не  готовят  непосредственному
общению  с  пациентом,  пониманию  его  проблем  и  нужд,  не  учат
разговаривать  с  ним,  слышать  и  слушать  его,  уважать  его  свободу
выбора и достоинство. Считается, что эти качества априорно присущи
людям в белых халатах. Эти способности, к сожалению, не возведены
в ранг «навыков» и «умений», необходимых для освоения студентами.
Да  и  не  много  у  студентов-медиков  возможностей  отработать
теоретические знания на практике.  Во время обучения в вузе они в
буквальном  смысле  слова  «сражаются»  со  старшими  коллегами  за
право быть допущенным к «телу пациента» в клиниках, больницах,
госпиталях, где они проходят «производственную практику».
      Ситуацию могло бы улучшить поднятие в медицинских вузах
рейтинга гуманитарных дисциплин, среди которых важнейшими для
исследователя  являются  философия  науки и  биоэтика. Однако,  в
Украине  философия  науки  преподается  только  на  последипломном
уровне, не во всех вузах и, как правило, фрагментарно. Что касается
биоэтики, ее преподают чаще всего сами врачи (в 70 % случаев) как в
Украине,  так  и  в  других  европейских  странах,  что  неоднократно
отмечалось  на  международных  форумах  как  серьезная  проблема
биоэтического  образования  [5].  Таким  образом,  в  действительности
подавляющее число преподавателей биоэтики – это люди, получившие
медицинское  образование,  как  правило,  стоящие  на  позициях
врачебного  патернализма,  не  имевшие  в  прошлом  возможности
систематического изучения философии и биоэтики, что, несомненно,
сказывается на преподавании данной дисциплины. 
      С первых шагов, эксперты этического комитета сталкиваются с
конфликтом интересов – с одной стороны врач-ученый, уверенный в
своей  безраздельной  власти  над  пациентом,  исключительности  и
обоснованности  научного  подхода,  «находящийся  на  своей
территории»  и,  с  другой  –  пациент  часто  в  состоянии  аффекта  и
неуверенности, находящийся на чужой, «незнакомой ему территории»,
для  которого  на  первом  месте  терапевтический  эффект,  излечение,
ради чего он и соглашается быть испытуемым. 
     Для  гармонизации  интересов  этих  двух  сторон  существует
процедура  информированного  согласия,  предполагающая  получение
врачом-исследователем добровольного согласия у пациента на участие
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в  КИ,  выраженное  им  письменно.  Это  согласие  основано  на
понимании соответствующей информации,  предоставляемой врачом-
исследователем:  о  целях  предполагаемого  вмешательства,  его
продолжительности,  ожидаемых  последствиях,  рисках,  об
альтернативных методах  лечения,  их  сравнительной эффективности,
правах пациента и гарантиях их защиты.  
      ИС  является  практической  реализацией  принципов  уважения
автономии  и  достоинства  личности,  уважения  свободы  выбора
пациента,  его  права  и  возможности  играть  определяющую  роль  в
принятии  решений  относительно  его  физического,  психического,
телесного и социального благополучия. Предполагается, что пациент
имеет   моральное право на особые чувства и  внутренние духовные
состояния,  которыми  он  руководствуется  в  своей  жизни.  Эти
принципы становятся основополагающими в медицинской этике лишь
в конце ХХ века, когда  начинает подвергаться сомнению безусловная
и  исключительная  компетентность  врача  в  определении  того,  что
является благом для пациента. 
    Начинающим  врачам-исследователям,  как  правило,  трудно  без
помощи экспертов этического комитета  правильно составить Форму
информированного  согласия,  сформулировать  ее  пункты  таким
образом, чтобы она была понятна субъектам исследования. Они часто
перегружают  текст  специальными  медицинскими  аббревиатурами,
терминами и выражениями,  понятными только узким специалистам,
но не рядовым, не имеющим специального медицинского образования
пациентам.
     Между тем,  ИС достаточно сложный феномен.  В специальной
философской, правовой, медицинской и психологической литературе
приводятся  такие  составляющие  ИС:  компетентность,  передача
информации, понимание, добровольность, согласие.
В Форме информированного согласия, в том, как она составлена, как
сформулированы е пункты отражаются основные права пациента:  на
профилактические  меры,  на  доступ  к  медицинской  помощи,  на
информацию,  на  согласие,  на  свободу  выбора,  на  приватность  и
личные  тайны,  на  уважение  времени  пациента,  на  использование
стандартов  качества,  на  безопасность,  на  доступ  к  современным
достижениям медицины, на устранение излишних страданий и боли,
на подачу жалоб, на компенсацию и др.
     Феномен  ИС  -  это  попытка  артикулировать,  обозначить
неустойчивые,  преходящие  явления,  возникающие  в  процессе
взаимодействия потребителей услуг  и профессионалов,  пациентов и
врачей, субъектов исследования и ученых. Развертывание локальных и
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профессиональных  практик  происходит  через  многообразие
относительно устойчивых и преходящих явлений, которые изучаются
при  помощи  тоталлогической  методологии,  основные
методологические  принципы  которой  (дискретности,  диверсизации,
самодетерминации  и  сизигийности)  были  проанализированы   ранее
В.В. Кизимой [6].
      На переходящий характер явлений, обозначаемых ИС, указывали
многие исследователи. Так, Р. Витч, отмечал, что с одной стороны, ИС
защищает  принцип  уважения  автономии  личности,  а,  с  другой  -
означает  одобрение  чужих  точек  зрения и  действий или  согласие  с
ними,  одобрение  пациентом  предложений,  сделанных  ему
исследователем  [7].  По  сути,  идет  речь  о  размывании  жесткой
диспозиции  субъект-объектного  в  отношениях  между  врачом  и
пациентом  и  о  торжестве  процесса,  не  имеющего  собственного
субъекта. Именно поэтому здесь велика опасность манипулирования
мнением и выбором пациента со стороны врача.
     Концепция ИС означает явления разрыва, зазора, возникающего
между  различными  генерологическими  сферами,  имеющими  свои
нормы и ценности: профессиональной и личной сферой врача, миром
врача и миром пациента, сферами традиционной медицинской этики и
биоэтики,  этической  и  правовой  областями.  И  одновременно  ИС
выступает  способом  взаимного  приспособления,  подгонки
меняющихся компонентов тотальности. В качестве такого компонента,
дискрета  в  данном  случае  выступают  взаимоотношения  врача  и
пациента. 
     ИС  выступает  не  только  маркером  «недосоответствия»,
неконгруэнтности некоторых вещей и явлений,  но,  одновременно,  и
механизмом сизигии,  инструментом подгонки,  «усоответствливания»
постоянно меняющегося мира врача и мира пациента в связке врач-
пациент,  обладающей  своими  собственными  партикулярными  и
универсальными  особенностями.   Каждый  компонент  тотальности
ориентирован  на  свое  место,  естественное  для  него.  То  же  самое
можно  сказать  и  про  взаимоотношения  врача  и  пациента,
выступающие элементарным, но очень важным звеном практической
медицины. Несмотря на то, что и для них подобные события-встречи,
по  сути,  уникальны,  тем  не  менее,  эти  взаимодействия  по-своему
упорядочены  и  регулярны.  Как  правило,  они  происходят  на
территории  специальных  медицинских  учреждений,  а  обе  стороны,
даже не осознавая этого, ведут себя в ходе встречи так, «как принято»
или «как положено».
      В  этом  смысле  общение  врача  и  пациента  имеет  большой
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потенциал  тоталлогических  превращений¸  так  называемых
перевоплощений.  Ситуацию  болезни  можно  назвать  предельной,
экзистенциальной  ситуацией,  в  ходе  развертывания  которой
происходит кардинальное изменение личности, его отношения к себе,
своему телу и здоровью.
    Следует отметить, что концепция ИС является переходной не только
для  межличностной  генерологической  сферы,  но  в  более  широком
смысле, для медицинской практики как социального явления. Здесь в
ход идут не cтолько личностные установки, интересы и предпочтения,
сколько традиции корпоративно замкнутого на самом себе врачебного
общества, более широкого – медицинского сообщества, а также новые
веяния повседневного и научного характера,  возникающие в  других
«немедицинских» профессиональных сферах и обществе в целом. Речь
идет  о  различных  социально  обусловленных  формах  и  моделях
взаимодействия  врача  и  пациента  и  о  конфликте  двух
основополагающих  архетипов  их  взаимодействия:
патерналистического и автономного.
     Врачебный патернализм (от лат. рater -отец) предполагает, что врач
лучше знает, что  для  больного полезно,  а  что  вредно,  и  стремится
достичь пользы, в крайних случаях, даже против воли того, кому она
предназначается.  Такое  «благо»  основано  на  представлениях  о
«здоровье и болезнях» как врачебном знании. Однако пациент часто
может пожертвовать тем, что в сознании врача выступает «благом» для
пациента,  ради  других  «немедицинских»  целей:  сохранения
социальных  функций,  работы,  творческих  планов,  или,  напротив,
потакая своим вредным привычкам — малоподвижному образу жизни,
курению, алкогольным напиткам, избыточной и «нездоровой» пище.
Автономная модель базируется на утверждении, что только пациент
является  главным  и  окончательным  авторитетом  при  решении
вопросов  собственного  благополучия,  возрастающего
пропорционально  его  автономности  и  авторитетности.  Свободный
выбор  пациентом  объема  и  характера  медицинской  помощи,
способствует психоэмоциональному благополучию последнего. Никто
кроме пациента, не знает так хорошо характеристики и особенности
своего  организма,  а  также  то,  что  может  быть  полезным  и
представлять  собой  составляющие  благополучного  образа  жизни
(здоровье как благополучие). 
    ИС означает  такое  состояние  дискрета  «врач-пациент»,  которое
является внутренне и внешне неустойчивым, парсическим процессом,
направленным  на  преодоление  консервативной  патерналистической
установки  и,  одновременно,  на  расширение  границ  либеральной
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автономной  модели.  Конечная  цель  этого  процесса  –  «обретение
покоя» в новом генерологическом состоянии, гармонизация авторитета
и  властных интенций медика-профессионала  с  желаниями и благом
клиента-профана,  исходя  из  новейших  взглядов  на  права  и  свободу
личности.  Ведущая  роль  здесь  принадлежит  изменчивости,
модификации, переоформлению.  
    Крайности  немедленно  ведут  к  стагнации,  застою,  искажению
гуманных целей врачевания. Что касается патернализма, то о нем уже
написано немало книг и статей. В последнее время опасность исходит
как  раз  с  противоположной  стороны,  со  стороны  расширения
полномочий и автономии пациента. Возникает wish-fulfilling medicine –
медицина,  которая  подобно  золотой  рыбке,  осуществляет  любые
прихоти и желания автономного клиента по воплощению в жизнь его
многообразных  идеализированных  желаний,  например,  по
исправлению форм и частей собственного тела. Абсолютизация такой
модели   медицинского  обслуживания  приводит  к  тому,  что:  1)
искажается цель медицины как искусства врачевания (она становится
не  исцеляющей,  а  «преукрашающей»  клиента,  часто  в  ущерб  его
здоровью);  2)  медицинское  обслуживание  начинает  носить
«неестественный»  и  несправедливый  характер  (ориентируется  на
идеалы, предполагающие гипо- или гиперфункцию отдельных органов
и  систем,  и  становится  доступным  лишь  немногим);  3)
дескредитирует саму идею автономного выбора клиента (становится
очевидным, что этот выбор противоречит истинному благу пациента и
во многом «подготовлен» заинтересованными в этом институциями).
Неустойчивость  ИС  позволяет  медикам  и  пациентам  преодолевать
конвенциональные  границы  и  осваивать  новые  горизонты
тотальности: в виде разнообразных, синхронически и диахронически
связанных  форм/моделей  взаимодействия  врач-пациент.  Эти
взаимодействия  могут  варьировать  внутри  дискрета  врач-пациент  в
зависимости  от  времени,  ситуации,  пола,  психологических
особенностей,  состояния  здоровья  пациента,  качеств  врача  как
личности  и  профессионала.  Отношения  врача  и  пациента  имеют
фундаментальное  значение,  ибо  именно  они  определяют  успех
лечения и удовлетворение сторон даже в тех случаях, когда диагноз и
оказываемая  медицинская  помощь  могут  быть  не  совсем
корректными. 
     Между тем, методологическая проблема получения ИС состоит в
том,  что  большинство  врачей  рассматривают  ИС  как  формальную
процедуру,  а  не  как  реальное  средство  защиты   прав  и  свобод
участников  исследования  и  своих  собственных  интересов.  Не
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улучшают эту ситуацию и положение, в котором находятся украинские
этические комитеты, работающие на добровольных началах, подчас не
имеющие  ни  средств,  ни  возможностей  осуществлять  постоянный
мониторинг  «одобренных»  ими  проектов.  В  результате  де  юре
исследователь  предоставляет  в  комитет  образец  Формы
информированного согласия участников КИ, а де факто кладет ее на
полку.
Еще один важный вопрос связан с научной частью проекта.  В ходе
работы стало очевидно, что многие КИ, выполняемые аспирантами и
соискателями,  носят  пропедевтический  характер,  характер
«посвящения» в ученые. Они не выстроены методологически так, как
это  требуют  современные  статистические  и  этические  стандарты,
стандарты  доказательной  медицины  и  надлежащей  клинической
практики.  Молодые  исследователи  плохо  знакомы  с  основами
современной  философии  и  методологии  науки,  они  не  способны
сформулировать  гипотезу  своего  исследования  и  представить
целостную картину планируемого КИ. Присутствует  волюнтаризм в
выборе  стратегии  и  тактики  исследования.  Наиболее  часто
выдвигаемая «гипотеза» звучит так: «Мы начнем исследование, а там
будет видно, что получится!». Во многих случаях при сравнении доз
лекарственных  препаратов,  исследуемых  в  КИ,  с  дозами  этих  же
препаратов, рекомендуемых Минздравом, экспертами обнаруживалось
неправомерное  увеличение  (часто  обоснованное  исключительно
интуитивными  предположениями  исследователей).  И  никогда  не
наблюдалось  уменьшения  дозы  препарата  по  сравнению  с
рекомендуемыми в листке-вкладыше!
      Существует ли нормальная наука, о которой писал американский
социолог науки Т. Кун? Наука подтверждения уже известных парадигм
дополнительным  эмпирическим  материалом,  наука,  развиваемая  в
основном индуктивно, от частного к общему, от «эмпирии» к теории.
Хотя  критики  Т. Куна  считали,  что  такого  явления  как  нормальная
наука в чистом виде не существует и  ученый, работающий обычно в
рамках какой-то одной теории, при желании всегда может выйти из
этих  рамок   (К.  Поппер).  Тем  не  менее,  глядя  на  многих  наших
аспирантов,  следует  не  согласиться  с  этим  тезисом.  Они  скорее
напоминают  «нормальных»  ученых,  чем  «безумцев»,  окрыленных
жаждой  новых  открытий.   «Нормальный»  ученый,  принявший  в
качестве  образца  какую-то  одну  теорию  и  наращивающий  на  нее
«мясо» фактов (а, практически, часто «подгоняя» факты под теорию),
вызывает  чувство  жалости:  его  плохо  обучали,  он  не  привык  к
критическому мышлению, в свое время из него сделали догматика. 
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     Настоящим  открытием  для  многих  соискателей  и  аспирантов
становится  тезис  о  контриндуктивном развитии  науки,  о  том,  что
открытию  любого  научного  факта  должна  предшествовать  научная
гипотеза,  что  необходимо  не  столько  проверять  существующие
научные  теории,  сколько искать  им альтернативы,  и  что  есть  такие
факты, которые сразу же становятся недоступными при исключении
таковых альтернативных теорий из рассмотрения [8]. 
     Неумение сформулировать рабочую гипотезу и альтернативную
теорию  по  отношению  к  существующим  ортодоксальным  теориям
снижает  теоретическую  и  практическую  значимость,  новизну  КИ.
Парадоксально,  но  от  этого  в  первую  очередь  страдают  пациенты,
которые  не  могут  сделать  правильный  выбор,  ибо  Форма
информированного согласия при этом составляется неправильно. 
Фрагменты  КИ  и  Формы  информированного  согласия,
представляющие  научную  новизну,   потенциально  представляют
наибольшие риски для пациента в случае своей реализации, поэтому
они должны быть четко выписаны и разъяснены ему. Проблема поиска
и  выделения  новизны  в  проекте  КИ  (!),  отделение  новаторской,
инновационной его  части  из  контекста  традиционных схем лечения
оказалась  для  начинающих  исследователей  наиболее  сложной  в
методологическом плане. 
     Во  многих  случаях  аспиранты  и  соискатели,  будучи  уже
практикующими врачами, сознательно или бессознательно смешивали
«исследовательские»  и  «рутинные»  элементы  КИ.  Под  собственно
исследовательскими  элементами  мы  имеем  в  виду  то  новое,  что
предлагается и изучается исследователем. Рутинные элементы КИ, как
правило,  выступают  своеобразным  контекстом  научных  изысканий,
это  традиционные,  утвержденные  полномочными  органами
(Министерством здравоохранения)  стандарты  и  алгоритмы  лечения,
дозы и пр. 
     Феномен  лечащего  врача-исследователя как  раз  и  проявляется
методологической  проблемою  совмещения  ценностей  и  этических
принципов лечащего врача; ценностей медицинской этики и ценностей
врача-ученого,  ценностей  ученого;  рутинных  стандартизованных
терапевтических  и  диагностических  стратегий  и  их  научных


 Контриндукция — способ научного познания, введённый философом П.

Фейерабендом  в  работе  «Против  метода».  Контриндуктивное  развитие
предполагает  одновременное  развитие  множества  теорий,  вступающих  в
противоречие  друг  с  другом,  с  имеющимися  подтвержденными  теориями  и
фактами, считающимися достоверными.  
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модификаций,  представляющих  новизну  и  повышенный  риск  для
больного. 
      В начале работы нашего  комитета по этике многие его члены
выступали  за  то,  чтобы  не  касаться  научной  стороны  КИ  и
сосредоточиться собственно на «этических аспектах», на отношении
врача-исследователя  к  пациенту,  на  правильности  информирования
пациента.  Через  несколько  лет  работы  уже  ни  у  кого  не  вызывал
сомнений тот факт, что теоретическая и практическая значимость КИ,
новизна проекта имеют самое непосредственное отношение к этике и
морали. 
     Оказалось,  что  не  только гарантии  соблюдения прав  и  свобод
пациентов, но и собственно научная часть исследовательского проекта
(как то, цели, задачи, парадигмы, методы исследования и пр.) должны
подвергаться  этической  экспертизе,  что  предъявляет  особые
требования к членам этического комитета, к их подготовке не только в
области  прав  человека  и  биоэтики,  но  и  вопросах  медицины,
философии и методологии науки. 
     Стало ясно, что оценка этических аспектов исследования во многом
является  производной  от  оценки  его  «научного»  качества,  что  при
этической экспертизе того или иного исследования важно выяснить: 1)
какая научная гипотеза проверяется в исследовании? 2) соответствует
ли научный проект запросу общества?  3)  является  ли  исследование
оригинальным? 4) хорошо ли оно спланировано? 5) удалось ли в нем
избежать  систематических  ошибок?  6)  является  ли  исследование
достаточно крупным и продолжительным для того, чтобы результаты
вызвали доверие общества? 7) как осуществляется набор участников
исследования? 8) какие медицинские вмешательства оцениваются и с
чем  сравниваются?  Это вопросы   ставит  перед  исследователем  как
доказательная медицина, так и этическая экспертиза.
      Поскольку каждое  КИ должно  пройти  этическую  экспертизу,
постольку  требование  этической  приемлемости  должно  быть
предпослано  исследовательскому  проекту.  Более  того,  этические
соображения  должны  быть  встроенными  в  научно-познавательную
деятельность.  Связь  между  этикой  и  наукой  становится  не  только
возможной,  но  и  реальной.  Этические  соображения  оказывают
влияние  на  тематику  и  содержание  проводимых  исследований
(риск/польза, целесообразность трат).  При этом повышается уровень
самоконтроля,  саморефлексии  исследователя  относительно
правильности постановки и проведения исследований с научной точки
зрения  (совершенствование  методов  статистики,  качества,
эффективности КИ).
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      Этот методологический аспект этической экспертизы на самом
деле должен быть первым в работе комитетов по этике: является ли
«наука»  «надлежащей»,  хорошей,  отвечающей  передовым
международным  стандартам?  Если  «наука»  «плохая»,  то  нет
необходимости в этической экспертизе, анализе соотношения риска и
пользы  и  процедуры  информированного  согласия  пациентов.  Такая
наука просто не должна существовать. 
    Часто одно и то же КИ включает одновременно доклинические и
клинические  элементы,  исследования,  приносящие  пользу  пациенту
(beneficial) и не приносящие таковой (nonbeneficial). Тем не менее, в
сознании  эксперта,  в  решениях  комитета  по  этике  все  эти
разноплановые  элементы  одного  и  того  же  исследования  должны
преломляться и принимать вид синтетического суждения с небольшим
количеством  альтернативных  выходов:  одобрить,  одобрить  с
поправками, отклонить проект. 

    Подчас  сложно  определить  соотношение  различных  частей  или
границу,  где  количество  медицинских  вмешательств  начинает
переходить в их качество и угрожать благу пациента. Так, достаточно
инвазивные диагностические процедуры - коронарную ангиографию,
печеночную  биопсию  или  введение  плацебо  через  катетер  –
проводимые  в  целях  научного  проекта  –  по-видимому,  нельзя
рассматривать как терапевтические. 

      Вспоминается одно исследование, посвященное изучению связи
ювенильного  ревматоидного  артрита  с  заболеваниями  желудочно-
кишечного тракта,  выполняемое молодой аспиранткой,  поступившее
на  этическую  экспертизу  в  наш  комитет.  КИ  предполагало
исследование  состояния  желудка  детей  с  ревматоидным  артритом
путем  эзофагогастроскопии  (в  народе  эта  процедура  получила
название «глотать кишку»). И врачам и пациентам хорошо известны
недостатки  данной  диагностической  процедуры,  имеющей  высокую
степень  травмирования  слизистых  оболочек  и  инфицирования
пациентов  (в  частности  гепатитом).  Экспертами  комитета  было
указано,  что  данное  исследование  не  имеет  научной  новизны,
планируемые  для  изучения  в  нем  закономерности  уже  хорошо
известны  науке,  и  в  виду  высокой  инвазивности  и  опасности
эзофагогастроскопии, уязвимости пациентов-детей, следует изменить
план КИ, отказавшись от этой процедуры. Несмотря на настоятельные
рекомендации  комитета  и  вовлечение  в  дискуссию  научного
руководителя,  КИ  все  же  было  проведено  с  минимальными
изменениями и сохранением гастроскопического метода (!). Этот факт
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свидетельствует  как  о  «слепоте  и  глухоте»  ученых  к  боли  и
потребностям  пациентов,  так  и  о  нерешительности  и  слабости
этического комитета, члены которого часто выступают в роли этаких
дон кихотов, сражающихся с  ветряными мельницами.
Как  правило,  набор исходных условий,  как  то,  наличие конкретной
научной  базы  или  центра,  состав  исследовательского  коллектива,
научная гипотеза,  цели и задачи исследования, заказчик (спонсор) и
пр.  уже  предопределен  теми,  кто  осуществляет  руководство
исследованием.  В этой ситуации задача членов этического комитета
чрезвычайно усложняется, так как авторитет комитетов не настолько
велик,  чтобы  при  необходимости  повлиять,  а  тем  более,  изменить
исходные посылки. 
     Комитеты  по  этике  оказываются  в  непростой  ситуации
противостояния  сложившимся  в  обществе  финансовой,  социальной,
научной инфраструктурам, традициям медицинского истеблишмента,
изначально  лежащим  в  основе  любого  научно-исследовательского
проекта,  определяющим  сознание  и  стереотипы  мышления  как
исследователей,  так  и  субъектов  исследования,  а  также,  заказчиков,
научных руководителей, страховых компаний, юристов.
Тем  не  менее,  система  этического  регулирования  и  экспертизы
развивается и завоевывает все новые рубежи. Сегодня в большинстве
цивилизованных стран этической экспертизе подвергаются не только
медицинские  исследования,  но  и  медико-социальные,
социологические,  эпидемиологические,  экологические.  Этические
комитеты в этих странах создаются с целью общественного контроля
за  распространением  разнообразных  новейших  технологий  и  их
продукции  (генно-модифицированных  продуктов,  пищевых  добавок,
пестицидов  и  т.д.).  В  Украине  были  разработаны  рекомендации  по
проведению  этической  экспертизы  тем  и  методик  научно-
исследовательских работ, осуществляемых на территориях природных
и  биосферных  заповедников,  национальных  природных  и
ландшафтных парках [8]. Однако пока еще такая практика этической
экспертизы  не  получила  широкого  распространения  и  поддержки  в
обществе. 
     Остается множество и других нерешенных вопросов. Основными
проблемами этических комитетов в Украине, как и в других странах
СНГ,  являются:  их  институализация  (структурная  и  правовая),
обеспечение  их  независимости,  установление  иерархии  и
взаимоотношения комитетов и комиссий различного уровня, обучение
членов этических комитетов. Большую роль в организации этических
комитетов  разного  уровня  и  профиля,  а  также  установлению
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взаимосвязи  между  ними,  сыграли  проведенные  в  г.  Киеве
национальные конгрессы и конференции по биоэтике (2000-2013). В
научно-исследовательских  учреждениях  медико-биологического
профиля возрастает роль и ответственность комитетов по этике в связи
с требованиями обязательной экспертизы планируемых в них научных
тем  (ранее  это  касалось  в  основном  международных  проектов).
Постепенно  становится  нормой  этическая  экспертиза  публикаций  в
научных журналах. 
     Что касается подготовки самих членов этических комитетов, то в
Украине  пока  не  сформирована  система  их  обучения:  нет
унифицированной  программы,  практически  отсутствуют
периодические издания,  мало  специальной литературы по вопросам
защиты  субъектов  исследования  и  этической  экспертизы.  В  то  же
время,  новые  требования,  предъявляемые  к  качеству  этической
экспертизы, вызывают необходимость совершенствования работы уже
существующих  комитетов,  организации  обучения  их  персонала,
дальнейшего правового и нормативного урегулирования деятельности
и порядка взаимодействия  этических  комитетов  и  комиссий разных
уровней. 
     Решение  философско-методологических  проблем  и
совершенствование  механизмов  этического  регулирования  и  его
важнейшей  части  –  этической  экспертизы  -  будут  способствовать
более обоснованным гарантиям защиты не только испытуемых, но и
самих исследователей, поскольку позволят им существенно ослабить
бремя  моральной,  и  юридической  ответственности  всех  участников
процесса. Несмотря на то, что этико-правовое обоснование КИ требует
дополнительных затрат времени и энергии, медицинское сообщество
начинает  относиться  к  нему все  более  благосклонно,  осознавая  его
значимый вклад в процесс гуманизации медицины и здравоохранения. 
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і тактики дослідження, відсутність альтернативних наукових гіпотез.
Ключові слова: етична експертиза, етичний комітет,  інформована згода,  біоетика,
методологічні проблеми

S.V.Pustovit. Ethical  expertise  in  clinical  medicine:  philosophical,  methodological  and
practical aspects. 
 The article  deals  with the  philosophical,  methodological  and practical  aspects  of  ethical
expertise of in clinical medicine. The key concept of ethical regulation - informed consent of
the  patient-subject  of  studies  discussed in  terms of  totallogy  methodology. Some practical
aspects stand out:  formalism, the inability of researchers to critically analyze the project in
terms of safety and well-being of the patient, to implement the principles of bioethics in study;
propaedeutic nature of scientific research, the low degree of novelty, theoretical and practical
significance for medicine; voluntarism in the selection of the strategy and tactics of the study,
the lack of alternative scientific hypotheses.
Key words: ethical expertise, ethical committee, informed consent, bioethics, methodological
problems 
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II. Філософія мистецтва

О.Г.Левченко
 

СУЧАСНИЙ ТЕАТР: ВТЕЧА  ВІД МАСКИ 

Текст присвячено проблемам глибинної природи театру, яка лежить
поза межами дії такого традиційного атрибута театральності як
маска. 
Текст  посвящен  проблемам  глубинной  природы  театра,  которая
лежит  вне  границ  действия  такого  традиционного  атрибута
театральности как маска. 
The text deals with problems of  profound nature of the theater, which lies
outside the boundaries of  a such traditional attribute of theatricality as a
mask.

Ключові  слова: Театральність,  маска,  перформативність,
внутрішня форма.
Театральность, маска, перформативность, внутренняя форма.
Theatricality, mask, performativity, the inner form.

     Стійка життєздатність тих чи інших феноменів культури в умовах
стрімких  цивілізаційних  змін  іноді  змушує  по-новому осмислювати
сутність цих феноменів. 
     Так смерть театру передрікали щоразу з появою нових технічних
носіїв та нових медіа, однак він, тим не менше, живий. Більше того,
розмови про його смерть навіть припинилися. І ще більше того – до
театру все більше почали звертатися задля пояснення багатьох явищ
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політичного  та  суспільного  життя,  особливо  в  часи  політичних
екстрем.  Однак  ще  Жан  Кокто  вказав  на  невеличку  «деталь»,  яка
робить  цю  аналогію  в  її  прямому  застосуванні  хибною  і  навіть
небезпечною: у театрі всі мертві в кінці вистави піднімаються.
    Як відомо,  проблему експансії  меж театральності вустами героя
трагедії поставив ще Шекспір своїм «весь світ – театр», яке розширило
і звузило ці межі водночас. Вочевидь розширило до меж власне світу
людей.  Звузило  ж  тим,  що  поняття  театральності  було  зведено  до
однієї з формальних ознак – маскування в прямому сенсі цього слова:
надягання масок задля виконання тієї чи іншої визначеної ролі. Однак
чи  не  може  бути  так,  що  маска  –  це  лише  атрибут,  інструмент
досягнення певної специфічної сутності, але не сутність театру?
 Умовивід  «театр=маска»  експансійно  розширив  поняття  театруу
горизонтальному вимірі, але звузив, позбавив його глибини у вимірі
вертикальному, де,  власне,  існує  внутрішня  форма,  самість  поняття
«театр",  тобто  те,  що  робить  театр  саме  театром і  дозволяє  цьому
явищу зберігатися  в  процесі  трансформацій,  які  відбувалися  з  ним
впродовж віків.
       Відтак поняття театральності у його щоденному вжитку почало
покривати царину, яка за гармонізуючою мистецькою суттю жодного
стосунку  до  театру  не  має.  Тоді   виникає  і  певне  закономірне
припущення,  що  театр  у  своїх  глибинних  пошуках  і  формах,  аби
дистанціюватися  від  своїх  профанних  «копій»,  безперешкодно може
оселитися за межами того, що прийнято називати театральністю.
Поставлена  нами проблема,  насамперед,  потребує  встановити,  де  ж
пролягають межі театральності.

 1.  Трансформація  опозиції  театральність  /  реальність  у
культурній  антропології.  Отже,  насамперед,  спробуємо  провести
межу  театральності,  покликавши  на  допомогу  сучасне  (останні
десятиліття)  розуміння  театру  західною  філософсько-
культурологічною думкою (Звертаємося до західної думки не тому, що
ми визнаємо її незаперечну вищість, а тому що вітчизняна думка, на
жаль, на власних засадах осмислювати театральність не поспішає).
 Якщо з точки зору здорового глузду в першому наближенні проводити
межу  театральності,  то  зробити  це  можна  виходячи  традиційної
опозиції театральність / реальність: театральність закінчується там, де
закінчується гра у життя й починається саме життя. Однак саме там, як
засвідчила культурна антропологія в особах В. Тернера, Р. Шехнера та
ін.,  починається  наймасовіший,  найтотальніший  театр.  І  зовсім  не
тому,  що  «весь  світ  театр»,  а  тому  що  перформативність,  тобто
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здатність  самозасвідчуватися,   виявилася  сутністю  людини  як
соціальної істоти
      Більше  того,  глобальні  перформативні  парадигми  почали
використовувати  у  своїх  культурно-антропологічних  дослідженнях
соціуму  та  щоденної  поведінки  [1,  2].  Сенс  зближення  театру  й
антропології полягав у дослідженні театральних технік як прихованого
підґрунтя соціальної  та  політичної  дії,  драматичного впорядкування
подій; і навпаки, у дослідженні театральних творів як таких, в основі
яких лежить соціальна та політична дія. У результаті цього зближення
виходило, що performing (у їхньому розумінні) на сцені й у звичайній
життєвій  ситуації  –  це  практично  одне  й  те  ж  саме.  Просто  одне
виступало продовженням іншого.
      Марно Е. Барба протестував проти використання ідей театральної
перформативності  для  аналізу  повсякденності  та  полемізував  із
засновником  етносценології  Ж.-М.  Прадьє,  підкреслюючи,  що
справжня театральність якраз не властива щоденному життю, і тому
театральна  антропологія  і  заснована  на  вивченні  саме  зміненої,
відмінної від повсякденної, поведінки перформера. Багатовимірність і
зручність театральної моделі для дослідження усіх явищ і феноменів
людського  життя,  зокрема  соціального,  прирікає  «театральність» на
широке служіння.    
    Якщо виходити із висновків поважаних вищевказаних дослідників і
вважати, що сутнісним атрибутом театральності є маска (роль), у тому
числі й соціальна маска, властива щоденній поведінці, то, фактично,
подолати межі театральності звичайна людина має шанс на самоті чи у
тісному родинному колі. Що вже говорити про політика!
      Аналогічна логіка працює і в дослідженні політичного життя, яке
привласнює  не  лише  маску,  а  й  потайну  інтригу,  залишаючи
численним  охочим вибудовувати  підтексти  кожної  політичної  дії  та
події,  а  відтак  і  розгортати  в  своїй  уяві  цілі  сюжети,  які  нічим  не
поступаються театральним. 
     Між політичним партіями та цілими країнами розгортається видима
боротьба в уявному просторі політичної комунікації, який набув ознак
самостійного віртуального простору з власними законами і правилами
гри, які з одного боку відповідають законам масового театру (чіткий
конфлікт між добром і злом, яскраві однозначні образи постраждалого
за правду, батька нації, агента іноземного впливу, головний критерій
оцінки  лежить  не  в  площині  „художньо-нехудожньо”,  а  „правда  –
неправда”).
      Політичні ток-шоу, у поєднанні з іншими телевізійними формами
присутності  політиків  на  екрані  набирають  ознак  реаліті-шоу.
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«Підступна»  ж  сутність  реаліті-шоу  в  їхньому  нестримному  і
неконтрольованому  маскуванні  під  реальність,  яке  робить
несвідомими  учасниками  (масовкою)  великої  гри  у  віртуальному
просторі тисячі людей.
     Саме те, що у реаліті-шоу аудиторія отримує ілюзію участі в подіях
заекранної  реальності,  тобто,  говорячи  у  наших  термінах,
психологічний  ефект  інтерактиву,  низка  дослідників  [3],  вважає
сутнісною  і  базисною  ознакою  жанру  з  усіма  наслідками,  що
випливають.
     Відтак дія, яка розгортається в режимі реального часу, розрахована
на взаємодію з глядачем за принципом зворотного зв'язку, і є театр.
Отже, театральність давно і впевнено зайняла своє місце в реальному
житті, включивши його у свої межі.
Тож чи не втратили сенс самі пошуки меж театральності, так само як і
того, що знаходиться за ними?

2. Театральна антропологія в пошуках театральності. Ґрунтуючись
на масці (ролі) як ознаці театральності, яка фактично зруйнувала чи
знівелювала саме поняття,  спробуймо пошукати царину в  театрі,  де
маска де не грає визначальної ролі.
     Звісно, найперша фігура, яка спадає на думку, це А. Арто, який
перший пов’язав проблеми театру не лише з актором, а і з проблемами
сучасної  людини.  Серед  цих  проблем  не  останнє  місце  посідали
різноманітні  «маски»,  які  змушена  носити  людина  в  соціумі.
Звільнятися  від  них  А.  Арто  пропонував  саме  в  театрі  шляхом
«жорстокості»  (як  у  актора,  так  і  глядача)  до  себе,  до  власної
особистості,  яка  часто  виступає  соціальною  маскою,  обмежуючи
спілкування людини з реальністю у всій її  повноті,  і,  насамперед,  з
глибинами колективного підсвідомого, відновлювати істинну, очищену
від фальшу реальність.
    Якщо ж звернутися до ключової фігури театральної антропології
Є. Ґротовського,  який  своєрідно  сфокусував  ці  пошуки  і  спрямував
свої пристрасні зусилля на віднайдення самої сутності театрального,
відкидаючи всі допоміжні «пристосування» у вигляді тексту, музики,
живопису тощо, і подивитися, у чому ж він бачив мету роботи актора,
то  ця  мета  якраз  і  полягала  у  відновленні  цілісності  людської
особистості.  Відновлення  цілісності  особистості  актора
Є. Ґротовський  бачив  у  жорсткій  роботі  над  собою  -  «злущуванні
«життєвої  маски»,  за  якою повинна  відкриватися  цілісна  внутрішня
реальність, яка мала надати правди тілесному життю. 
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     У дослідах Є. Ґротовського Театру-Лабораторії театр почав шукати
свою самість, неповторну внутрішню форму (форму форм). Творчим
фіналом пошуків Є. Ґротовського став Театр Джерел, де заглиблення у
царину внутрішніх форм – стихію нерозрізнюваного – нібито навіть
вивело режисера за межі театру, адже «скасувало» необхідність такого
невід’ємного учасника театрального твору як глядач.
     Відтак людина, яка практикує театр на такій території, стає схожою
на  ідеального  театрального  автора,  описаного  Ф.  Ніцше  у  роботі
«Народження  трагедії  з  духу  музики»:  «...він  у  такому  стані  стає
схожий на моторошну казкову фігуру, яка здатна, повертаючи очима,
оглядати  себе  зі  усіх  боків;  тепер  він  одночасно  і  суб'єкт,  і  об'єкт,
одночасно і автор, і актор, і глядач» [4; 155].
    Як бачимо, вектор нашого пошуку сплямується не в якийсь інший
бік,  а,  як  вже  говорилося,  вглиб,  до  процесу  нагадування  того
трансцендентного принципу, про який писав А.  Арто, стверджуючи,
що  театр  не  є  наслідуванням життя,  а  життя  є  наслідуванням того
трансцендентного принципу, про який театр весь час нагадує.
     Трансцендентного,  тобто,  потойбічного,  з  царини  вічного,
спільного для всіх, континуального, позбавленого рис і форм, який ми
можемо сприймати лише у рисах і формах. 
     Відтак,  коли  говориться  про  сутність  театру з  погляду  таких
філософів  театру  як  А.  Арто  чи  Є.  Ґротовський,  ідеться  не  про
маскування, не мімезис, а про нагадування, близьке до платонівського
пригадування.  Пригадування того,  що споглядала  душа у  світі  ідей,
перш ніж спустилася на землю і оселилася в людському тілі.
Тіло виявилося матеріальним осідком унікальної ідеальної субстанції
та тим кордоном, на якому зустрічаються зовнішній світ (середовище)
та  все  різноманіття проявів  внутрішнього світу –  від  найпростіших
фізичних і фізіологічних реакцій до найтонших виявів цієї субстанції,
яка відповідає ідеальному порядку буття.
 Цей світогляд і це світовідчуття втілив (у прямому сенсі) перформанс.

3. Територія перформенсу.
  Перформанс  свідомо  ставить  автора  у  позицію,  де  він  виступає
одночасно  суб’єктом  и  об’єктом,  засвідчуючи  самого  себе без
вищезгаданих  масок.  Усунення  художнього  твору  як  реалізованого
творчою  уявою  автора  посередника  між  акторами  і  аудиторією
(своєрідної  маски  реальності)  перекладає  основне  навантаження  на
уяву  глядача,  де,  власне,  і  має  вибудовуватися  твір  чи  то
самозасвідчення глядача, також, в ідеалі, без маски.
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Виконавці  й публіка зустрілися на території,  яка радикально прагне
бути  територією   зірваних  масок,  відтак  вислизає  від  експансії
всеохоплюючої території театральності, де «всі люди актори».   
      Перформенс,  заснований  на  танцювальних  практиках
(contemporary,  non-dance)  заглиблює  в  дослідження  «свідомості»
власного  тіла,  що  має  на  меті  долати  картезіанський  розрив  між
свідомістю та тілом [5].
     Один з найяскравіших представників танцювального руху non-
dance французький хореограф Жером Бель, за його власними словами,
працюючи над танцювальним перформансом «Жером Бель» (1995 р.),
прагнув прибрати усе зайве. Він позбавив людські тіла одягу, музику –
інструментів,  залишивши  тільки  голос,  а  світло  –  маскуючої  сили
прожекторів,  залишивши як необхідний компроміс лише електричну
лампочку. Головне ж – він позбавив танець руху в звичному для нас
значенні,  перетворивши  на  танець  специфічно  осмислене
дослідження-відкриття-пригадування танцівниками власного тіла.
     Як відзначають критики про виставу, «їхня хореографія досягає
граничної  оголеності,  абсолютно  зближаючись  з  образністю
перформансу і природністю людської поведінки» [6].
     Однак,  чи  маємо  ми  справу в  цьому  випадку з  театральними
експериментами на очищеній від «театральності» території, чи йдеться
про хореографію, яка ніколи й не думала зазіхати на театральні терени,
або ж про новий синкретизм, де взагалі немає розрізнень між видами
мистецтва?
     Відповідь дасть час, але вже сьогодні можна констатувати, що цей
танець  вже  прибрав  собі  слово,  будуючи  власний  документальний
театр,  як,  наприклад,  «Седрік  Анрійо»  того  ж  самого  Ж.  Беля,  де
людина, яку насправді звати Седрік Анрійо, розповідає історію свого
життя  і  свого  захоплення  танцем.  Однак  проблема  природності
«незамаскованості» людини на сцені зустрічається з низкою нових, ще
невідомих  театрові  викликів.  Так  вищезгадана  вистава  стала
результатом дворічної роботи Ж. Беля з його героєм.
    Тріумфуюча популярність  «словесного» документального театру
спочатку на Заході, а згодом і на наших теренах вже вочевидь свідчить
про  тенденцію.  Ми  навіть  не  торкаємося  усіх  його  різновидів  та
аспектів,  зупиняючись  лише  на  роботах  професійних  танцівників-
перформерів, які, на наш погляд, є свідомими дослідниками і природи
мистецтва і  природи людини.  Цікаво,  що у царині  документального
театру  почала  працювати  і  український  перформер  Лариса
Венедиктова.  Так у циклі  документальних вистав у НЦТМ ім. Леся
Курбаса  їй  вдалося  скрупульозно  вибудувати  документальність
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існування  і  спілкування  учасників  на  сцені.  Один  з  основних
принципів роботи, вимога до учасників «не оцінювати» сказане ними,
змушує їх думати саме про реальність, а не закриватися від неї та від
глядачів  власною  оцінкою,  а  вся  робота  з  оцінювання  та  пошуку
власної позиції залишається глядачеві.
 
Отже, як бачиться сьогодні, існування театру за межами традиційної
театральності можливе і навіть актуальне. Існує два варіанти розвитку
ситуації: така тенденція проіснує певний час і, можливо, дасть певний
глибинний  поштовх  усьому  мистецтву,  або  ж  ми,  справді,  маємо
справу з  ще  однією  парадигмою  театральності  й  стоїмо  на  порозі
нового театру без маски.
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ДЕВІД  Г'ЮМ  ТА
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Стаття  присвячена  проблемам  співвідношення  історії  філософії  та
естетики. Здійснено спробу перенесення термінології, що використовувалася
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при аналізі  концепції  Д.  Г‘юма до кола естетичної проблематики. Зокрема,
аналізуються характерні риси та проблеми сучасного мистецтва.
Ключові слова: агностицизм, соліпсизм, скептицизм, натуралізм, реалізм.
Статья посвящена проблемам соотношения истории философии и эстетики.
Совершена попытка перенесения терминологии, которая использовалась при
анализе  концепции  Д.  Юма  к  кругу  эстетической  проблематики.  В
частности,  анализируются  характерные  черты  и  проблемы  современного
искусства.
Ключевые слова: агностицизм, солипсизм, скептицизм, натурализм, реализм.
The article is devoted to problems of correlation between history of philosophy and
aesthetics.  There  was  attempt  of  transferring  terminology  which  was  used  at
analyzing  Humes  conception  to  the  circle  of  aesthetical  problems.  Separately,
character features and problems of modern art were analyzed.
Key words: agnosticism, solipsism, skepticism, naturalism, realism.

    Критика  мистецтва  стала  надзвичайно  популярним  заняттям  у
сьогоднішньому світі.  ЇЇ  прояви  можна побачити  у  відверто дивних
місцях,  наприклад,  у  популярних  ток-шоу.  Свою  думку  з  даного
питання вважають необхідним висловити філософи, політики, актори.
Більша частина цих оцінок є негативною. Мабуть, це свідчить про те,
що  проблеми у цій галузі насправді існують. В чому вони полягають?
Відповідей на це запитання вистачає, а якщо вони закінчуються, то ми
завжди можемо звернутися до попередників – сьогоднішнє покоління є
далеко  не  першим,  яке  вважає  сучасне  йому  мистецтво  кризовим.
Тому,  навряд  чи,  дана  тема  є  актуальною  у  форматі   простого
перерахування недоліків. 
     У моєму баченні існує лише два по-справжньому цікавих способи
висвітлення  становища  сучасного  мистецтва.  Це  або  ґрунтовне,
академічне  дослідження,  яке  буде  спиратися  не  на  голослівні
припущення,  а  на  серйозну  роботу  науковця,  або  групи  науковців.
Дане  дослідження має  бути  тривалим та  скрупульозним –  тільки  у
такому  разі  воно  зможе  вказати  на  причини  та  симптоматику
сьогоднішньої кризи. 
     Інший спосіб є набагато простішим, і не потребує таких значних
зусиль та часу. Він полягає у тому, щоб відійти від звичних шляхів
критики. При читанні сьогоднішніх аналітичних творів, присвячених
мистецтву, складається враження, що десь  це все вже читав – відчуття
вторинності.  Цікавим  може  бути  аналіз,  який  відбуватиметься  з
незвичних позицій. Тому у даному досліджені буде зроблена спроба
подивитися  на  проблеми  та  характерні  ознаки  сучасного мистецтва
саме  під  таким  кутом.  Мета  даного  тексту –  вказати,  на  потенціал
міждисциплінарних досліджень та застосування термінології з одних
галузей  науки  в  інших.  Здійснено це  буде  на  прикладі  перенесення
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термінів  та  тематики з  теорії  пізнання та  історії  філософії  у  галузь
естетики та мистецтвознавства. 
     Переходячи безпосередньо до теми,  зазначимо,  що у філософії
Нового  Часу,  а  особливо  у  британській,  мистецтву не  приділялася
велика увага. Причиною тому було тотальне захоплення розумом, яке
панувало у тамтешніх філософських колах. Нове бачення людського
сприйняття,  засноване  на  досвіді,  надавало  дуже  багато  нових
можливостей для дослідження.  І  філософія Д.  Г‘юма,  як ніяка інша
відповідає вищесказаному. Своєю метою мислитель вважав вивчення
зв‘язків,  які  виникають  між  ідеями;  способів,  якими  одні  ідеї
переходять у інші. Важливими для нього також були запитання моралі
та афектів, або людських страстей.  Слід зазначити, що, незважаючи на
таку  ширину  дослідження,  британський  філософ  був  достатньо
послідовний  у  прийомах,  які  використовував.  Серед  таких  варто
відзначити експериментальний метод та метод сумніву. Ці два методи
тісно  пов‘язані між собою – експеримент часто у тому і полягав, щоб
піддати ту чи іншу тезу сумніву, при цьому застосовуючи як можна
більше  різноманітних  кутів  погляду.  Варто  відзначити  і  деякий
утилітаризм,  притаманний  концепції  британського  мислителя,  –  він
досить часто нехтував достатнім обґрунтуванням тої  чи іншої  тези,
якщо вона здавалася йому прийнятною для його концепції.
     Але  ви  можете  запитати,  і  досить  резонно,  яке  це  все   має
відношення  до  сучасного  мистецтва?  Відповідь  буде  наступною  –
прямого майже немає. Але, якщо уважніше придивитися до теорії Д.
Г‘юма,  а  особливо,  до  критичних  оцінок,  які  були  висунуті  до  неї
пізніше – то можна віднайти чимало зв‘язків та аналогій. Перед тим,
як приступити до більш детального дослідження цих зв‘язків, хотілося
б зробити ще одну невелику ремарку. Б. Рассел, у своїй статті «Про
походження  фашизму»  також  дає  досить  нетривіальну  оцінку
творчості Д. Г‘юма. Він вважає концепцію британця одним з чинників,
які  спричинили  виникнення  фашизму.  Досить  абсурдна  на  перший
погляд  думка,  чи  не  так?  Проте  аргументація  Б.  Рассела  виглядає
досить  переконливою  –  він  стверджує,  що  саме  Д.  Г‘юм  став  тим
філософом, який підірвав фундамент європейського раціоналізму, на
якому трималися класична монархія і більш пізня ринкова економіка.
Саме  концепція  Д.  Г‘юма  стала  каталізатором  до  появи  таких
ірраціоналістичних мислителів як А. Шопенгауер та Ф. Ніцше. Роль
теорії  цих  мислителів  у  формуванні  ідеології  фашизму  –  тема
окремого  дослідження,  проте  вона  є  більш  очевидною,  аніж  роль
представника  британського  емпіризму.  Як  бачимо,  незвичайне
розуміння Б. Рассела дає нам досить цікаву можливість для розуміння
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основ фашизму. Звичайно, це лише теорія, але вона нічим не гірша за
інші.
     Чим же може бути корисною філософська концепція Д. Г‘юма при
аналізі  сучасного  мистецтва?  В  першу  чергу,  своїм  нестандартним
підходом до вирішення типових для Нового Часу проблем. Важливим
є  те,  що  неоднозначність  цієї  концепції  викликала  надзвичайно
активне  її  обговорення.  Термінологія,  яка  при  цьому
використовувалася, стане нам у нагоді, хоча і належить, переважно, до
філософської  галузі  теорії  пізнання.  Зауважимо,  що  сьогодні
мистецтво навряд чи можна назвати монолітним явищем зі спільними
тенденціями. Навпаки, виникають десятки нових течій, видів, способів
презентації  тощо.  У  даному  досліджені  під  словом  «мистецтво»
частіше  всього  слід  розуміти  сучасне  образотворче  мистецтво,
скульптуру, а також такі новітні явища, як інсталяція, відео-інсталяція
тощо.  Словом,  те  мистецтво,  яке  сьогодні  широко  представлене  у
галереях та арт-центрах.
     Повертаючись до філософії  Д.  Г‘юма,  зазначимо,  що критична
реакція,  яку  вона  зустріла,  мала  дуже  широкий  діапазон.  Від
нестримного  захоплення,  яке  А.  Шопенгауер  висловив  наступними
словами:  «Можна  навчитися  більшому  з  кожної  сторінки  Девіда
Г‘юма, ніж з повного зібрання робіт Гегеля, Гербарта та Шлеєрмахера,
взятих  разом»[1],  до  відверто  зневажливого  ставлення  серед
радянських критиків, починаючи з В. Леніна.
     Соліпсизм.  Почати наше співставлення пропоную саме з оцінки,
яка  широко застосовувалася  до  філософії  Д.  Г‘юма у  цій  традицій.
Термін походить від двох латинських слів «solus» та «ipse», які можна
перекласти  як  «єдиний»  та  «сам».  Як  правило,  так  позначають
радикальну філософську позицію, за якою єдино існуючою об‘єктивно
є  людська  свідомість,  існування  ж  зовнішнього,  по  відношенню  до
людини,  світу  ставиться  під  сумнів.  В  радянській  філософії  дане
поняття використовувалося у презирливому контексті, щоб показати,
що теорія, про яку йдеться, повністю безпідставна. 
    На перший погляд, існують підстави для того, що застосовувати це
визначення до філософії Д. Г‘юма. Адже у своєму творі «Трактат про
людську  природу»  він  неодноразово  зазначає,  що  існування
зовнішнього світу не може бути доведене ніяким чином. Саме з цієї
причини  він  пропонує  зосередитись  на  дослідженнях  процесів,  які
відбуваються у нашій свідомості. Однак, придивившись уважніше, ми
розуміємо,  що  насправді  назвати  концепцію  Д.  Г‘юма  соліпсизмом
буде  дещо  несправедливо.  Хоча  він  і  говорить  про  неможливість
об‘єктивного  пізнання  зовнішнього  світу,  проте  в  жодному  разі  не

 201316315
                                                                        



ІІ.Філософія мистецтва       

заперечує  його  реальність.  Навпаки,  він  вважає,  що  людина  має
«чудову здатність» вірити в існування світу, навіть попри те, що не має
про  нього  жодних  точних  відомостей.  Ще  одним  важливим
аргументом проти визнання британського мислителя соліпсистом є те,
що він просто не ставить своїм завданням дослідження зовнішнього
світу – його більше цікавить наш розум та свідомість.
     Тепер  спробуємо  дослідити,  чи  можливо  застосувати  термін
«соліпсизм»  до  сучасного  мистецтва  і  чи  він  взагалі  може  бути
застосованим  у  такому  контексті.  За  аналогією  з  філософією,
соліпсизм  у  мистецтві  має  бути  явищем  досить  радикальним.  І  це
визначення досить часто є доречним при аналізі його сучасного стану.
Спостерігається явище, яке можна назвати домінаціє «Я» над світом.
Що  мається  на  увазі?  При  розгляді  хворобливих,  чудернацьких  та
часто малозрозумілих витворів сучасних митців ловиш себе на думці,
що  не  можеш  підібрати  до  них  жодного  реально  існуючого
відповідника. Ці картини або скульптури є дітьми уяви, яка творить
без контакту з оточуючим світом. Не прочитавши пояснення, яке сам
автор надає до твору, часто досить важко зрозуміти навіть назву цього
твору. Не кажемо вже про задум,  який реалізовувався.  Такі  витвори
можна сміливо вважати констатацією існування «Я» їх автора і нічим
більше.  Таким  чином,  термін  «соліпсизм»,  який  не  є  достатньо
адекватним для описання філософської концепції Д. Г‘юма, у багатьох
випадках досить точно описує сутність витворів сучасного мистецтва.
     Агностицизм.  Порівняно  з  терміном  соліпсизм,  термін
«агностицизм» виник відносно недавно.  Проте це не завадило йому
поділити  долю  першого  –  у  радянській  філософії  його  також
використовували  з  метою зганьбити  певного філософа.  У  філософії
європейській до цього терміну відносились по-різному – від відвертого
неприйняття,  то  демонстративного  визначення  ним  своєї  позиції.
Термін був запропонований Т. Хакслі для визначення наступної точки
зору:  «Агностицизм,  насправді,  є  не  переконанням,  але  методом,
сутність  якого  полягає  у  суворому  застосуванні  одного  принципу.
Позитивно цей принцип може бути описаний так:  При застосуванні
інтелекту  слідуйте  у  своєму  доведенні  настільки  далеко,  наскільки
можна,  не  звертаючи  уваги  на  жодні  концепції.  І  негативно:  при
застосуванні інтелекту не сподівайтесь на вірність тих висновків, які
не  продемонстровані,  або  не  можуть  бути  продемонстровані»[2].
Простіше цей принцип можна сформулювати так – це принцип,  що
заперечує  можливість  об‘єктивного  пізнання  світу  на  суб‘єктивних
засадах.
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    Чи  можна  вживати  це  визначення  до  філософії  Д.  Г‘юма.
Формально,  без  сумніву,  так.  Адже  він  заперечує  можливість
об‘єктивного  пізнання  зовнішнього  світу  і  ставить  під  сумнів
можливість повністю пізнати внутрішній. Також, що не менш важливо,
він  заперечує   існування  матеріальної  та  духовної  субстанції.  А  це
означає,  що  ані  матерія,  яка  у  Новий  Час  вважалася  осередком
реального існування, ані Бог, який, у концепціях багатьох філософів
був  гарантом існування загалом,  не  існують.  Але,  як  і  у  випадку з
соліпсизмом,  ми  маємо  зануритись  у  концепцію  британського
мислителя дещо глибше. 
    В філософії Д. Г‘юма одним з ключових понять є “belief”, яке можна
перекласти як віра. Для самого автора дане поняття розшифровується
не тільки як віра,  але і  як ідея. На його думку,саме завдяки вірі  ми
можемо робити певні висновки стосовно зовнішнього світу і саме вона
засвідчує, що він існує. Інше запитання, що ми не можемо об‘єктивно
його дослідити.  Здатністю до  пізнання людина  також завдячує  вірі.
Якщо б людина не володіла цією здатністю, то, на думку британського
філософа, єдиним адекватним виходом був би крайній скептицизм.
     Оскільки  ж  ми  володіємо  вірою,  то  на  її  фундаменті  можемо
побудувати будинок нашого пізнання. Зрозуміло, що пізнати дійсність
у  її  оригінальному  вигляді  ми  не  зможемо,  проте  ніщо  не  заважає
пізнавати власний розум.  Тут  Д.  Г‘юм діє  у  повній відповідністю з
позитивним  визначенням  агностицизму  Т.  Хакслі.  Він  послідовно
користується власним методом, який, нагадаємо, полягає у сумніві та
експерименті настільки далеко, наскільки можна. При цьому він віддає
перевагу  ілюстративним  формам  доведення.  Тобто,  замість  довгого
теоретизування він  воліє  навести  зрозумілий приклад,  який  надасть
читачеві можливість самому перевірити ту чи іншу тезу. Зазначимо,
що соліпсизм визначається  як  радикальна  філософська  позиція,  а
тому можна зробити висновок, що теорія Д. Г‘юма не відповідає цьому
визначенню у повній мірі. 
     Спробуємо  тепер  поглянути  крізь  призму цього визначення на
сучасне мистецтво. Однією з важливих функцій мистецтва, як на мене,
є демонстративне доведення реальності. Це не означає, що мистецтво
має  зводитись  до  точного  відображення  існуючого.  Навпаки,  автор
може  передати  певний  феномен  за  допомогою  абстракції  або
непрямого  асоціативного  ряду.  Під  демонстрацією  реальності,  в
даному разі, розуміється пов‘язаність витвору мистецтва зі світом. Цей
зв‘язок може мати різні причини: від вражень до асоціації  ідей, яка
виникає при перегляді твору.
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     Розглянемо для цього два простих приклади.  Першим з них буде
всім  відома  скульптура  О.  Родена  «Мислитель».  Зрозуміло,  що  у
різних  людей  виникають  цілковито  різні  сприйняття  даного  твору
мистецтва. Одна людина буде думати, що він відображає такі людські
риси  як  мудрість,  сила  духу,  тощо.  Інша  ж  сприйме  позу,  у  якій
знаходиться  мислитель  як  муки  народження  думки.  Ще  хтось,
можливо,  асоціюватиме витвір зі  своїми знайомими,  яких вважають
мудрими,  або  з  мислителями  минулого.  У  будь-якому  разі,
відбувається процес відмінний від простої констатації - думка глядача
переноситься до  іншого часу або місця, відчуття можуть змінитися. І
саме у такий спосіб відбувається доведення реальності. Зрозуміло, що
статуя «Мислитель» не відкриє нам таємниць всесвіту (а,  можливо,
для когось і відкриє) та не вирішить запитань існування зовнішнього
світу.  Але  ті  зв‘язки,  які  виникають  при  її  перегляді,  дозволяють
людині вірити у світ, відчувати його реальність. Іншим же прикладом
буде не менш відома робота  популярного  сьогодні  творця Демієна
Херста. Робота називається «Ракові хроніки / Ісус та учні». Виконана у
жанрі інсталяції і представляє собою 12 голів мертвих корів без шкіри,
які опущені у формалін. Ці голови мають символізувати 12 апостолів,
а  між  ними  знаходиться  пустий  куб,  який  символізує  силу  духа
Христа,  який  зміг  піднятися  вище  своїх  учнів.  Але  такі  подробиці
зрозумілі  лише  з  описання,  наданого  до  цієї  інсталяції.  Запитаймо
себе, що спадає на думку при вигляді 12 мертвих коров‘ячих голів?
Особисто мені спадають на думку саме 12 мертвих коров‘ячих голів – і
та огида, яку я відчуваю пов‘язана саме з ними. Таким чином, даний
витвір не несе у собі посилу до зовнішнього світу – він є замкненим у
собі, соліпсичним.
     Скептицизм. Від  визначень  теорії  Д.  Г‘юма,  характерних,
переважно,  для  радянської  традиції,  перейдемо  до  більш
загальноприйнятих. Серед таких перше місце по праву посідає термін
«скептицизм». Цей термін до своєї концепції часто застосовував сам
британський  мислитель.  Навряд  чи  варто  зосереджуватися  на
визначенні, адже загальний його сенс є зрозумілим. Більш цікавим є те
значення,  якого  надавав  терміну  «скептицизм»  сам  Д.  Г‘юм.  Він
називав  свою  філософію  скептичною  або  академічною,  звертаючи
увагу  в  першу  чергу  на  те,  що  він  не  приймає  на  віру  жодних
тверджень,  не  провівши  їх  детальний  аналіз.  Академічною  ця
філософія була, оскільки протистояла філософії публічній, в якій, на
думку філософа, панував догматизм та схильність до схоластики. Слід
також зазначити, що, розглядаючи своїх попередників, Д. Г‘юм суворо
засудив точку зору Піррона з Еліди та його послідовників, які вважали,
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що пізнання, як і будь-яка діяльність загалом, не має жодного сенсу.
Їхнім ідеалом було досягнення безтурботності та повної відмови від
вчинків. Для британського філософа такий підхід не є прийнятним –
він зазначав, що йому миліший будь-який філософ-опонент сучасник,
аніж такий скептик. 
     Точку зору Д. Г‘юма часто визначають як помірний скептицизм.
Може  бути  дві  причини  до  такого  позначення  –  використання
мислителем  методу  сумніву,  або  його  заперечення  матеріальної  та
духовної субстанції.  Однак у філософії  було чимало мислителів,  які
обирали сумнів  та  критику своєю зброєю. Чи називаємо ми самого
автора методу сумніву Р. Декарта  скептиком?  Таке означення хоча і
зустрічається, але є поодиноким і не прийнятим у науковій спільноті.
Адже, якщо визнати Р. Декарта, або будь-якого іншого мислителя, що
використовував  метод  сумніву,  як  скептика,  то  історію  філософії
можна  буде  сміливо  перейменувати  на  «історію  скептицизму».  Із
визначенням  Д.  Г‘юма  скептиком  через  те,  що  він  заперечував
існування  субстанції  також  важко погодитись.  По-перше,  він  був  у
цьому не першим. По-друге, він не заперечував існування зовнішнього
світу,  а  лише  критикував  поняття  матерії  та  Бога,  як  такі,  що  є
абстрактними.  Тому  визначати  Д.  Г‘юма  скептиком,  або  помірним
скептиком  не  є  коректним  –  оскільки  тоді  доведеться  увесь  час
уточнювати,  який  саме  скептицизм  мається  на  увазі.  Більш
відповідним  до  його  теорії  є  термін  «науковий  скептицизм»,  який
передбачає сумнів як основний метод дослідження.
     Термін скептицизм не настільки рідко вживається по відношенню
до мистецтва,  як  попередні  два.  Досить  часто  той  чи  інший витвір
мистецтва  символізує  сумнів.  Це  може  бути  сумнів  щодо  існуванні
Бога (досить часто зустрічається сьогодні), сумнів у вірності того чи
іншого політичного рішення, сумнів у певних існуючих ідеалах. Однак
слід  уважніше  поглянути  на  сумнів,  який  ми  бачимо  у  мистецтві
сьогодні. На мою думку, він не має жодного конструктивного змісту.
Найбільш  явною  аналогією  для  цього  явища  буде  саме  піронізм.
Любов, дружба, повага – саме ці цінності сьогодні досить часто стають
об‘єктами сумніву у мистецтві. Окрім досить широкого пласту творів,
які просто заперечують їх існування, є і чимало таких, що піддають
критиці  ті  чи  інші  сторони  даних  почуттів.  Більш  того  –  велика
кількість експонатів сучасних арт-галерей є відвертим спотворенням
або  насміханням  над  цими  явищами.  Метою  цих  актів  рідко  є
покращення  суспільства,  або  зміна  існуючих  норм.  Вони  лише
констатують недосконалість. 
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Задачею  митця  сьогодні,  у  першу  чергу,  є  афектація  глядача.  Вже
згадані коров‘ячі  голови не примушують задуматись над питаннями
екології  або  захисту  тварин  –  вони  викликають  відразу,  огиду  та
бажання  забути.  Таким  чином,  автори  немов  засвідчують
недосконалість  світу  і  закликають  нас  скептично  ставитись  до
дійсності, вчиняти як можна менше дій, адже вони не тільки не мають
сенсу, але й ведуть до негативних наслідків.
      Реалізм та натуралізм. Наступне визначення філософії Д. Г‘юма є
досить дивним для тих, хто звик вважати цього філософа агностиком
та  соліпсистом.  Як  це  так  –  людина  заперечує  існування  світу,
заперечує  Бога,  і  це  називається  реалізм?  Однак,  у  контексті
наведеного  вище  розгляду,  цей  термін  вже  не  здається  настільки
абсурдним.  Не  вважають  його  таким  і  сучасні  британські  критики,
навпаки, таке визначення філософії Д. Г‘юма зустрічається дуже часто.
    Реалістичною  теорію  британського  автора  можна  назвати  з
декількох причин.  По-перше,  він  завжди  тверезо  оцінював  людську
спроможність до  пізнання.  І  саме тому  підкреслював,  що не може
бути теорії, яка повністю та адекватне опише його механізми. Часто Д.
Г‘юм навіть з жалем констатував, що положення його концепції мають
розбіжності з тим, як насправді відбувається пізнання з причини того,
що діяльність людського розуму є обмеженою. З цим же і пов‘язана
його відмова від досліджень стосовно зовнішнього світу. Він пропонує
прийняти його існування як даність та перейти до розгляду предмету, у
якому ми можемо хоч якось орієнтуватись – роботи нашого власного
розуму.  
     Другою ознакою реалістичності концепції автора є спосіб, у який
він її будує. Розуміючи недосконалість теоретичних побудов та їхню
схильність  до  хибності,  він  намагається  якомога  частіше
використовувати  у  доведенні  приклади  з  реального  життя.  Досить
часто ці приклади ідуть у розріз з теоретичними підвалинами, які мали
б  ілюструвати,  що  знов  таки  вказує  на  реалістичність  автора,  який
прекрасно розуміє неможливість створення ідеальної, вірної у всьому
концепції.
    Предметом до якого Д. Г‘юм вживає цей спосіб розгляду є людська
природа.  Саме  тому  у  зарубіжній  критиці,  наряду  з  реалізмом,
зустрічається термін  «натуралізм».  Основною задачею натураліста є
всебічне  та  як  найбільш  точне  дослідження  природи.  І  саме  цим
шляхом  іде  наш  автор  –  у  своїх  експериментах  над  свідомістю  та
розумом  він  намагається  зайти  як  можна  далі.  Метою  ж  розгляду
завжди  залишається  висвітлення  закономірностей,  за  якими  працює
розум людини та процесів, які супроводжують цю роботу. 
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     Як бачимо, по відношенню до теорії Д. Г‘юма, дані визначення є
адекватнішими ніж три попередні. Багато у чому, це пов‘язано з тим,
що вони є більш нейтральними – не несуть у собі яскраво виражений
критичний  заряд,  направлений  на  його  концепцію.  Також  терміни
«натуралізм» та «реалізм» є достатньо звичними, можна навіть сказати
буденними,  для  мистецтвознавства.   Безперечно,  сьогоднішнє
мистецтво  має  певні  ознаки  цих  двох  явищ.  Тому  в  цьому  пункті
розгляду буде, швидше, міститися спроба вказати, як саме реалізм та
натуралізм  втілюються  у  сучасному  мистецтві,  аніж  довести  їх
прийнятність.
     Для опису сутності цих явищ у сучасному мистецтві найкраще
підходять  епітети  «надмірний»,   «хворобливий».  Причому  ці  слова
можна використати як у першому так і у другому випадку. Що мається
на  увазі  під  словосполученням  надмірний  реалізм?  У  мистецтві
реалізм,  тим  чи  іншим  чином,  проявив  себе  майже  у  всі  часи
існування. Достатньо згадати античну скульптуру, праці майстрів на
кшталт Вермеєра, Караваджо, Веласкеса. Навіть деякі полотна таких
геніїв імпресіонізму як Едґар Деґа та Едуард Мане мистецтвознавці
відносять  до  даного  напряму.  Така  різноманітність  епох  та  жанрів
передає наскільки всеохоплюючим є реалізм у мистецтві і  наскільки
багато  він  може  мати  граней.  Манера  та  техніка  створення
реалістичних  витворів  мистецтва  була різною.  Вона передавала дух
тих епох, до яких належали автори. Можливо, передає дух сьогодення і
реалізм теперішній – хворобливий. Основною ознакою цього явища є
надмірна  фіксація  певного  моменту  з  метою  шокувати  або  хоча  б
вразити глядача.  Однією з улюблених тем сучасних реалістів є війна
та її наслідки. Зрозуміло, що зображення тисяч вбитих людей сильно
афектує глядача, особливо, якщо підкреслити страшні рани, відірвані
кінцівки,  тощо.  Проте,  навіть  у  більш  мирних  сюжетах  сучасні
реалісти часто вдаються до цього трюку. 
     Під хворобливим реалізмом слід розуміти ще більш розповсюджене
у  сучасному мистецтві  явище.  Митець  передає  цілком зрозумілу та
відтворюючу  дійсність  картину,  але  свідомо  додає  у  неї  певні
елементи,  які  докорінно  змінюють  сприйняття  даного  об‘єкта.  Це
можуть  бути  дивні,  не  притаманні  кольори,  гіпертрофовані  розміри
предметів, облич, частин тіла тощо. Арсенал зброї цього виду є дуже
широким.  У результаті,  глядач,  дивлячись на такий твір мистецтва,
відчуває неправильність того, що  він бачить, при цьому часто навіть
не може пояснити, у чому справа. 
Навіть більше, ніж до реалізму, визначення «хворобливий» підходить
до  сучасного  натуралізму.   При  цьому  не  важливо,  що  саме
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зображується  –  людське  тіло,  або  природа.  Трендами  сучасного
мистецтва є зобразити людину в огидному, або навіть незрозумілому
положенні з метою вибити у глядача ґрунт з-під ніг. Природа також
часто зображується у момент розпаду, гниття або смерті. При цьому
художник наче зриває саван з покійника і намагається якомога точніше
та реалістичніше передати побачене. 
     На цій не дуже оптимістичній ноті ми завершимо розгляд сучасного
мистецтва  та  перейдемо  до  висновків,  які  можна  зробити  з  даного
дослідження. Цілком очевидно, що до порівняння були взяті далеко не
всі визначення творчості Д. Г‘юма. Зокрема,  читача може здивувати
відсутність  такого  визначення  як  «ірраціоналізм»,  який  часто
характеризують як сучасне мистецтво, так і  філософську концепцію
британського  автора.  Зазначимо  лише,  що  огляду  ірраціоналізму  у
мистецтві  присвячено  настільки  багато  спеціалізованої  та  не  дуже
літератури, що дане дослідження, радше за все, лише повторювало б ті
чи інші вже існуючі тези. Однією з задач даної роботи є по-новому
подивитися на проблеми мистецтва таким чином, щоб не викликати
набридле враження вторинності. Зацікавлений читач завжди зможе сам
відтворити  експеримент,  проведений  у  цій  статті  –  визначення
«ірраціоналізм» для цього цілком підходить.
      Навіть той поверховий аналіз, який був проведений, дає підстави
стверджувати,  що  термінологія,  яка  традиційно  належала
філософським розділам «теорія пізнання» та «історія філософії» може
бути  використана  при  аналізі  сучасного  мистецтва.   Зрозуміло,  що
такий  спосіб  розгляду  має  свої  недоліки  –  зокрема,  відчутну
суб‘єктивність  отриманих  результатів.  Має  цей  підхід  і  позитивну
сторону – він дозволяє поєднати різні галузі філософії, а можливо, і
науки загалом. Також він дозволяє відкрити нові грані як у понять, так
і у явищ, до яких вони застосовуються.  
     Підсумовуючи,  зазначимо,  що  надані  вище  описи  сучасного
мистецтва  далеко  не  повністю  ілюструють  його  сутність.  Як  Ви,
мабуть, помітили – більша їх частина містила негативні оцінки. З чим
це пов‘язано? В першу чергу,  з тим, що метою даного розгляду було
висвітлення саме проблем сучасного мистецтва. Моє їх бачення було
саме таким. Однак, слід відмітити, що існує чимало картин, скульптур,
фотографій та витворів мистецтва цих та інших жанрів, які позбавлені
вищевказаних недоліків. Є й такі, які несуть у собі заряд добра, любові
до ближнього та милосердя. Знайдуться й ті, що передають природу у
світлих кольорах та з найкращого боку. Залишається лише побажати
авторам таких творів натхнення та творчого довголіття.
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Е.Г.Фисун
 

ВОСТОК  КАК  «ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ДРУГОЙ»
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ

ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
ХIХ ВЕКА

Стаття  присвячена  аналізу  семантики  Сходу  в  живописі
західноєвропейського  орієнталізму  XVIII  -  XIX  століття  в  контексті
гендерної та постколоніальної критики. На матеріалі класичного живопису
вивчена  історико-культурна  еволюція  уявлень  про  Схід  в  літературному,
громадському  і  художній  свідомості  XVI  -  XIX  століть.  Визначено,  що
символіка  Сходу  як  «екзотичного  Іншого»  в  художній  свідомості  Західної
Європи  пов'язана  з  політико-ідеологічними  стратегіями  колоніального
проекту XIX століття. 
Ключові  слова:  Схід,  постколоніальний  дискурс,  гендерний  аналіз,
орієнталізм,  Інший,  діалог  «Схід  -  Захід»,  колоніальний  дискурс,  «центр  /
периферія».

Фисун  Е.  Восток  как  «экзотический  Другой»  в  западноевропейском
художественном сознании Х1Х века
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Статья  посвящена  анализу  семантики  Востока  в  живописи
западноевропейского ориентализма XVIII – XIX века в контексте гендерной и
постколониальной критики.  На материале  классической  живописи изучена
историко-культурная  эволюция  представлений  о  Востоке в  литературном,
общественном и художественном сознании XVI – XIX столетия. Определено,
что  символика  Востока  как  «экзотического  Другого»  в  художественном
сознании Западной Европы связана с политико-идеологическими стратегиями
колониального проекта XIX века. 
Ключевые  слова: Восток,  постколониальный  дискурс,  гендерный  анализ,
ориентализм,  Другой,  диалог  «Восток  –  Запад»,  колониальный  дискурс,
«центр / периферия».

Fisun E.G. The East as the “Exotic Other” in West-European art consciousness
of the 19th century. The article deals with the analysis of the Eastern semantics in
the paintings of XVIII – XIX century West-European orientalism in the context of
gender and post-colonial critics. Basing on the materials of the Classical painting,
the historical and cultural evolution of the ideas about the East in the XVI – XIX
century literary, social  and artistic  consciousness has been studied.  It  has been
identified  that  the  Eastern  symbolism as  “Exotic  Other” in  the  West-European
artistic consciousness is connected with the political & ideological strategies of the
colonial project of the XIX century. 
Key  words: East,  post-colonial  discourse,  gender  analysis,  orientalism,  Other,
dialog “East-West”, colonial discourse, “Centre / periphery”. 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  не  только
интересом  современного  европейского  общества  к  Востоку  и
популяризацией проблемы «Восток – Запад» в практиках масс-медиа и
глобалистике,  но  и  отсутствием  философско-антропологического
анализа  и  историко-культурной  эволюции  образов  Востока  в
классической живописи; необходимостью использования гендерной и
постколониальной  методологии  в  изучении  семантики  образов
Востока в изобразительном искусстве.
Методологически  исследование  базируется  на  постколониальном
подходе  Х.  Бхабхи,  Э.  Саида,  Г.  Спивак,  Я.  Ставракакиса,
посвященном критике  европоцентристского  видения  роли  и  судьбы
Востока  как  Другого;  теориях  политического  дискурс-анализа  И.
Нойманна,  С.  Хантингтона,  С.  Соколовского;  гендерном подходе  И.
Кона;  феминистском  анализе  Л.  Иригарэ,  Л.  Малви;  философии
Другого Ж. Лакана; теории гегемонии и критики власти М. Фуко. В
статье  применяются  аналитический,  сравнительно-описательный,
структурно-типологический методы,  гендерный и постколониальный
анализ  визуальных  текстов.  Основой  для  современных
постколониальных  исследований  выступила  концепция
«ориентализма» Э. Саида [14], в которой во второй половине XX века
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автор раскрыл политико-идеологические притязания Запада на статус
и развитие Востока. Под понятием «ориентализм» он понимал особый
тип  видения  Востока  Западом,  формирующего  на  основе
этнокультурных  оппозиций  («природа  /  культура»,  «варварство  /
цивилизация» и др.), которые подчеркивали превосходство политико-
правового  и  социокультурного  опыта  Западной  Европы.
Символическая  дихотомия «центр /  периферия» (или «метрополия /
колония», «империя / провинция», «город / деревня») легла в основу
маргинализации Востока и конструирования европейской гегемонии.
Также он выделил основные причины формирования ориентализма на
Западе:  1)  стремление  инкорпорировать  Восток  в  политическое
пространство  западноевропейской  гегемонии;  2)  утвердить
европоцентризм как единственно верную идеологию и стратегию; 3)
подчеркнуть  доминирующее  значение  Европы  в  формировании
этнографической карты мира и геополитического сознания. 
Целью  данной  работы  является  философско-антропологический
анализ  семантики  Востока  как  Другого  на  материале
западноевропейской  живописи  XVIII –  XIX  века  в  контексте
постколониальной и гендерной критики, а также изучение специфики
репрезентаций  Востока  с  точки  зрения  формирования  европейского
самосознания  XVI  –  XIX  века  в  системе  художественных  образов
Западной Европы и России.
Задачи исследования: определить семантическое значение Востока в
живописи  ориентализма,  которое  коррелируется  с  мировоззрением
европейских  империй;  выделить  ориентальные  образы  и  сюжеты,
которые  выразили  политико-идеологические  ориентации
колониального  (как  «имперского»,  «завоевательного»)  дискурса  в
западноевропейской живописи XIX века.
Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  семантика  Востока
рассматривается  с  позиции  гендерного  и  постколониального
методологического аппарата,  что  дает  возможность  ретранслировать
стратегии  колониального  дискурса,  а  также  определить,  в  каких
образах  и  сюжетах  Восток выступал  в  качестве  того  Другого,  в
противопоставлении  к  которому  западноевропейская  культура
формировала свою идентичность.
     Географические экспедиции «вокруг  света» (Д.  Бартоломеу, Х.
Колумба,  Васко да  Гама)  и  колониальная  политика  «классических»
империй  в  XV  –  ХIХ  веках  (Англии,  Франции,  Голландии)  стали
стимулом  для  развития  ориентализма  как  политико-идеологической
стратегии  в  истории,  а  также  как  художественного  направления  в
искусстве Европы XVII – XIX столетия. Следует обратить внимание,

 211316315
                                                                        



ІІ.Філософія мистецтва       

что  образ  Востока на  протяжении  истории  влиял  на  формирование
европоцентризма и европейской культурной, гендерной, политической,
национальной идентичности.
     Знания  о  Востоке  формировались  на  основе  наблюдений,
сделанных во времена Великих географических открытий, а также в
периоды  европейского  колониализма  XVIII  –  XIX  века.  В  эпоху
Возрождения и европейского Просвещения интерес к Востоку носил
характер  модного  увлечения,  европейцев  привлекал  экзотизм  и
специфика  повседневной  жизни  туземцев.  После  Великих
географических открытий Европа обладала ограниченными знаниями
о  восточной  цивилизации,  но  уже  тогда  были  сделаны  первые
предположения,  что  Восток  развивается  по  иному пути,  чем  Запад.
Необходимо  вспомнить,  что  еще  в  Средние  века  на  основе
натурфилософского  учения,  ассиро-вавилонской  символической
традиции,  знаний  о  зороастризме  в  Европе  получили  развитие
медицина, физика, алхимия. В XVI веке проблематика диалога между
Западом и Востоком была раскрыта Т. Тассо (1559 – 1575) в поэме
«Освобождение  Иерусалима»  [18],  в  которой  итальянский  поэт
изобразил героизм крестоносцев в битве за освобождение Иерусалима
от экспансии Сирии и Египта. 
      В европейскую стилистику XVII  –  XVIII  века  в  моду вошли
мотивы китайского средневекового искусства, китайской архитектуры
и пейзажей, а также имитация китайских лаков. В эпоху романтизма
«китайский  стиль»  получил  название  «шинуазри»  (в  пер.  с  фр.  –
«китайщина»), в котором стало модным декорировать архитектурные
проекты,  дворцово-парковые  ансамбли  и  интерьер.  Например,
развитие мебельного рококо в Англии XVIII века связано с именем Т.
Чиппендейла  [23],  который  подражал  китайскому  искусству.  В
мебельном  каталоге  (1754)  Чиппендейл  запечатлел  множество
созданных им гравированных проектов мебели, в которых использовал
китайскую  символику,  ажуры,  анимистические  образы,  резьбу,
экзотические  породы  деревьев  и  веерообразные  формы.  Вследствие
популярности «китайщины» на Западе (особенно в Англии, Франции,
России),  на  территорию Европы массово  экспортировали  китайские
изделия из фарфора, эмали и лаки, а изображение китаянки с зонтиком
и  веером  стало  ключевым  мотивом  в  декоративном  и  прикладном
искусстве.
    В  живописи  начала  XVIII  века  Восток  стал  главной  темой  в
творчестве  Ш.  Ван  Лоо  («Женщина  гарема  и  слуги-евнухи»  1783,
«Старшая  жена  гарема  дает  работу  одалискам»  1773),  Ж.  Натье
(«Мадемуазель де Клермон обслуживают рабы» 1733),  братьев Ф. и
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Ж.-А. Гуарди («Сцена из жизни гарема» 1742 – 1743), Ж. Ван Мура и
Ж.-Б.  Хлиэйра.  Вследствие того,  что знания о  Востоке в это время
носили  все  еще  поверхностный  характер,  его  образ  оставался  не
достоверным  и  фантазийным.  Европейские  художники  продолжали
воображать сентиментальные интриги, бушующие в женских гаремах,
роскошь костюмов и интерьера, «экзотичность» поведения туземцев и
этнические  типажи.  Можно  заключить,  что  в  эпоху Возрождения  и
Нового времени преобладал  документально-исторический  интерес  к
Востоку, а его образ носил идеализированный и иллюзорный характер.
В  европейском  сознании  XVI  –  начала  XVIII  века  Восток  был
«воображаемым миром»,  а  для  искусства  выступил  художественной
проекцией,  которая  синтезировала  в  себе  нарядность  рококо,
пышность  викторианского  стиля  и  увлечение  экзотическими
мотивами. 
     В конце XVII и на протяжении XVIII века популярность получил
концепт «благородного дикаря», впервые развитый в философии Ж.-
Ж.  Руссо  как  синоним  человеческого  примитивизма  и  антипод
социальной цивилизованности. Его образ стал одним из ключевых в
произведениях Дж. Драйдена «Завоевание Гранады» (1672),  А. Бена
Орооноко  «Королевский  раб»  (1688).  Вследствие  тесных  торгово-
экономических отношений европейских империй с колониями Азии и
Африки  европейские  просвещенцы  акцентировали  свой  взгляд  на
социальных и гендерных аспектах жизни «экзотических Других»: их
привлекали интриги гаремной жизни, особенности религии и культуры
туземцев.  Философскому  изучению  Востока  уделяли  внимание  Ш.
Монтескье («Персидские письма» 1721), Ж.-Ж. Руссо («Рассуждение о
науках и искусствах» 1750), Д. Дидро («Нескромные сокровища» 1748,
«Путешествия  Бугенвиля»  1772).  В  просветительских  романах
восточная  стилизация была использована Ф.-М. Вольтером («Задиг»
1747,  «Китайский  сирота»  1755),  Дж.  Свифтом  («Путешествия
Гулливера» 1726), Д. Дефо («Робинзон Крузо» 1719).
     В «Персидских письмах» (1721) Ш. Монтескье противопоставил
жизнь  в  европейской  империи  (Франции)  с  буднями  в  турецких  и
персидских  городах,  а  также  дал  Востоку  нравственно-этическую
оценку:  там  царит  безнаказанность,  вероломство  и  предательство.
Главный герой романа Узбек в одном из своих писем к другу Рустану
утвердил различия между Европой и Востоком, настаивая на том, что
«недоразвитые»  туземцы  способны  только  заимствовать  и
использовать европейские достижения: «В то время как европейские
народы  совершенствуются  с  каждым  днем,  эти  варвары  коснеют  в
своем первобытном невежестве» [11; С. 231-233]. В «Рассуждении о
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науках и искусствах» (1750) Ж.-Ж. Руссо [13] заключил, что только
«цивилизованные народы», то есть народы Европы, способны сделать
из  «тупого  мусульманина»  –  «счастливого  раба».  Следовательно,
появление  представлений  о  социокультурных  различиях  в  развитии
Запада и Востока были сформулированы еще в эпоху Просвещения,
которые  впоследствии  стали  идеологическим  фундаментом  для
формирования колониального дискурса.
     По мнению А. Чегодаева [21], уже к середине XIX века Западная
Европа  совершила  самую  масштабную  колониальную  экспансию
народов Азии и Южной Америки. В это время викторианская Англия
прославилась захватническими действиями в Мексике, Японии, Новой
Зеландии, Африке, Таиланде и на Ямайке (1862 – 1865). Вследствие
выработки  четкой  идеологии  колониализма,  в  XIX  веке  восприятие
Востока существенно изменилось, что стало причиной поиска новых
стратегий акварельной живописи. Развитие ориентализма в живописи
данного периода связано с конструированием символических моделей
Востока  и  построением  культурных  различий  между  Западом  и
Востоком,  которые  воспроизводили  «воображаемое  Европы»,  ее
коллективные представления и предрассудки. 
    Главным  инструментальным  аппаратом  в  формировании
колониального  дискурса  в  живописи  ориентализма  XIX  века
выступило  экстраполирование  (т.е.  отражение)  европейской
идеологии,  политических  амбиций  и  управленческого  потенциала
Запада  в  образах  восточной  повседневности.  Восток  выступил  для
Запада  своего  рода  лакановским  «зеркальным  Я» [9]  колониальной
политики  Западной  Европы,  которая  присваивала  Востоку  как
Другому  негативные  качества,  отвергаемые  руководящим  субъектом
дискурса, то есть самой Европой.
    Творчество художника XIX века должно было отражать  лучшие
черты  национальной  политики  государства,  что  обусловило  поиск
альтернативных тем для жанровых сцен в живописи. Поэтому, первые
ориенталисты  (А.  Доза,  П.  Марилья,  А.-Г.  Декан)  обратились  к
изображению жизни в восточных провинциях, которая противоречила
привычкам  европейца,  была  далека  от  лоска  городской  жизни  и
идеалистической эстетики интеллигенции.  В  дальнейшем известные
ориенталисты  Э.  Делакруа,  Т.  Жерико,  Ж.  О.  Д.  Энгр  начали
изображать жизнь восточных окрестностей (Алжира, Марокко, Новой
Зеландии,  Таиланда,  Черной  Африки)  как  мест,  обладающих
примитивным  укладом  общественных  отношений,  дикостью
человеческих  нравов  и  работорговлей,  как  территорий  с  дурным  и
неискоренимым прошлым. 
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     В  отличие  от  фантазирования  гаремной  жизни  в  эпоху
Возрождения,  в  искусстве  XIX  века  образ  Востока  стал  объектом
политико-идеологических  модификаций.  Уже  в  живописи  XIX  века
Восток  как  модель  Другого  начинает  функционировать  в  двух
ипостасях: как художественно-эстетическая модель действительности
и как образец развития цивилизации. По нашему мнению, в первом
случае  речь  идет  о  культурной  апроприации  «восточного»  (в
терминологии  Ф.  Бока,  М.  Крепона,  С.  Бохнера),  которая
подразумевает заимствование и использование Европой декоративной
атрибутики  Востока  как  «нового  Другого».  Например,  вследствие
многократных  путешествий  В.  Верещагина  [3;С.44-46]  в  страны
Ближнего  и  Дальнего  Востока,  русский  баталист  неоднократно
изображал  экзотические  детали  и  пестрые  орнаменты,
заимствованные  им  из  восточной  среды.  Данные  факты  дают  нам
право  говорить  об  ориентализме  как  форме  художественного
увлечения и подражания Востоку.
    В свою очередь, под Востоком как образцом развития цивилизации
следует  понимать  особую  социокультурную,  гендерную,
политическую  и  этнопсихологическую  модель  действительности.
Европейских  художников  завораживали  животрепещущие  картины
восточных  поединков,  напряжение  и  драматизм  событий,  а  также
менталитет  и  инстинкты  «экзотических  Других»,  что  стало
материалом  для  конструирования  непреодолимых  границ  между
европейским  рационализмом  и  бессознательным  туземцев.
Отталкиваясь от «микрофизики власти» М. Фуко [19] можно увидеть,
как  в  образах  «восточной  войны» и  смертельных  схваток  Западная
Европа практикует насилие и форматирует нравы восточного этноса,
становится  для  него  источником  манипулирования  и  контроля.
Например, в изображениях лошадиных боев («Скачки со стрельбой»
1832),  межэтнических  распрей  («Резня  на  Хиосе» 1824,  «Фанатики
Танжера» 1837,  «Стычка арабов в  горах» 1863),  гаремных будней в
Марокко и Алжире («Одалиска» 1857, «Одалиска, лежащая на диване»
1846)  Э.  Делакруа  удалось  передать  всю  силу  эмоциональности  и
эксцентризма.  Мы  видим,  что  в  художественных  репрезентациях
африканского  этноса  Э.  Делакруа  применил  определенные
мировоззренческие стратегии в изображении Востока. 
     В  образах  Востока  европейские  живописцы  запечатлели
иллюзорную дикость и жестокость азиатского населения, беззаконие и
сексуальную распущенность, создали иррациональный облик Востока,
воплощающий своего рода негативное «Я» Запада.  Образы военных
конфликтов на Востоке, религиозных и политических столкновений,
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гендерных  отношений  в  гареме  представлены  в  оппозициях:
«владение  /  зависимость»,  «господство  /  подчинение»  [20],
отражающих влияние западной политической идеологии. В живописи
XIX  века  подобные  сюжеты  были  представлены  В.  Верещагиным
(«Апофеоз  войны»  1871,  «Подавление  индийского  восстания
англичанами» 1884),  Т. Жерико («Битва при Абукире»),  Э. Делакруа
(«Резня на Хиосе» 1824, «Арабская фантазия» 1832). Здесь главными
объектами внимания стали рабство и невольническая повседневность,
неполноценность  Востока  в  обладании  правом  быть  образцом
гражданственности.  Мы  видим,  что  образ  Востока  как  Другого  в
живописи  ориенталистов  XIX  века  получил  новое  символическое
значение, преодолев ренессансные выдумки.
    Можно предположить, что метафоры Востока в живописи XIX века
стали  результатом  политической  абсолютизации  Европы  как
всемогущей  цивилизации,  хранительницы  нравственности  и
миропорядка.  С.  Соколовский  [15]  подчеркнул,  что  обозначение
Востока  как  «незавершенного»  проекта  культуры  помогли  Европе
окончательно  обосновать  различение  метрополии  от  провинции,
оценить силу влияния и статус каждой из них. По территориальному
критерию азиатские  колонии  во  многом превосходили  герцогства  и
королевства Англии и Франции, но данный ландшафтный фактор был
замаскирован  другими,  более  серьезными  аргументами:  Восток
олицетворял  неразвитость  расы  и  разума,  самостоятельно
непреодолимые  этнические  «аномалии»  сообществ.  Поэтому
европейское  сообщество  стало  с  пренебрежением  говорить  о
«недостаче» и отсутствии у «экзотических Других» осознанности себя
как  устойчивой  общности  [12].  Следовательно,  противопоставив
«европейскую  цивилизованность» «восточному  варварству»,  Европа
заявила  о  необходимости  исправления,  нормализации  и
перевоспитания Востока как маргинального субъекта истории.
     В  общественном  и  художественном  сознании  эпохи
«провинциальный  Восток»  ассоциировался  с  местом  культурно,
социально  и  морально  несостоявшимся,  с  врожденной
неспособностью к самостоятельному развитию культуры. Ш. Бодлер
[1;  С.  82]  писал,  что  кроме  украшений  «роскошными  тканями  и
женскими  безделушками»,  Восток  «источает  неуловимый  аромат
неблагополучия». Комфорт европейского дома стал здесь мерилом для
оценки уровня  жизни в  восточных кольчугах.  Бедность  и  нищета  в
колониях  служила  веским  аргументом  для  обоснования
социобиологической  предрасположенности  дикарей  и  туземцев  к
убогой  жизни.  В  XIX  веке  европейские  мыслители  продолжали

 216316315
                                                                        



ІІ.Філософія мистецтва       

говорить  о  «культе  дикаря» и о  том,  что  сами «восточные дикари»
такой  предрасположенности  симпатизируют,  поэтому  средства
имперской дисциплины и порядка им пойдут только во благо. 
     На  наш  взгляд,  «фаллогоцентрическое»  (в  терминологии  Ж.
Деррида)  видение  женщины  и  европейские  идеалы  сексуальности
также  получили  развитие  в  живописи  XIX  века.  В  особенности,  в
творчестве Э. Тиссьера («Алжирская женщина и ее раб» 1860), Ж.-Ж.
Бенжамен-Констана («Одалиска» 1882), Л. Фалеро («Фаворитка» 1880,
«Чаровница» 1878),  Ф. Ле Паулля («Паша и его гарем»),  Ф. Хайеса
(«Новая любовница» 1866) и др. Например, французский живописец
Ж.  О.  Д.  Энгр  [22]  довольно  часто  обращался  к  написанию
обнаженных  гаремных  женщин  («Одалиска  с  рабами»  1842,
«Источник» 1856, «Большая одалиска» 1814), так как они непременно
ассоциировались у  него  с  европейскими  куртизанками  и
проститутками. Установление этнических различий в видении женской
сексуальности  прослеживается  не  только  в  живописи,  но  и  в
литературе. Например, в романе Ф. Достоевского «Подросток» (1875),
Версилов  выделил  в  качестве  определяющей  этническую  природу
различения «женскости» от сексуальной женственности: Другими для
него  выступают  польки,  француженки,  «страстные  итальянки»,
которые  сексуальны  по  определению  в  то  время,  когда  «русская
женщина – женщиной никогда не бывает» [6; С. 105]. 
      В силу того,  что на Востоке гарем действовал  как  легальный
социальный  институт,  Восток  выступал  в  роли  носителя  телесного
опыта,  который  опровергался  европейской  гендерной  идеологией
«равенства». К тому же  живописцев привлекала сама «экзотичность»
внешности  гаремных  одалисок,  в  которых  они  часто  (не  вполне
справедливо) видели женщин легкого поведения.  Ф.  Долт [5;  С. 52]
указывал, что образ «Турецкой куртизанки в Галете» (1856) К. Гиса
значительно  отличается  от  образа  куртизанки  из  Европы,  ведь  он
своенравен  и экзотичен.  На наш взгляд,  образ  гаремного Востока в
живописи  XIX  века  –  это  не  только  проекция  бессознательного
Западной  Европы,  но  и  своего  рода  романтизированный  конструкт
гендерно-социальных отношений. 
      В качестве кратких выводов можно сказать, что в европейском
сознании  Восток  выступил  особой  символической  моделью
действительности,  которая  не  только  указывала  на  географическое
местоположение  азиатских  народов,  но  и  номинировала,
классифицировала их как Других по определенным идеологическим и
эстетическим параметрам. Различение Европы с Востоком и Европы с
европейскими  перифериями  осуществлялось  в  социокультурной
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оппозиции «центр / периферия», что равносильно «субъект-Другой»; с
помощью  экстраполяции  и  эффекта  «зеркального  отражения»
европейского  культурного  опыта  в  визуальных  репрезентациях
Востока.
     В европейском сознании XVI – XVII века образ Востока был скорее
иллюзорным, чем действительным. Недостаток проверенных данных,
обрывистость  фактов  и  наблюдений,  медленное  знакомство
европейской элиты с культурой и бытом жителей колонизированных
регионов  стали  причиной  того,  что  Европа  лишь  подражала
«восточным  сказкам»  и  не  нуждалась  в  постановке  политико-
идеологических  вопросов.  Накопление  философско-теоретических
взглядов можно наблюдать в  работах  философов XVIII  века:  Ж.-Ж.
Руссо,  Ш.  Монтескье,  Ш.  Бодлера.  Они  попытались  осмыслить
значимость  Востока  как  Другого,  а  также  поддержали
европоцентристский культурный проект. В противоположность этому,
XIX  век  характеризуется  как  время  установления  образно-
символических  границ  между  Европой  и  Востоком,  осмысления
«экзотических Других» в терминах неполноценности и девиации, что
отразилось в живописи ориенталистов: Э. Делакруа, Ж. О. Д. Энгра, В.
Верещагина, Ж.-Л. Жерома, Т. Шоссерио, Э. Фромантена и др.
      Мы выяснили, что на волне колониализма в живописи XIX века
идея  «инаковости»  Востока  реализовалась  в  образах  гарема как
института  сексуального  рабства,  в  образах  стихийных  базаров  и
нищеты как  следствия  экономической  отсталости,  в  образах
смертельных  схваток  как  проявления  эмоциональных  нарушений
(фанатизма)  жителей  азиатских  окраин.  Восток  как  философский
конструкт в общественном сознании Европы и в западноевропейской
живописи. в том числе, был призван отразить потребность западного
политического  господства.  Самоопределение  Запада  происходило
посредством  установления  социальных,  нравственно-этических  и
культурных различий  в  отношениях  Европы и  Востока.  Восток  как
«экзотический Другой» стал ретранслятором политических амбиций и
чувства  превосходства  Европы,  а  также  желания  Западной  Европы
властвовать над не-европейскими окраинами. 
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III. Динаміка глобальної політичної
системи

Ю.В.Харченко
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИММЕТРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО В КОНТЕКСТЕ

СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ

В данном исследовании проводится социально-философский анализ феномена
политического,  определяются  характеристики  его  пространственной
метрики,  обосновывается,  что  целостное  геополитическое  пространство
перестраивается,  переоснащается  интенсивнее  вследствие  нарушения
основного  принципа  симметрии  –  «соразмерности»,  показано,  что
глобализационные  процессы  не  способствуют  переходу  глобальной
политической  системы  в  состояние  равновесия,  а,  наоборот,  порождают
бифуркационные тенденции.
Ключевые  слова: политическое,  симметрия,  пространство,
глобализационные процессы.

Просторова  симетрія  політичного  в  контексті  становлення
глобалізаційних процесів. 
У даному дослідженні проводиться соціально-філософський аналіз феномена
політичного,  визначаються  характеристики  його  просторової  метрики,
обґрунтовується,  що  цілісний  геополітичний  простір  перебудовується,
переоблаштовується інтенсивніше внаслідок порушення основного принципу
симетрії  –  «пропорційності»,  показано,  що  глобалізаційні  процеси  не
сприяють  переходу  глобальної  політичної  системи  в  стан  рівноваги  а,
навпаки, породжують біфуркаційні тенденції.
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Ключові слова: політичне, симетрія, простір, глобалізаційні процеси. 

 Kharchenko Yulia Vladimirovna  The  spatial symmetry of the political in the
context of formation of globalization processes 
In  this  study  the  socio-philosophical  analysis  of  the  political  is  held,  the
characteristics of the spatial metrics of political are determined, it is justified that
the whole geopolitical space is rebuilt,  upgrade more intense as a result  of  the
violation of the basic principle of  symmetry – the  «proportionality»,  shows that
globalization processes do not contribute to the global transition of the political
system in a State of equilibrium, but, on the contrary, give rise to bifurcation trends.
Keywords: political, symmetry, space, globalization processes.

                                          
     Безусловно, современные реалии политической жизни не являются
таковыми,  которые  способствуют  установлению  стабильных
взаимосвязей  между  локальными  политическими  средами,  а  также
сбалансированию формирующейся  на  глобальном уровне целостной
геополитической  многовекторной  системы  отношений  (а  ведь
западные теоретики – апологеты глобализации – в своих публикациях
и политических документах обещали равноправие всем политическим
оппонентам  и  партнерам).  Это  можно  увидеть  на  примере
противостояния  России  и  Соединенных  Штатов  Америки.  Страны
Запада  не  играют  в  данном  случае  большой  роли.  Политическая
действительность  буквально  перенасыщена  крайне  деструктивными
по своему характеру событиями, причем они протекают хаотически, с
непомерной скоростью, и напоминают скорее броуновское движение.
Но  главное  не  это,  политические  события  выглядят  как  быстро
меняющиеся  декорации,  за  которыми сокрыты истинные  намерения
ключевых  политических  игроков.  Уже  практически  ни  у  кого  нет
сомнений или иллюзий относительно того, что меняющийся мир уже
никогда  не  будет  прежним  и,  что  его  крайне  сложно  вернуть  в
состояние  равновесия.  Целостное  геополитическое  пространство
перестраивается  и  переоснащается.  Политический  праксис  уже  не
воспринимается,  изъясняясь  фигурально,  как  площадка  для
театральных  представлений,  на  которой  актеры  (меньшинство)
привыкли  обманывать  зрителей  (большинство).  Все  громче  стали
звучать  голоса  недовольных  некачественной  и  лживой  игрой
«политических  лицедеев».  Все  чаще  мировое  сообщество
демонстрирует  несогласие  с  позицией  американского  политикума
относительно  исключительной  роли  США  в  глобальной  системе
безопасности.
       Исторически архитектоника политического выстраивалась таким
образом,  чтобы  соотношение  сил на  политической  карте  хотя  бы
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приблизительно было, если можно так выразиться,   «геометрически
справедливым», чтобы занимаемые государствами позиции в мировом
геополитическом  пространстве  соотносились  с  их  политическими
интересами,  экономическими стратегиями,  культурними  традициями,
когнитивными  программами.  Часто  значение  слова  «геометрия»
понимают  достаточно  упрощенно  как  процесс  измерения  участков
земли  с  целью  формирования  земельных  наделов.  Симметрия,
гармония,  пропорция  как  некие  фундаментальные  каноны  и
абстракции  прочно  вошли  в  сферу  искусства  и  крайне  значимы
сегодня в сфере точных наук.
     Следует отметить, что идея пропорционального распределения благ,
базирующаяся  на  универсальных  принципах  справедливости,  имеет
большое значение для  человеческого общества.  Однако на  практике
при распределении материальных ресурсов отношения между людьми
редко отличаются  гармонией,  а  политические  коммуникации  имеют
ярко  выраженный   асимметричный  характер,  поскольку
взаимодействующие  элементы  –  коммуникаторы  –  почти  всегда
неравноправны.  Время  от  времени  между  ними  проявляется
антагонизм,  который  существенным  образом  влияет  на  характер
общественных отношений в целом. Мир и война – это различные по
качеству состояния, порождающие определенные жизненные условия
для  развития  общества.  Соответственно,  человеческая  психика
реагирует  на  любые  изменения,  которые  происходят  в  социально-
политической среде, вследствие чего возникают конструктивные или
деструктивные тенденции, то есть человек в определенных условиях
или  созидает, или  разрушает  (в  зависимости  от  заложенной  в  него
программы или установки). Таким образом, общество находится либо
в  равновесии,  либо  в  неравновесном состоянии.  При  этом,  связи  и
взаимосвязи,  которые  являются  фундаментом  коммуникационных
процессов,  можно  искусственным  путем  разорвать  или,  наоборот,
упрочить,  меняя как угодно модель политического устройства в той
или иной локальной политической среде (в качестве примера можно
рассматривать одно государство или несколько, в которых произошли
так называемые «цветные революции»).
       Р. Робертсон, используя «Оксфордский словарь неологизмов» [1, с.
134],  обнаружил,  что  термин  «глокальный»  и  процессуальное
существительное  «глокализация»  «созданы  путем  сложения
глобального и локального в одно смешанное слово».  Кроме того он
заметил,  что  эта  идея  «наследует  японское  понятие  «дочакука»
(которое  происходит  от  «дочаку»  –  «жить  на  своей  земле»).  Этим
понятием  сначала  обозначали  сельскохозяйственный  принцип
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приспособления методов обработки земли к  локальным условиям, а
позже  оно  было  перенято  японским  бизнесом  для  обозначения
глобальной  локализации  –  глобального  мировоззрения,
приспособленного к локальным условиям [2, с. 52]. 

Как  мы  уже  отметили,  люди  всегда  понимали  и  сейчас,
учитывая  глобализационные  тенденции,  понимают,  что
территориальная  экспансия  –  это  наиболее  скоростной  и,  в
большинстве  случаев,  насильственный  способ  приумножения
материальных  ценностей.  Он  позволяет  объединить  различные
участки  суши  вокруг  «аттрактора»  –  своеобразного  центра,
притягивающего  и,  нередко,  перемалывающего  национальные
границы.  Иногда  он  даже  становился  ядром  этнокультурной
цивилизации,  культурным  кодом  или  архетипом.  В  таких  случаях
осуществляется  инжектирование  «чужих»  и  происходит  их
болезненное превращение в «своих». 

И.  С.  Добронравова  подчеркивает,  что  если  речь  идет  о
глобализации,  то  естественно  считать,  что  целостность  находится  в
процессе  становления.  Целостность  –  это  определяющая  черта
самоорганизующихся  систем.  Самоорганизация  как  таковая  может
быть  определена  как  становление  конкретного  целого  [3,  с.  93],  а
желаемое  будущее  человечества,  переживающего  период
глобализации, в документах мирового сообщества часто обозначается
термином «устойчивое развитие». Предполагается, что таковое может
быть обеспечено разумной политикой и для отдельных регионов мира
(как локального), и для человечества в целом (как глобального) [3, с.
93].      И. С. Добронравова справедливо утверждает, что глобализация
приводит  к  тому,  что  последствия  нестабильности,  сбивают
устойчивость локальной самоорганизации [3, с. 98]. 

Понятие  пространства  постепенно  трансформировалось  и
стало неким абстрактным паттерном. Традиционно суша и вода как
основные географические маркеры наземного мира остаются базисом
для  современной  геополитики,  однако  сегодня  проводятся  также
исследования  внутриземного,  океанического,  арктического,
космического  пространств.  Имеют  значения  и  другие  факторы,
определяющие характеристики пространства как такового. Безусловно,
каждый  системный  уровень  бытия  репрезентирует  множество
сложнейших  моделей  пространств,  с  различными  метрическими
характеристиками  и  свойствами.  Но,  на  наш  взгляд,  наиболее
таинственным, содержательным и многослойным является социум и
формирующие  его  архитектонику  многочисленные  социальные
практики.  Лишь  в  пределах  социума  могут  сосуществовать  и
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развиваться  такие  явления,  как  духовное  пространство,  личное
пространство, интеллектуальное пространство и многие другие. 
      Уникальной является способность человека конструировать свою
повседневность  таким  образом,  чтобы  он  мог  гармонически
сосуществовать  с  другими  в  понятном,  упорядоченном  мире.  Он
искусственным  путем  создал  матрицы  вещей  с  симметричными
пропорциями и наладил их эффективное производство. Также, человек
осознает смысл и значение состояния духовного равновесия. При этом
симметрия рассматривается  им как олицетворение наивысшей цели,
поэтому она часто является неотъемлемой частью фундаментальных
символов всех мировых религий.
     Он единственный способен разглядеть симметрию в неисчерпаемом
хаосе неупорядоченных явлений, разделить аморфное и оформленное,
искать  идеальные  решения,  создавая  совершенную  красоту.  Это
объясняется  тем,  что  его  организм  –  крайне  сложен.  Таким  же
сложным является устройство его головного мозга. Так, Ф. Розенблатт
указал,  что  одним  из  фундаментальных  подходов  к  проблеме
построения  модели  мозга  является  тот,  который  основан  на
предположении,  что  основные  свойства  мозга  определяются
топологической  структурой  сети  нервных  клеток,  или  нейронов,  и
динамикой распространения импульсов в этой сети [4, с. 27].
     Метрика программного обеспечения лишь отдаленно напоминает
эту структуру и лишь приблизительно копирует ее. Она используется
как  мера,  позволяющая  получить  численное  значение  некоторого
свойства программного обеспечения. Метрика как числовое значение
влияет  на  выбор  маршрута  в  компьютерных  сетях.  В
случае статической  маршрутизации это  значение  обычно  не
изменяется  в  пределах  сессии.  Однако  человеческие  способности
непрерывно развиваются.
     В свою очередь Дж.  Гибсон констатирует, что органом зрения
является  система,  в  состав  которой  входят  глаз,  голова  и  тело,
способное передвигаться по земле. В этой системе мозг – всего лишь
один из ее центральных органов. Он проводит аналогию относительно
того,  что  физическая  реальность  на  любом  уровне  (от  атомов  до
галактик) имеет определенную структуру [5, с. 24]. Даже внутри того
промежуточного  диапазона,  в  котором  лежат  размеры  земных
пределов,  нетрудно  обнаружить,  что  окружающий  мир  по-разному
структурирован  в  зависимости  от  масштаба,  выбранного  для
рассмотрения. Так, при километровом масштабе земная поверхность
имеет вид гор и холмов, тогда как при метровом масштабе на земной
поверхности выделяются деревья, валуны, обрывы, ущелья. На уровне
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миллиметрового масштаба земная поверхность структурирована еще
более  детально.  На  этом  уровне  ее  структуру  образуют  галька,
кристаллы,  частицы почвы,  листья,  стебли  травы,  клетки  растений.
Применительно  к  перечисленным  выше  объектам  психологи
используют (по его мнению, не вполне правомерно) такие термины как
«форма» и «очертания» [5, с. 34]. 
     Дж. Гибсон делает вывод, что основой (в буквальном смысле этого
слова) земного окружения является земь – опорная поверхность, как
правило, ровная и гладкая (иначе говоря, плоскость), располагающаяся
перпендикулярно  силе  тяжести.  На  любом  уровне  метрических
величин земь обладает определенно собственной структурой, причем
ее элементы встроены друг в друга [5, с. 35].
     Греческое слово «симметрия» буквально означает «соразмерность».
Под симметрией в широком смысле понимают всякую правильность
во внутреннем строении тела или фигуры. Учение о различных видах
симметрии представляет большую и важную ветвь геометрии, тесно
связанную со многими отраслями естествознания и техники, начиная с
текстильного  производства  (разрисовка  тканей)  и  кончая  тонкими
вопросами строения вещества [6, с. 323].
    В  различных  социальных  взаимодействиях  можно  найти  ярко
выраженные признаки симметрии. Человек, пребывая в коммуникации
с другими людьми, является частью целого, он не только подвергается
воздействию  с  их  стороны,  но  и  сам  влияет  на  всю  систему
отношений,  реконструирует  ее.  У.  Эко  говорит  о  том,  что  при
исследовании  коммуникативных  моделей  не  обойтись  без
использования  структурных  решеток  для  определения  как  формы
сообщений,  так  и  системной  природы  кодов,  при  этом  синхронное
рассмотрение,  полезное  с  точки  зрения  приведения  некоего  кода  к
форме и соотнесения его с другими, противопоставленными ему или
дополнительными  кодами,  вовсе  не  исключает  последующего
диахронического анализа, позволяющего составить представление об
эволюции кодов под влиянием сообщений и различных их прочтений в
ходе исторического процессa [7, с. 259].
     Как  мы  уже  говорили,  социальные  взаимодействия  могут
развиваться  симметрично  и  несимметрично.  Закон,  порядок,  норма,
правило, мораль являются базисом общественных отношений. Именно
они  способствуют их  урегулированию и  сбалансированию.  В таком
случае  социальный  механизм  функционирует  и  развивается  как
таковой,  который  вырабатывает  все  необходимое  для  жизни
индивидуумов,  он  объединяет  их  в  конструктивном  смысле  слова,
например,  как  носителей  общей  культуры.  В  таком  случае
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формируются  симметричные  взаимодействия,  которые  можно
проиллюстрировать при помощи тезиса «мы – вместе, мы – братья».
Асимметричные  взаимодействия  ярко  отображены  в  политической
плоскости  и репрезентируются  тезисом «я  выше и сильнее».  Таким
образом,  социум  скорее  способствует  объединению  индивидуумов,
нежели разъединению, сбережению связей, отношений, контактов.
В  самом  широком  смысле  социум  –  это  социальность  вообще,
антитеза  природе,  природному  началу.  Под  этим  углом  зрения  он
предстает  организованной  формой  совместной  деятельности  людей,
«надприродной» реальностью [8, с. 618].
     Политический  социум,  следовательно,  мы  предлагаем
рассматривать как таковой, который близок к политическому вообще.
Феномен политического – это все (вещественное и невещественное),
что имеет отношение к политике или носит оттенок политического.
Его  пространственно-временные  границы  –  достаточно  размыты,
однако  при  этом  он  каким-то  образом  «вписывается»  в  бытие
социального.  Это  значит,  что  политическое  отчасти  перенимает
метрические  характеристики  социального.  Иногда  они  даже
совпадают. Политическое  может  быть  представлено как  «онтически
самое близкое» и «онтологически самое далекое» (в хайдеггеровском
смысле слова), поскольку оно охватывает как политическое сущее (все
данное  и еще неданное),  так  и  политическое  бытие (в  том числе и
политическое сознание, вырабатывающее политическое знание).
      Политический социум – это, безусловно, сверхсложная система
(целое),  пребывающая  в  неравновесном  состоянии  и  постоянно
стремящаяся  сбалансироваться. Под  влиянием  глобализационных
факторов  с  учетом  внедрения  новых  технологий,  социальные
взаимодействия постоянно модифицируются, усложняются, контакты
осуществляются  практически  молниеносно,  коммуникационные
процессы –  сверхмобильны. Поэтому  изменения  в  этой  системе
протекают все более интенсивно, мы видим, как она переходит в новое
состояние.  Так,  например,  даже  самые  тривиальные  политические
события  при  помощи  современных  технологий  и  приёмов  можно
превратить в актуальные. Все, что угодно (хорошее и плохое) может с
легкостью  стать  достоянием  общественности  (если  производится
съёмка  на  мобильный  телефон,  осуществляется  монтаж  снимков,
делается  рассылка  миллионов  картинок  в  социальных  сетях).
Взаимодействие субъективных оценок, суждений, установок, мнений,
индивидуальных  ценностных  ориентиров  и  других  интенций,
особенно,  если  они  диффузные,  нечеткие,  невыразительные,
порождает скорее несогласованности, нежели согласованности. Такое

 227316315
                                                                        



ІІІ.Динаміка глобальної політичної системи       

множество индивидуальных субъективностей может рассматриваться
как бесконечное количество переменных (также – это части целого).
Если личность деструктивна, то и повлиять на окружающих она может
соответствующим образом.
      Политическое  как  многомерный  континуум со  сложной
архитектоникой  репрезентирует  и  крайне  сложную  геометрию.
Подчеркнем,  что  даже  привычная  и,  как  нам  кажется,  понятная
«эвклидова  геометрия»  порождает  больше  вопросов,  чем  ответов.
Геометрия изучает пространственные свойства предметов, оставляя в
стороне все их остальные признаки [6, с. 263].
     А. Пуанкаре заметил, что, если мы обратимся к вопросу, является
ли эвклидова геометрия истинной, то найдем, что он не имеет смысла.
Это  было  бы  все  равно,  что  спрашивать,  какая  система  истинна  –
метрическая  или  система  со  старинными  мерами,  или  какие
координаты вернее  декартовы или  полярные.  Никакая  геометрия  не
может быть более истинна, чем другая; та или иная геометрия может
быть только более удобной. И вот, эвклидова геометрия есть и всегда
будет более удобной по следующим причинам: во-первых, она проще
всех других; притом она является таковой не только вследствие какой-
то  непосредственной  интуиции,  которая  нам  свойственна  по
отношению к эвклидову пространству. Она наиболее проста и сама по
себе, подобно тому, как многочлен первой степени проще многочлена
второй  степени;  формулы  сферической  тригонометрии  сложнее
формул  прямолинейной  тригонометрии,  и  они  показались  бы  еще
более  сложными  для  аналитика,  который  не  был  бы  знаком  с
геометрическими  обозначениями.  Во-вторых,  она  в  достаточной
степени согласуется со свойствами реальных твердых тел, к которым
приближаются  части  нашего  организма  и  наш  глаз  и  на  свойстве
которых мы строим наши измерительные приборы [9, с. 49-50].

Рассматривая  социум  как  некую  реальность,  в  которой  мы
способны пребывать, прежде всего, как телесные субстанции, можно
констатировать,  что он также существует в пространстве и времени
как  некий  своеобразный  «телос»,  в  который  «встраиваются»
различные  онтосы,  в  том  числе  и  политический.  Каждый  из  этих
онтосов, в свою очередь, демонстрирует индивидуальные метрические
свойства,  воздействуя  на  социальное  пространство  на  всех  его
участках и в каждой его точке, причем топологически. Так как человек
способен  воспринимать  окружающий  его  мир  индивидуально,
ощущать его на духовном уровне; так как он способен видеть его под
определенным углом зрения и, поэтому, вынужден постоянно менять
свое  отношение  к  текущим  политическим  и  другим  событиям,  то
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можно  утверждать,  что  он  (как  и  все  другие  люди)  является
потенциальной  точкой  бифуркации,  которая  может  проявиться
спонтанно и повлиять на состояние целостной политической системы,
преобразуя ее ключевые параметры. 
     Политическое – это также взаимодействие различных политических
практик. Каждая из них связана со всеми другими, но, в тоже время,
каждая  способна  функционировать  независимо  от  них,  поскольку
вырабатывает собственные правила и законы. Политические практики
–  это  различные  участки  политической  жизни  общества,
детерминированные  условными  или  жестко  установленными
границами  (если  речь  идет  о  территориальной  целостности,  о
государственности,  к  примеру),  которые  образовались  вследствие
естественного  разделения  людей  на  большие  и  малые  группы  и
противопоставления по политическим или историческим причинам их
способов  жизни,  культурных  ценностей,  ментальностей.
Политические практики предусматривают совместную политическую
деятельность, общие политические цели, программы, стремления. 
     С  одной  стороны,  инфраструктура  политического  как  бы
«прикована»  к  Земле  вследствие  действия  на  нее  гравитационных
факторов,  то есть она опоясывает  всю земную поверхность.  Можно
утверждать,  что  она  формируется  как  плоскость,  наложенная  на
другую плоскость. С другой стороны, она способна противопоставить
себя  физическим  законам  и  существовать  вне  политической
повседневности  как  духовное  измерение,  в  котором  формируется
политическое  сознание,  вырабатывающее  политическое  знание.
Политическое  знание  –  это  информация  особого  рода  (некая
«политическая  ноосфера»),  данные,  которые  накапливали  наши
предшественники,  и  продолжают  накапливать  наши  современники.
Политическое знание – это коллективное знание, имеющее глобальное
значение  для  человечества,  которое  ищет  новый  вектор  развития
цивилизации  (подобная  идея  представлена  в  работах        В.
Вернадского, который ввел понятие ноосферы). 
       Политическое и политика не тождественны. Политика – это вид
профессиональной  деятельности,  который  предполагает  разработку
эффективных механизмов государственного управления. Политика как
особая  социальная  практика,  репрезентирует  различные  виды
искусства  управления  и  различные  политические  традиции.
Политическое  же  –  это  более  широкое  и  комплексное  понятие.
Политическое  не  может  быть  отделимо  от  бытийности,  от  идеи
всеобщего целого. 
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     Можно заметить,  что на  различных системных уровнях  бытия
проявляются закономерности, срабатывают некие механизмы, которые
упорядочивают  все  без  исключения  процессы  и  явления.  Именно
таким  образом  знания  о  принципах  управления  были
экстраполированы в плоскость социального, возникла даже практика,
именуемая искусством управления (на Востоке). 
     На  основании этих  и  других  знаний  возникают новые  теории
развития  общества.  Взаимодействие  политического  и  социального
свидетельствует  о способности социума приходить в упорядоченное
состояние,  поскольку  он  стремится  к  самоорганизации  и
самоуправлению.  В  случае  выявления  признаков  энтропии,
беспорядок  внутри  системы  нарастает,  поэтому  происходит  ее
переустройство,  то  есть  система  переходит  в  состояние  равновесия
самостоятельно.
     М. Коул на примере выявления психических структур культуры
показывает,  что  генетический  код  устанавливает  необходимые
временные рамки. Именно в этом смысле пошлое входит в будущее,
чтобы  конечный  результат  был  изначально  предопределен.  Он
отметил,  что  гены  нельзя  считать  «причиной»  развития.  Именно
совокупность  налагаемых  ими  ограничений  и  взаимодействие
размножающихся  клеток  с  окружающей  средой  обеспечивают
последовательное  возникновение  физических  форм  и  способов
взаимодействия развивающегося организма со средой [10, с. 209].
     Метрику  политического  невозможно  описать  математическим
путем,  хотя  социологический  анализ  позволяет  измерить  некоторые
локальные  политические  явления.  Слово  «метрика»  является
многозначным.  В математике «метрика» – это термин, обозначающий
правило определения того или иного расстояния между любыми двумя
точками  (элементами)  данного  множества А.  Также  метрика  –  это
альтернативное  название  метрического  тензора.  Метрика
пространства-времени  –  это  4-тензор,  который  определяет  свойства
пространства-времени в общей теории относительности. Уточним, она
определяет  геометрические  свойства  четырёхмерного  пространства-
времени  (объединяющего  физическое  трёхмерное  пространство  и
время)  в теории  относительности.  Метрика  пространства-времени
характеризуется  инвариантной  (не  зависящей  от  системы  отсчёта)
величиной  –  квадратом четырёхмерного  интервала,  определяющим
пространственно-временную  связь  (квадрат  «расстояния»)  между
двумя бесконечно близкими событиями.  Также она охватывает и мир
физических явлений. 
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      Симметрия твердых тел и симметрия текучих сред (жидкостей и
газов)  существенно  рознятся.  Твердыми  телами  называются  тела,
которые отличаются устойчивостью и постоянством формы и объема.
Твердые тела делятся на кристаллические и аморфны [11, с. 293].
     Если действовать по аналогии и проанализировать политическое с
точки  зрения  физики  твердого  тела,  то  мы  увидим,  что  любая
политическая система не способна сохранить устойчивость, а  также
обеспечить  постоянство  формы  и  содержания  настолько  долго,
насколько  это  возможно  для  различных  физических  явлений.  Она
подчиняется  законам  социального  времени.  Однако  политическая
система не может перенять также и свойства непрерывной текучести,
в таком случае не может быть и речи о политическом устройстве как
таковом.  В  этом  случае  фундамент  государственности  может  быть
уничтожен  до  основания.  Следует  отметить,  что  глобализация
проникает  в  различные  социокультурные  среды  именно  таким
образом. З. Бауман назвал ее «текучая современность». Он определил
текучесть как качество жидкостей и газов; последние отличаются от
твердых  тел  тем,  что  «в  состоянии  покоя  не  могут  выдержать
воздействия  направленной  извне  разрушительной  силы»  и  поэтому
«непрерывно  изменяют  свою  форму,  когда  подвергаются  такому
воздействию» [12, с. 8].
     З.  Бауман  также  подчеркнул,  что  все  эти  свойства  жидкостей
сводятся к тому, что жидкости в отличие от твердых тел не могут легко
сохранять  свою  форму.  Жидкости,  так  сказать,  не  фиксируют
пространство и не связывают время.  Тогда как твердые тела имеют
отчетливые  пространственные  параметры,  но  нейтрализуют
воздействие  и,  таким  образом,  снижают  значение  времени
(эффективно  сопротивляются  его  ходу  или  делают  его
нерелевантным),  жидкости  не  сохраняют  форму  в  течение  долгого
времени и всегда  готовы (и склонны) изменять ее,  поэтому течение
времени для них важнее, чем пространство, которое они занимают: в
конце концов, они занимают это пространство лишь «на мгновение». В
каком-то  смысле  твердые  тела  отменяют  время;  для жидкостей,
напротив, имеет значение, прежде всего время. При описании твердых
тел можно вообще игнорировать время; при описании жидкостей было
бы печальной ошибкой не учитывать время. Все описания жидкостей –
это моментальные снимки [12, с. 8].
     Таким  образом,  глобализированный  социум  отобразил
бифуркационные  тенденции,  которые  проявились  вследствие
нарушения симметрии политических отношений. Основной причиной
таких существенных и необратимых изменений является тот факт, что
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вся  полнота  власти,  стратегически  важные  природные  ресурсы,
ценные  научные  технологии  и  другие  существенные  блага,
распределены  между  политическими  оппонентами
непропорционально,  то  есть  большинство  зависит  от  политической
воли  и  прихотей  меньшинства.  Последствия  такой  политики  могут
быть драматическими, это видно на примере текущих политических
событий  и,  это  уже  приводило  в  недавнем  прошлом  к  коллапсу
политического  диалога  и  практически  исключило  политический
полилог, где все  стороны равноправны. В результате  мы наблюдаем
процесс деформации целостной геополитической системы, вследствие
чего  она  перестраивается  и  обновляется.  «Переломы»  в  истории,
переходные периоды всегда оказывали негативное влияние на психику
огромного количества людей, порождали трансгрессивный эффект.
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ  

The theory of controlled chaos is analyzed in a broad interdisciplinary context on
the  basis  of  the  synthesis  of  theoretical-scientific  and  religious-mythological
strategies of world's cognition and bringing under. It is shown that controlled chaos
is the major mechanism of contemporary processes on local and global geopolitical
levels.  It  is  concluded that there are three interrelated mechanisms of achieving
freedom, being acquired by person's overcoming the determinism of the world, its
causation.
Keywords: chaos,  entropy,  the  theory  of  controlled  chaos,  a  soft  system
management, synthesis of science and religion, personality, freedom, consciousness,
determinism, theory of influence, synergetics.

     Происходящее  как  на  локальном,  так  и  глобальном
геополитическом  уровнях  настоятельно  требует  осмысления  и
нахождения  неких  объяснительных  моделей,  которые  бы  придали
смысл  известным  трагическим  событиям.  Стремление
рационализировать  происходящее  диктуется  пониманием  того,  что
смысл  –  одна  из  главных  жизненных  ценностей  человека  и
человечества. 
     Важным  инструментом  рационализации  нынешних  событий
выступает концепция управления социальными процессами на основе
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механизма  "управляемого  хаоса".  Здесь  важны  вопросы:  кто
управляет? как управляет? с какой целью управляет?  Ответ на них
выступает целью настоящей статьи. 
     Понятия энтропии и хаоса давно вошли в категориальный строй
науки. Достаточно устаревшее определение жизни гласит, что жизнь
есть  процесс  уменьшения  энтропии  (увеличение  упорядоченности)
живых организмов за счет роста энтропии внешней среды (по сути –
ее разрушения).
     Данное понимание жизни позволяет сделать вывод, что создание
хаоса  вовне  позволяет  организмам  увеличивать  упорядоченность
(жизненность)  своей  внутренней  среды,  что  можно  назвать
"биологическим вампиризмом". 
     В связи с этим возникает вопрос, как управлять внешней средой за
счет увеличения ее хаоса? Данный вопрос входит в плоскость общей
теории влияния, которую мы разрабатываем. 
Самым  важным  фактом общей  теории  влияния  можно  считать  тот,
согласно  которому  управляющий  субъект  (фактор,  элемент),
оказывающий  воздействие  на  свое  окружение  (систему),
характеризуется  повышенным  уровнем  разнообразия,  а  поэтому
гибкости, нейтральности (Н. Винер, В.Эшби). Данное обстоятельство
находит объяснение в нескольких контекстах. 
     Во-первых, главным "учредителем" и "управителем" реальности, ее
креативным началом, средством, на основе которого она творится, как
утверждает  новая  постнеклассическая  парадигма  науки,  выступает
физический  вакуум  (эфир),  который  характеризуется  именно
гибкостью,  необычайной  мобильностью,  динамичностью,
хаотичностью.  Физический  вакуум  можно  считать  той  глубинной
нейтральной средой (сферой, плоскостью, планом), на основе которой
не  только  творится  сущее,  но  и  реализуется  всеобщая  связь  и
координация  его  элементов  и  аспектов,  а  также  их  развитие,
разнообразные  метаморфозы  и  взаимодействие.  В  этом  понимании
гибкость  управляющего  элемента  в  системе  означает  то,  что  он
выражает нейтрально-хаотическую природу физического вакуума. 
    Во-вторых, в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий
элемент  способен  взаимодействовать  с  любым  из  элементов  этой
системы, оказывая на него влияние и, соответственно, реагируя на его
ответное  воздействие.  Данная  гибкость  управляющего  элемента  в
идеале означает его нейтральность как способность не реагировать на
это ответное воздействие, оставаясь в "тени".  
     В-третьих, синергетика,  наука  об  открытых  нелинейных
диссипативных  системах,  признает,  что  хаос  выступает  в  качестве
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"клея",  который  связывает  части  в  единое  целое.  Общее
"координационное  поле"  хаоса  как  сущности  принципиально
множественной  должно  быть  "обеспечено"  неким  "нейтральным
элементом" как всеобщим координационным началом всего и вся. 
     С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный
элемент  присутствует  в  хаосе  как  нечто  потенциально-возможное,
виртуальное,  косвенное,  импликативное  (подразумеваемое),  как
непричинный фактор целостности, который экспериментально открыт
квантовой физикой. 
     Кроме того, с точки зрения синергетики можно все многообразие
различных структур  свести  к  единому началу, к  среде,  в  которой в
потенциально-непроявленной, виртуальной форме уже содержатся все
возможные  для  данной  среды  структуры.  И  именно  в  хаотичной,
бифуркационной  фазе  развития  процесса  обнаруживается  принцип
наименьшего  действия,  или  влияния,  который  соотносится  с
экстремальными (или оптимальными) принципами в естествознании,
такими,  как  принцип  наименьшего  действия  в  механике,  принцип
скорейшего пути в геометрической оптике, принцип экономии энергии
в  биологии,  принцип  “экономии  мышления”  Э.  Маха,  принцип
“наименьшего  усилия”  Дж.  Ципфа,  принцип  оптимальной
конструкции  организмов  Н. П. Рашевского,  принцип  единства
морфологии,  конструкции  организмов  и  их  поведения,  принцип
максимума информации Г. А. Голицина и В. М. Петрова и т.п. 
      В связи с этим интерес представляют так называемые фазовые,
"пороговые"  состояния  психики  человека,  которые  обнаруживаются
при переходе человека от бодрствующего состояния ко сну. Сначала, в
обычном состоянии, сила реакции человеческого организма и внешний
раздражитель (вызывающий эту реакцию) адекватны (связываясь по
принципу  положительной  корреляции,  когда  при  увеличении  силы
раздражителя реакция организма на него также увеличивается).  При
засыпании  наблюдаются  уравнительная,  парадоксальная,
ультрапарадоксальная  фазы,  когда,  соответственно,  на  раздражители
организм реагирует одинаково; на сильный раздражитель не реагирует,
а  на  слабый  реагирует;  когда  организм  вообще  не  реагирует  на
раздражители.
      В  системе  эзотеризма  существует  положение,  что  слабые
воздействия "поднимают силы", а сильные – разрушают [1, с. 382].  В
рефлексологии  замечена  следующая  закономерность,  касающаяся
точечного  массажа:  "сильное  надавливание  оказывает  седативное
действие, среднее – нейтральное, слабое – тонизирующее" [2, с. 64]. 
     Из медицины известно, что "если одновременно с каким-нибудь
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раздражителем  действует  и  другой  сильный  раздражитель,
чувствительность  наших  органов  чувств  значительно  понижается  –
новый  раздражитель  своей  силой  уменьшает  интенсивность
предыдущего раздражителя (это давно известный факт из практики:
плачущего ребенка можно успокоить, если отвлечь его внимание при
помощи более сильного раздражителя). И наоборот, при воздействии
более  слабого  раздражителя  наша  чувствительность
("восприимчивость") повышается (существуют лица, которые во время
работы включают радио, но негромко играющее: при обучении чтению
людей  с  плохим  зрением  используют  негромкое  тиканье  часов;  с
аутистическими больными или с больными шизофренией в состоянии
катотонии разговариваем тихим голосом, чтобы получить ответ и т.п.)"
[3, с. 60].
      Данные  выводы  согласуются  со  словами  из  Библии,  где  мы
встречам призыв Христа идти по пути слабости, но не силы, поскольку
Его сила – в слабости: "Сила Моя в немочи совершается" (2 Кор, 12, 9-
10).  Или,  как  говорил  Лао-цзы,  "слабость  велика,  сила  ничтожна".
Когда человек родился, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и
черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо
и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость
и слабость выражает свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не
победит". 
      Итак,  хаос  образуется  (обнаруживается)  при  разрушении
предмета, что может сопровождаться его развитием – переходом
в качественно новое состояние. Здесь развитие можно представить  в
виде  синергетической  схемы  чередования  иерархической  и
деиерархической фаз  развития системы [4],  когда  система при  этом
проходит  нейтральную  бифуркационную  точку  своего  развития
(состояние  динамического  хаоса,  выступающего  ресурсом порядка).
"Вблизи  точки  возникновения  неустойчивости  можно  провести
различие между устойчивыми коллективными движениями (модами).
Устойчивые  моды  подстраиваются  под  неустойчивые  и  могут  быть
исключены.  Остающиеся  неустойчивые  моды  служат  в  качестве
параметров  порядка,  определяющих  макроскопическое  поведение
системы. Получающиеся в результате такой процедуры уравнения для
параметров порядка можно сгруппировать в несколько универсальных
классов, описывающих динамику параметров порядка. Некоторые из
этих  уравнений  напоминают  уравнения,  описывающие  фазовые
переходы первого и второго рода в равновесных физических системах.
Однако возникают и новые классы, например описывающие пульсации
или колебания" [5, с. 379]:
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Рис. 1. Чередование процессов иерархизации и деиерархизации
развивающейся системы

Данная  синергетическая  схема  движения  и  развития,  которая
предполагает смену двух состояний – иерархизации и деиерархизации
– объясняет механизм информационно-энергетического усложнения
развивающихся  систем, поскольку  этап  деиерархизции  системы
означает  распад  устоявшихся  системных  связей,  что  приводит  к
уменьшению уровня сложности системы и увеличению количества ее
элементов, то есть увеличению энтропии. Однако не следует забывать,
что данная система в состоянии деиерархизации выступает открытым
диссипативным  образованием,  способным  обмениваться  с  внешней
средой информацией и энергией, что предполагает поглощение этой
системой  энергии  из  внешней  среды,  что  приводит  к  уменьшению
уровня  ее  энтропии  и  способствует  вхождению  системы  в  этап
иерархизации  с  последующим  восстановлением  состояния
целостности  системы,  которая  в  предыдущем  состоянии
деирархизации  увеличила  количество  элементов.  Интеграция  этих
элементов  в  новую  системную  целостность  создает  новую  –
иерархическую  –  структуру,  информационно  более  сложную,  чем
предыдущая, вследствие увеличившегося количества элементов. 
       Некоторые  принципы  представленной  модели  могут
использоваться  с  целью  управления  индивидуальным  и  массовым
сознанием, а также социальными процессами в целом. 
       Итак, для того чтобы управлять системой на основе механизма
"управляемого хаоса", следует ввести ее в состояние хаоса – то есть
разрушить,  "сдвинуть  с  мертвой  точки",  разбалансировать,
деиерархизировать, переводя, таким образом, систему на следующий
этап  развития.  В  состоянии  хаоса  –  в  фазовом  переходном
критическом  состоянии  –  система  открыта  слабым,  "мягким"
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(информационным) воздействиям ("мягкое системное управление".  –
П. Чекленд [6]), природа и специфика которых пока должна остаться в
тени. 
     Технология создания зон хаоса в геополитическом пространстве
человеческой цивилизации с целью управления в борьбе за ресурсы –
вещь известная  и  даже банальная.  Каждый,  кто знаком с  понятием
управляемого  хаоса,  осведомлен  о  достаточно  богатом
инструментарии  такого  управления  и  знает,  как  экстраполировать
результаты такого управления на текущие события. 
      Вопрос "кто управляет социальной реальностью?"  также не
вызывает  затруднений.  Обратимся  к  одной  из  главных  масонских
доктрин  –  "порядок  из  хаоса",  "власть  на  основе  хаоса".  Данная
конспирологическая  доктрина  основывается  на  главной  миссии
иллюминатов  –  "великом  делании",  реализующем  акты  разложения,
или  растворения,  когда  к  новому  (мировому)  порядку  стремятся
прийти  через  искусственно  организованный  хаос,  беспорядок,
инициирующийся  на  экологическом  ландшафте,  в  государственной
сфере, системе моральных и культурных норм, религиозном сознании
(принцип "разделяй и властвуй"). 
      Наконец,  ответим  на  вопрос,  с какой  целью  управляют
социальной реальностью? На поверхности находится самый простой
ответ: с целью получения жизненных ресурсов. Однако можно найти и
фундаментальную  цель  управления,  анализ  которой  позволяет
ответить  на  многие,  казалось  бы  неразрешимые,  вопросы  науки,
философии, религии.
     В контексте фундаментальной дихотомии "свобода – несвобода"
целью  развития  человека  выступает  личность как  свободная
сущность,  обладающая  самосознанием.  При  таком  понимании
свобода выступает высшей ценностью человека как Homo sapiens, ибо
вне свободы  человек теряет свои родовые качества и превращается в
биоробота.
      Анализ общего содержания форм общественного сознания (науки,
религии,  философии  и  др.)  позволяет  говорить  о  трех
взаимосвязанных  механизмах  достижения  свободы,  которая
обретается на путях преодоления человеком детерминизма мира, его
причинной обусловленности.
     Во-первых, быть  свободным  от  мира  –  значит  быть  вне  его,
пребывать  за  пределами  мира,  что  достигается  благодаря  акту
трансценденции  (выходом  сознания  человека  за  пределы  бытия),
который  обнаруживает  идентификацию  человеческого  сознания  с
неким  фактором  Х,  находящимся  на  пределами  мира  и  обычно
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именуемым Абсолютом, или  Богом-Отцом, Которого "никто никогда
не видел".
     Во-вторых, быть свободным от мира предполагает достижение
некой  "нейтральной  точки",  свободной  от  бытийных  дихотомий,  в
которой  не  действует  принцип  "причины-следствия"  и  в  которой
противоположности  приходят  к  единству,  что  отвечает  критерию
истины С.Б.Церетели  ("истина  есть  единство  противоположностей")
[7; 8]. 
     Единство  противоположностей  на  уровне  функциональной
согласованности  полушарий  головного  мозга  человека,  с  одной
стороны,  реализуется  как  творчески-медитативный  процесс:  как
свидетельствуют  энцефалографические  исследования,  во  время
демонстрации парапсихологических феноменов имеет место высокая
функциональная  согласованность  в  работе  правого  и  левого
полушарий  головного  мозга  человека;  кроме  того,  в  состоянии
медитации наблюдается функциональная синхронизация полушарий,
то  есть  полушария  в  психофизическом  смысле  выступают  единым
целым [9, р. 34-40].
     С другой стороны, единство противоположностей реализуется и на
уровне логико-семантического освоения действительности человеком,
что обнаруживается в явлениях операционной интеграции, языковой
дипластии,  энантиосемии,  парадоксе  (двойственности,
парадоксальности  смыслов,  что  проявляется,  например,  в  такой
языковой конструкции, как оксиморон, примером чего может служить
словосочетания  "живой  мертвец",  "сильная  слабость"   и  др.)  –
присущему  лишь  человеческому  сознанию  психологическому
феномену  отождествления  двух  элементов,  которые  одновременно
исключают друг друга, что является продуктивным психологическим
механизмом ориентации человека в окружающем мире [10, с. 10].
     Данный путь единства противоположностей реализует судьбу Бога-
Сына,  который   соединяет  тварную  и  божественную  природы
("нераздельно  и  неслиянно"),  обнаруживая  дипластию  и  достигая
статуса  сына  Бога  в  процессе  жизненной  активности  благодаря
преодолению детерминизма мира: "Я победил мир" (Ин. 16, 33; Мф.
16, 21), или, как сказал Г.С. Сковорода, "мир ловил меня и не поймал".
Соединение  противоположностей  дает  нам  физический  (фотонный)
вакуум,  воплощающий  в  себе  единство  противоположностей,
выступающий,  поэтому,  парадоксальной  истиной  как  единством
противоположностей  и  порождающий  Вселенную  посредством
расщепления  вакуума  на  положительный  (континуальный)  и
отрицательный  (дискретный)  аспекты,  которые,  в  свою  очередь,
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взаимокомпенсируясь,  восстанавливают  статус  кво –  физический
вакуум.  Как  считал  Г. И. Наан,  основываясь  на  своих  выкладках  и
решениях А. А. Фридмана,  рождение Вселенной является процессом
расщепления “ничто” (физического вакуума) на “нечто” и “антинечто”
(избыточную  и  дефицитную  сущности,  “плюс”  и  “минус”),  что
приводит к актуализации всех известных физических феноменов  [11;
12]. Этот  исследователь  писал,  что  грубую  модель  вакуума  можно
представить  как  бесконечно  большой  запас  энергии  одного  знака,
компенсированный таким же запасом энергии другого знака. 
     И. С. Шкловский отмечал, что "вакуум представляет собой отнюдь
не абсолютную пустоту, в которой движутся различные материальные
тела.  На  самом  деле  вакуум  –  как  бы  огромный  резервуар,
наполненный  всевозможными,  так  называемыми  "виртуальными"
частицами  и  античастицами.  При  отсутствии  внешних  воздействий
(например,  полей) эти "виртуальные частицы не "материализуются",
их  как  бы  нет.  Однако  достаточно  сильные  или  переменные  поля
(электрическое, гравитационное) вызывают превращения виртуальных
частиц в материальные, которые вполне могут быть наблюдаемы" [13,
c. 372]. 
     Как пишет Г. И. Шипов, из современной квантовой теории следует,
что  физический  вакуум,  будучи  основным  состоянием  всех  видов
материи,  в  среднем  обладает  нулевыми  физическими
характеристиками.  Тем  не  менее,  вакуум  обладает  бесконечной
энергией нулевых колебаний. Эта энергия способна действовать как на
атомные уровни (лембовский сдвиг), так и на макрообъекты (эффект
Казимира) [14].
В  этой  связи  отметим,  что  религиозно-мифологическое  мышление
проводит мысль, что все сущее создано Богом из "ничего" (2 Мак. 7,
28),  из  "невидимого",  "словом  Божиим"   (Евр.  11,  3)  посредством
расщепления  (дихотического  разделения)  Ничто на  полярные
сущности. 
Фактор  (Абсолют),  который  расщепляет  Ничто и  приводит  к
существованию нашу Вселенную,  говоря  языком квантовой физики,
несет отвественность за  редукцию волнового пакета,  что приводит к
процессу возникновения этой Вселенной (как переход системы в так
называемое  чистое  квантово-механическое  состояние).  Данный
квантово-физический  фактор  есть  сознание  наблюдателя,  которое,
говоря  языком новой  научной  парадигмы синтеза  науки  и  религии,
выступает  Сознанием  Божественного  Наблюдателя.  О  Нем
И.З. Цехмистро  пишет  как  о  "новой  реальности"  –  "субквантовом
свойстве  уникальной  целостности  и  неразложимости  физического

 240316315
                                                                        



ІІІ.Динаміка глобальної політичної системи       

мира на множество элементов" [15, с. 337]. 
      Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего
мира реализуется на основе Абсолюта ("скрытой" и "трансцентентной"
Сущности),  к  которому  применено  описание,  употребляемые
И.З.Цехмистро  в  отношении  данного  уникального  свойства,
выступающего  "сверхпараметром":  "а)  фундаментально  "скрытым",
поскольку свойство  мира  как  неделимого целого  эмпирически  (или
чувственно) принципиально не наблюдаемо; мы делаем о нем вывод
лишь  на  основе  умственного  заключения,  это  аналогично
принципиальной ненаблюдаемости ψ-волны; б) "нелокальным" и даже
внепространственно-временным  параметром,  поскольку  к
субквантовому  уровню  как  свойству физической  неделимости  мира
понятие пространства-времени просто неприложимо; в) этот параметр
полностью  удовлетворяет  требованию  несепарабельности,  а  говоря
точнее, по своей сути непосредственно олицетворяет и выражает эту
несепарабельность  как  физическую  неотделимость  одной  квантовой
подсистемы от другой" [15, с. 337].
     Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет
сделать  вывод,  что  его  работа  приводит  к  генерации  Ничто (как
единственного  научного  механизма  актуализации  в  нашей  психике
феномена идеального,  когда  функционирование человеческого мозга
оказывается "энергетически бесплатным феноменом" – Н.И. Кобозев,
И.З. Цехмистро  [15;  16]).  Или,  как  пишут  на  Востоке,  сознание
человека  может  продуцировать  Ничто (Шунью),  что  реализует
замысел Творца – создание Самого Себя из  Ничто, благодаря чему в
результате развития природа Творца обнаруживается в Его творениях
и Он соединяется  с  Собой,  замыкая  круг  бытия,  подобно тому, как
гегелевское  "в-себе-бытие"  через  "инобытие"  приходит  к  "для-себя-
бытие" (Логика – Природа – Дух): 
Пустое все, но Мы от века
Из Шуньи лепим человека –
Забавно нам потом увидеть,
Как с человека Шунья выйдет.
По этому поводу А.А. Фет сказал следующее:
Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звёздный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданьем…
Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
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Огонь сильней и ярче всей вселенной.
      В-третьих, свобода от мира возможна в  зоне хаоса,  в  точке
бифуркации  (деиерархизации),  в  которой  развивающаяся  система
теряет свою определенность на континууме развития, то есть как бы
"повисает  над  пропастью"  между  прошлым  и  будущим  своими
состояниями.  Хаос  как парадоксальное фазовое гранично-критичное
"неуловимое"  состояние  системы,  не  имеющее  строгой
пространственно-временной  локализации  и  свободное  от
диссиметрии, порождающей дихотомию "причина-следствие" (которая
выступает,  как  полагал  П.Кюри,  источником  бытия),  больше  всего
соответствует  Богу-Духу,  Который,  как  Дух,  обнаруживает
вездесущую  природу  и  реализует  принцип  нелокальности  ("Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" – Ин., 3, 8),
обнаруживая  природу  сознания,  которое  также  понимается  как
"вездесущее"  [17].
      Достижение свободы и осознанности в точке хаоса обнаруживает
две противоположные стратегии:
 – создание  хаоса  (деиерерархизации)  благодаря  разрушению
объектов, что соответствует действию "темных сил", проистекающих
от "злого духа" – Люцифера, обретающего свободу и самосознание в
процессе разрушения;
–  одухотворение  (оживление)  хаоса  (иерархизация),  благодаря  чему
развивающаяся  система  выводится  из  хаотического  состояния,  что
соответствует  действию "светлых сил",  проистекающих из  воинства
Господнего,  светлой  ангельской  иерархии,  обретающей  свободу  и
самосознание в процессе созидания.  
       Как видим, Бог-Дух обнаруживает два аспекта, что фиксируется в
Ветхом Завете, где повествуется о случае, когда "от Саула отступил
Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги
Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя" (1 Цар. 16: 14-15). 
Представленная модель реальности объясняет не только наличие злого
ее начала, но и пропорцию этого начала, когда от Бога "ниспала третья
часть  ангелов"  (о  чем  можно  узнать  из  Библии  по  некоторым
косвенным свидетельствам) во главе с "величайшим из них".    
В  итоге  мы  получили  триадную  модель  реализации  свободы  и
самосознания во  Вселенной,  реализующую  принцип  Троицы,  когда
свободной  и  сознающей  себя  личностью  человек  может  быть  в
плоскости  трех  взаимосвязанных  механизмов,  обнаруживающих
феномен единства Лиц Троицы.
      И именно с позиции представителей от третьей части третьего
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механизма  достижения  свободы  и  самосознания  мы  обнаруживаем
стремление обретать самосознание за счет разрушения внешней среды
и повержения ее в хаос, который при этом стремятся эксплуатировать
как  нелинейный  фактор  управления,  получивший   название
"управляемый хаос". 
       Следует,  однако,  отметить,  что  зоны  хаоса  как  выражение
критических явлений – фазовых граничных переходных состояний –
реализуют универсальный способ существования и развития всего и
вся  во  Вселенной.  Любое  изменение  и  развитие  предполагает
постоянное  пересечение  системой  нейтрального  (нулевого,
граничного,  хаотичного,  критичного)  состояния  как  на  уровне
целостной системы, так и ее аспектов (составных частей). 
     Данное состояние добывается человеком во всех актах жизненной
активности, которые ориентированы в одном направлении – обретении
нейтрального  состояния,  поскольку  любая  система  в  нулевых
нейтральных  фазах  своего  развития  (на  структуре  волны  это  нули
функции)  обладает  свободой  и  самосознанием,  выступающих
универсальной целью бытия. 
     Однако, для того, чтобы свобода и самосознание достигли своей
полноты,  они  должны быть интегрированы в два  других  механизма
реализации свободы и сознания, связанных с Богом-Отцом (принцип
трансценденции) и Богом-Сыном (принцип творчества, реализуемого в
процессе соединения противоположностей). 
     Важно отметить, что измененные состояния человеческой психики
–  это   промежуточные,  граничные  состояния  между  двумя
противоположными  психическими  модусами  человека  –  активным
бодрствованием  и  глубочайшим  сном.  В  этой  связи  интерес
представляет  спектральная  модель  переходов  между  этими
состояниями, разработанная В. Л. Леви [18, с. 36]:
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Рис. 2. Спектр переходов состояний психики

Таким образом, при переходе от состояния возбуждения к состоянию
торможения  организм  пересекает  область,  в  которой  он  одинаково
чувствителен  как  к  сильным,  так  и  слабым  раздражителям
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(уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам
(раздражителям)  внешней  и  внутренней  среды.  Именно  в  данной
промежуточной  уравновешенной  (гипнотической)  фазе,  думается,  и
происходит выработка различных психологических установок, так как
данная  фаза  баланса  процессов  возбуждения  и  торможения
оказывается  “равнодействующей”  по  отношению  к  различным
сенсорным  модальностям,  в  результате  чего  данные  модальности
сопряженным  образом  формируют  условный  рефлекс  как  результат
закольцованности  нервных  связей  [19].  Именно  благодаря
уравновешенной  фазе  возможен  не  только условный  рефлекс,  но  и
феномен синестезии.
     Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-
ритм  мозговой  активности,  можно  назвать  (вслед  за  В.Л. Леви)
состоянием волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в
приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой
процессы  симпатической  и  парасимпатической  ветвей  вегетативной
нервной  системы,  процессы  ассимиляции  и  диссимиляции,
возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий
уравновешиваются. Здесь возможно функциональное единство первой
и  второй  сигнальной  системы,  образа  и  знака,  мысли  и  чувства
(дипластия). 
      Переходные граничные состояния во множестве обнаруживаются
на бытовом уровне: например, при чихании, когда человек переходит
из состояния относительного возбуждения к состоянию расслабления,
он оказывается открытым суггестивным действиям. Именно поэтому
была выработана традиция желать человеку здоровья после чихания.
На Востоке считали, что в процессе чихания у человека открывается
"третий  глаз"  –  центр  ясновидения,  что  в  этот момент  от  человека
"отлетает душа". Подобным же образом люди произносят пожелания
(тосты)  во  время  застолья  перед  тем,  как  поднимаются  рюмки  или
бокалы со  спиртным,  после чего человек  переводится  из  состояния
трезвости в состояние опьянения. Как писал Омар Хайям, 

Когда я трезв – нет радости ни в чем,
Когда я пьян – ум затемнен вином.
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,
Которые люблю за то, что жизнь есть в нем.

В целом,  любой акт жизнедеятельности реализует переход из одних
психофизиологических  состояний  в  другие,  обнаруживая  "нуль-
переход"  (психофизиологический  "хаос"),  актуализирующий
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парадоксальный феномен сензитивности – целостности и открытости
миру.
     Состояние "нуль-перехода" свободно от каких-либо физических
"условностей",  что  отражается  в  феномене  непричинного
импликативного  согласования  квантовых  процессов  и  в  других
явлениях,  обнаруживаемых  наукой  [15].  Отсюда  проистекают
паранормальные  феномены,  когда,  например,  человек  внезапно
переходит  от  относительно  спокойного  состояния  к  сильнейшему
возбуждению,  пересекая  "нуль-переход",  приобретая  при  этом
сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает из
дому сундук, которые потом с трудом перемещают несколько человек;
мать, на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, приподнимает
его  и  освобождает  ребенка;  люди,  которые  оказались  в  горящем
составе,  выбираются  "из  перевернувшихся  на  бок  вагонов  с
заклинившимися выходами из купе, в прямом смысле раздирая руками
перегородки крыши" [20, с. 96]. 
     При  переходе  к  эпилептическому  припадку  (серии  сильных
двигательных конвульсий,  обычно сопровождающихся  выключением
сознания)  человек  переживает  "нуль-переход"  как  состояние
тотальности  бытия,  которое  может  при  этом  восприниматься  как
подлинно-гармоничное.  Так  Ф.  М.  Достоевский  в  одном  из  своих
писем  пишет  следующее:  "За  несколько  мгновений  до  припадка  я
испытываю  чувство  счастья,  которое  совершенно  невозможно
вообразить  в  нормальном  состоянии  и  о  котором  другие  люди  не
имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой
и целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхитительно,
что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь десять
лет жизни, если не всю жизнь". 
     Всякое  мистическое  или  иное  посвящение  эксплуатирует  и
культивирует  это  состояние,  прорыв  к  которому  совершается  в
условиях  мощного  эмоционального  всплеска,  выполняющего  кроме
этого  и  задачу  отвлечения  человека  от  тех  или  иных  земных
привязанностей,  а  также  закладывающего  базу  для  формирования
психологической установки, и актуализации "нуль-перехода" – точки
бифуркации,  через  которую  организм  устремляется  в  новое
эволюционное русло.
     Таким  образом,  все  "свершения"  человеческого  духа
осуществляются  за  счет  нейтральной  нулевой  фазы,
синхронизирующей  функционально  несовместимые  процессы
организма, приводящей к единству разнокалиберные аспекты нашего
бытия. Это срединное нейтральное состояние,  которое в силу своей
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"беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся
во  Вселенной,  обнаруживает  действие  механизма  свободы,
самосознания, целостного интуитивного постижения мира.
Можно говорить о трех уровнях развития свободы и самосознания.
    Первый – хаотичный, которому преданы все существа (предметы)
Вселенной,  постоянно  пересекающие  переходные  (критические,
граничные,  нейтральные,  нулевые,  промежуточные)  этапы  в  своем
развитии. Многие люди находятся преимущественно на этом уровне
самосознания,  которое извлекается  ними посредством пребывания в
переходных  фазах,  достигаемых  при  помощи  процедур
жизнедеятельности, имеющей как нормальную, так и наркотическую
природу (наркотики – одно из средств достижения нулевых состояний
–  так  называемых  "измененных  состояний  сознания").  Однако
наркотические  процедуры,  в  отличие  от  "нормальной"
жизнедеятельности,  чреваты  летальным  истощением
психофизиологических  ресурсов  человеческого  организма,  ибо
длительное использование практик наркотического транса в конечном
итоге приводит к смерти наркомана, который, таким образом, обретает
свободу и самосознание, уничтожая самого себя. 
     Представители же "темных сил" уничтожают других, создавая зоны
хаоса во внешней среде (в том числе и в среде наркоманов) и добывая
для себя посредством этого свободу и самосознание. Для того, чтобы
постоянно  иметь  в  наличии  ресурс  хаоса,  "темные"  научились
восстанавливать  хаос,  постоянно  "оживляя"  подвергающиеся
хаотизации  существа,  которые,  как  видим,  выступают  "дойными
коровами" (донорами) для "темных" (вампиров). Процесс "оживления"
осуществляется  при  помощи  энергии,  извлекаемой  из  разрушения
других существ, стоящих на низших ступенях социокосмоприродной
иерархии. Отсюда проистекает иерархическая структура мира "темных
сил"  (наиболее  полно  такой  мир  представлен  в  теософской  и
масонских доктринах), во главе которых стоит Архитектор Вселенной
(Люцифер,  верховный  демиург).  Такое  устройство  мира  в  своем
основании  имеет  "ад"  –  среду,  в  которой  генерируются  огромные
массивы  энергии  для  восстановления  существ  –  "дойных  коров",
находящихся  на  более  высоких,  чем  узники  "ада",
социокосмоприродных уровнях. 
     Процесс "оживления" может осуществляться и светлыми силами за
счет созидания ими энергии на основе механизма Бога-Сына благодаря
соединению  противоположностей  (в  акте  дипластии,  творчества,  в
котором создается нечто принципиально новое), что создает вакуумно-
фотонную  реальность  (эфир  древних)  –  средство  творения  Богом-
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Отцом  мира  посредством  расщепления  этой  вакуумно-фотонной
реальности. Как видим, светлый сценарий оживления (восстановления
хаоса),  в  отличие  от  рассмотренной  выше  вампирической  модели
"оживления", неизменно требует привлечения двух других ипостасей
Троицы, что и составляет полноту сил света. 
     Второй уровень свободы и самосознания связан,  как видим,  с
процедурой соединения противоположностей, который можно назвать
творческим  диалектическим  мышлением  (и  одновременно  актом
творчества),  благодаря  которому  генерируется  Ничто  (что  делает
мышление  идеальным процессом).  И  генерация  эта  осуществляется
представителями светлых сил "из-себя", и одновременно как соборный
акт, отвечая  принципам любви и жертвенности: “Если двое или трое
соберутся  во  имя  Мое,  Я  среди  них”  (Мф.  18:20),  что  реализует
парадоксальный  сверхаддитивный  принцип  целого   как  системные
эффект целого, когда целое больше суммы его частей.   
    Третий уровень свободы и самосознания реализуется в процессе
трансценденции человека – выхода за пределы бытия в сферу Бога-
Отца, Который творит миры посредством расщепления Ничто. 

Выводы. 
Теория  управляемого хаоса эксплуатирует  синергетический феномен
критических  состояний,  обнаруживающихся  в  момент  перехода
системы  через  бифуркационно-хаотичные  переходные  фазы  в
процессе  свого развития,  что приводит  к  качественному изменению
системы. 
    На  общенаучном  и  философском  уровне  критические  явления
фазовых  переходов  фиксируются  в  виде  парадоксальных  фазово-
пороговых  граничных  феноменов,  считающихся  самым  загадочным
объектом  научного  исследования,  поскольку  в  критической  точке
изменения  системы  (в  структуре  синусоиды,  отражающей  любое
развитие  и  движение,  этой  критической  точкой  выступают  нули
функции)  в результате развития старой системы уже нет, а  новой –
еще. 
    В философии граница как парадоксальная сущность отражается в
понятии "эволюционной  середины",  или  "переходной ступеньки"  от
одного качества к другому, в сфере которой старого качества уже нет, а
нового  –  еще  нет  [21,  с.  281-296].  Ее  Аристотель,  Гегель  и  другие
философы называли "средним термином" по отношению к понятиям,
которые  фиксируют  изначальное  и  завершающее  качественное
состояние объекта, развитие которого анализируется. В философской
литературе  отношение  таких  "полупротивоположностей"  называют
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контрмедиальным, в отличие от контрарного отношения, отражающего
"полную" полярную симметричную противоположность предметов и
явлений (например, движение и покой, тьма и свет, субъект и объект),
и в отличие от контрадикторного отношения (темное – нетемное, то
есть,  не  несветлое;  субъект  и  не-субъект).  Анализ  этой
контрмедиальной,  равновесной,  межкачественной  ступени  процесса
развития мы находим в гегелевской диалектике. Гегель рассматривал
состояние  индифференции,  равновесия  противоположностей  как
ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность. Это
состояние  Гегель  определяет  как  "форма  бесформенного",  а
современные  философы  –  как  экзистенцию,  или  "бытием-между"
(inter-esse).
     Граница имеет диалектический противоречивый характер: в ней
бытие  конечного  объекта  как  бы  сталкивается  с  его  небытием.
Благодаря  ее  существованию  небытие  конечного  оказывается
неотъемлемым условием его бытия.  То есть здесь  бытие и небытие
“сталкиваются”,  благодаря  чему  мы  имеем  “парадоксы  границы”,
которые  “заключаются  в  том,  что  “вблизи”  границы  имеет  место
своеобразное  “искажение”  конечного  объекта.  Определенность
объекта  на  грани  его  бытия  как  бы  “вырождается”,  из-за  что
возникают трудности у описания “граничных ситуаций” [22, с. 39-40].
Гегель  писал,  что  конечность  в  том  и  заключается,  что  именно
благодаря границе предмет может соотносится с другим предметом. 
Парадоксальность границы как некоего принципа, конституирующего
целостность  и непрерывность  развития  и движения как  такового (в
силу того,  что  граница,  выражающая  некую  нулевую,  нейтральную,
парадоксальную реальность  на  континууме  смены  состояний
развивающегося  предмета,  где  старого  состояния  уже  нет, а  нового
еще нет, соединяет прошлое с будущим), подтверждается  парадоксом
развития  (возникновения,  или  телеологическим  парадоксом),
заключающимся в том, что новое возникает из старого (как актуально
новое)  и  одновременно  не  из  старого,  поскольку  в  случае
возникновения из старого стирается разница между новым и старым:
если новое возникло из старого, то оно, соответственно, содержалось в
нем  в  скрытом,  потенциальном,  непроявленном  состоянии  и  не
является  принципиально  новым.  У  К.  Маркса  данный  парадокс
обнаруживается  в  том,  что  капитал  возникает  из  обращения  и
одновременно не в обращении. У Ч. Дарвина новый вид возникает из
старого и одновременно не из него [23, с. 22-23], человек разумный
происходит одновременно от высших обезьян и одновременно не от
них, а живая материя развивается из неживой и одновременно не из
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нее.  К  этому  же  предметному  ряду  относится  и  парадокс
эмерджентности,  обнаруживающий  появление  новых  системных
свойств целого (целостной системы), к которым не сводятся свойства
составляющих частей целого и который фиксирует появление вполне
новых феноменов словно бы из ничего. 
    "Нулевая",  нейтральная  сущность  границы  как  критического
состояния и принципа,  конституирующего развитие, обнаруживается
везде.  Приведем  пример.  Существует  наблюдение:  в  конденсаторе
наибольшее количество тока протекает  в моменты его включения и
выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из
Интернета.  Кроме  того,  человек  лучше  всего  запоминает  из
предъявляемого массива информации начало и конец. Таким образом,
как  память,  так  и  время  (утверждает  А.И. Вейник  в  книге
"Термодинамика  реальных  процессов",  1991),  актуализируется  на
границе раздела сред и процессов. В целом, жизнь как динамический
феномен  актуализируется  именно  в  моменты  перехода  одного  в
другое. Н. Е. Введенский данные переходные состояния организма (в
которых  обнаруживаются  фазовые  состояния  психики)  назвал
парадиозом – состоянием между жизнью и смертью. 
     Итак, живое существо в процессе жизнедеятельности, сменяя один
режим функционирования на другой в пределах того или иного органа
или  системы,  а  также  в  рамках  всего  организма,  изменяясь
волнообразным,  ритмичным  образом, необходимо  проходит
критическое  состояние  –  нейтральную  точку,  нулевое  состояние
"всеобщего  функционального  знаменателя",  одинаково  близкого  по
своим  функциональным  особенностям  (сущность  которого  –
нейтральность) абсолютно всем системам и элементам организма,  а
поэтому  выступающего  в  качестве  "всеобщего  координатора"  и
"управителя",  в  качестве  "кнопки  управления"  человеческого
организма,  ибо  придает  ему свойство  целостности  и  устойчивости,
актуализируя  свойство,  которое  делает  организм живой сущностью,
способной  реагировать  на  окружающую  среду  целостно-
интегральным образом. 
     Такое  целостно-интегральное  реагирование  организма
доказывается  реакцией  организма  на  стресс.  Как  показал  Г. Селье,
любое специфическое стрессорное воздействие на организм вызывает
у него единую реакцию, которую можно определить как "симптомы
болезни вообще". То есть в критическом состоянии, обнаруживаемом
посредством  стресса,  организм  предстает  как  целостная  система,
единство которой реализуется за счет гипотетического нейтрального
состояния,  являющегося  "срединной"  точкой  саморазворачивания
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любого  волнового  явления  (солитона),  в  котором  (точке)  эта  волна
претерпевает коренную функциональную перестройку (как показывает
биоритмология  в  течение  суток  организмы  проходят  фазы  –  точки
бифуркации,  в  которых  они  коренным  образом  функционально
изменяются [24]). Данная точка "равноудалена" по отношению ко всем
"участкам" волны, ибо по отношению к нулю все числовые выражения
являются  одинаково  неопределенными.  Нуль  как  выразитель
критического состояния при этом выражает критическую (покойную)
фазу развития, в которой совершаются все преобразования, все виды
преображений и трансформаций. 
     В психике человека критические бифуркационные состояния имеют
место в так называемых измененных состояниях сознания, в фазовых
явлениях  психики,  динамика  которых  весьма  сходна  с  динамикой
фазовых состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических
объектах. Так, о роли границы мы можем узнать и из факта про так
называемые “третичные зоны мозга” А.Р. Лурии (зоны ассоциативного
перекрытия),  где  вторичные  зоны,  реализующие  специфические
функции, пересекаются и где утрачивается модальная специфичность.
Именно  третичные  зоны  обеспечивают  ощущение  более  высокого
порядка. 
     В  психологии  переходные  фазы  в  процессе  роста  организмов
называются  критическими,  бифуркационными,  сензитивными,
импринтинговыми,  играющими  решающую  роль  в  выборе
направления органогенеза и в формировании психических функций и
состояний. В экзистенциализме “граничной ситуации” между жизнью
и  смертью  (соотносящейся  с  такими  культурологическими
феноменами, как инициация, посвящение, крещение и т. д.) придается
решающее значение в процессе прозрения человеком своей сущности.
В критических фазовых состояниях любая система (как живая, так и
косная)  открыта  внешним  воздействиям,  причем  воздействиям
сверхмалым, информационным. Данное обстоятельство используется с
целью управления социальными процессами, что может приобретать
негативный аксиологический вектор развития общества в случае, если
переходные  хаотические  состояния  специально  создаются  в
социальных  системах,  что  приводит  к  трагическим  процессам  их
разрушения в процессе конфликтов и войн. 
      Данное обстоятельство обнаруживает наличие "темных сил" во
Вселенной  в  целом  и  в  человеческой  цивилизации  в  частности.
Сущность  "темных  сил"  проистекает  из  того,  что  в  зонах  хаоса,
свободных  от  детерминизма  мира,  живые  системы  способны
обретать  свободу и самосознание, выступающих как целью развития
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человека,  так  и  целью  акта  творения  человека  Богом  "по  Своему
образу и подобию".  
     Обретение свободы и самосознания в зоне хаоса выступает низшим
тварным  уровнем  развития  живых  систем,  который  имеет
принципиально  "греховную  природу"  в  силу  энтропийной
(энергонедостаточной) тенденции живых систем к разрушению среды
своего существования, что актуализирует принцип "мирового зла".
Негэнтропийный (энергоизбыточный) же механизм обретения свободы
и  самосознания  реализуется  на  высшем  уровне  развития  живых
систем  –  в  сфере   Божественной  реальности,  достигаемой  как  в
процессе трансценденции, выхода за пределы Вселенной, так и в актах
творчества  –  соединения  противоположных  бытийных  аспектов,
благодаря  чему  эмерджентным  образом  создается  принципиально
новые энергоинформационные сущности.  
     Развитие  человека  и  человечества  идет,  таким  образом,  в
направлении  преодоления  ими  своей  тварной  природы  и
идентификации  с  Абсолютом,  что  приводит  к  нивелированию
"мирового зла" и утверждению "светлых сил". 
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Ю. О. Азарова 

ГЕГЕЛЬ И ДЕРРИДА:
ФИЛОСОФИЯ, ЯЗЫК, РЕФЛЕКСИЯ

Статья содержит анализ философских проектов Г. В. Ф. Гегеля и
Ж. Деррида. Специфика гегелевского проекта состоит в том, что он носит
самореференциальный характер,  т.  е.  репрезентирует  такой  тип
философской  системы,  которая  сама  себя  комментирует,  объясняет  и
интерпретирует.  Поэтому  критика  данного  проекта  очень  трудна.
Деконструируя систему Гегеля, Деррида предлагает альтернативу. Главный
вопрос статьи: осуществляет ли Деррида разрыв с Гегелем, и если да, то
насколько мощно и радикально?

Ключевые слова: Г. В. Ф. Гегель, немецкая классическая философия,
Ж. Деррида, французская философия ХХ века, система, тотальность, язык,
рефлексия

Azarova  J. O.Hegel  and  Derrida:  philosophy,  language,  reflexion.  The  article
contains analysis of the philosophical projects of G. W. F. Hegel and J. Derrida.
The specific of the Hegelian project lies in its self-referential nature. It representes
such type of the philosophical system that comments, explicates and interprets itself.
Therefore, criticism of this project is very difficult. Derrida deconstruct the Hegel’s
system and offers an alternative. The main question of the article: does Derrida the
break with Hegel? How powerful and radical this rupture?

Key  words: G.  W. F. Hegel,  German  classic  philosophy,  J.  Derrida,
French philosophy of XX century, system, totality, language, reflexion
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«Наша историко-метафизическая эпоха должна
определить целостность своего проблемного

горизонта именно через язык»
Ж. Деррида, «О грамматологии» [11, с. 119]

1
От самых ранних эссе и до последних лекций Жак Деррида

стремился  обозначить  свое  отношение  к  немецкой  классической
философии.  Особое  внимание Деррида привлекает  Георг  Вильгельм
Гегель – мыслитель, который предпринял беспрецендентную попытку
обоснования своего проекта.

Поскольку Гегель детально и всесторонне разрабатывает свою
систему,  его  проект  весьма  устойчив  к  критике  и  не  поддается
простому  ниспровержению.  Кроме  того,  хотя  существует  ряд
традиционных интерпретаций гегелевского проекта, его прочтение до
сих пор остается сложным и кропотливым делом.

Труды  Гегеля  часто  предлагают  своим  читателям
многочисленные тупики и ловушки. Отмечая этот факт еще в 1882 г.,
Уильям  Джеймс  подчеркивает,  что  «система  Гегеля  похожа  на
мышеловку: как только вы переступили ее порог, вы погибли навеки!
Одно спасение – не входить в нее» [16, с. 173].

История философии показывает, что частичная критика Гегеля
не  достигает  своего  результата.  Данная  критика  должна  иметь
системный характер.  Однако системность  критики –  это самая  суть
гегелевского  проекта.  Поэтому  даже  системная  критика  философии
Гегеля не столько подрывает, сколько утверждает его проект.

2
Главная  проблема  современной  философии  –  преодоление

классической  традиции,  т.  е.  проблема  дифференциации  и
дистанцирования  своей  позиции  от  предшественника,  не  повторяя
того,  за  что  его  отвергают.  Фактически,  это  проблема  создания
альтернативного Гегелю проекта.

Данная  проблема  также  интересует  Деррида,  который
предлагает  не  менее  изощренный  и  сложный  проект.  Не  случайно
Деррида, как и Гегеля, критики часто обвиняют в создании ловушек и
в пересмотре стандарта аргументации. Поэтому логично, что Деррида,
предвосхищая критику своего  проекта,  дает  ему развернутый  авто-
комментарий [*1].

Достаточно очевидно, что деконструкция –  антипод Гегелю в
самых принципиальных моментах. Но как квалифицировать манифест
Деррида:  не-гегельянство  или  пост-гегельянство? Осуществляет  ли
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деконструкция разрыв с Гегелем? И если – «да», то насколько мощно и
радикально?

Действительно  ли  Деррида  преодолевает  систему  Гегеля
путем еще более глубокого преобразования концептуальности, или это
просто  тот  случай,  когда  Деррида  находится  в  плену  у  своего
гениального предшественника? Данный вопрос будет в центре нашего
исследования.

3
Интерес  Деррида  к  Гегелю,  впервые  заметный  в  книге  «О

грамматологии»  [11]  и  докладе  «Differаnce»  [20],  более  рельефно
проявляется  в  статье  «От  экономии  ограниченной к  экономии
всеобщей: гегельянство без утайки» [см.: 12, c. 400-444], где Деррида
предлагает тонкую и проницательною критику диалектики.

Затем в эссе  «Колодец и пирамида:  введение в семиологию
Гегеля» [10]  Деррида на  примере разбора гегелевской  теории знака
дезавуирует  главный  методологический  принцип, предваряющий
работу  Aufhebung, –  принцип  перехода между  двумя  моментами
полного присутствия (моментами чувственного и умопостигаемого).

В книге «Glas» [22] и статье «+R» [25] Деррида ставит под
вопрос традиционную оппозицию между философией и литературой,
логикой  и  риторикой,  понятием  и  метафорой,  показывая,  что
гегелевский  дискурс,  маркированный  данной  дистинкцией,  не  в
состоянии ее «снять».

В  «Позициях»  Деррида  четко  и  лаконично  формулирует
пункты  расхождения  между  деконструкцией  и  диалектикой  [14].
Позже он уточняет их в резонансном сборнике интервью «Points», где
решающую роль играют две беседы:  «В скобках  I» [19] и «Дa,  или
Обманный маневр II» [23], которые органично проясняют и дополняют
друг друга.

4
Деррида  пишет  множество  текстов  о  философии  Гегеля.

Однако,  я  думаю,  что  наиболее важный вклад Деррида в
интерпретацию Гегеля находится в тех работах французского
мыслителя, где Гегель упоминается косвенно или непрямо. Детальный
анализ произведений Деррида прекрасно подтверждает мою гипотезу.

Например,  идею  дескриптивного  языка,  которую  Деррида
обсуждает  в  различных  контекстах,  можно  интерпретировать  как
радикальную  критику  гегелевской  теории  знака,  репрезентации  и
субъекта. Выявляя конечный характер языка, Деррида демонстрирует
предел автономизации гносеологического субъекта.

 255316315
                                                                        



ІV.Західна філософія: ХХ-ХХІ ст.       

Далее,  проблема  перформативных  речевых  актов,  которую
Деррида  разбирает  в  плане  «авторизации»  агента  высказывания,
служит  сильным  аргументом  в  критике  «последних  оснований».
Вскрывая  производный  характер  операции  полагания,  Деррида
иллюстрирует предел гегелевской философии рефлексии.

Наконец,  тема  истинной  и  дурной  бесконечности,  которую
Деррида  рассматривает  в  сфере  логики  и  онтологии,  становится
поводом к серьезной критике гегелевской концепции Духа. Находя их
«исток»  в  инфраструктурной  бесконечности,  Деррида  показывает
нерелевантность гегелевского концепта тотальности.

5
Хотя критики признают новаторство Деррида, часто называя

его  «философом,  который  трансгрессирует  Гегеля»,  сам  Деррида
избегает  громких  слов  и  эпитетов.  Более  того,  Деррида  постоянно
напоминает читателю о том, что проект Гегеля чрезвычайно важен для
деконструкции.

Например,  понятие  бесконечности,  сформулированное
Гегелем,  ценно  для  тематизации неопределенности,  присущей
differаnce:  «Гегельянство  весьма  радикально  в  том  пункте,  где  оно
делает  ясным,  что  положительная  бесконечность  должна  быть
продумана … для того, чтобы неопределенность  differance появилась
как таковая» [9, с. 133].

В  то  же  время  Деррида  подчеркивает  необходимость
размежевания с Гегелем, даже если оно ничтожно мало: «Diffеrance (в
пункте почти абсолютного приближения к Гегелю) должно обозначить
точку,  где  мы  разрываем  с  системой  Aufhebung и  спекулятивной
диалектикой» [14, с. 68-69].

Деррида признает, что разрыв с Гегелем – предельно сложная
задача [*2].  Попытка разорвать с системой, которая сама использует
концептуальную  мощь  разрыва,  a priori попадает  в  ту же  ловушку
самореференции,  когда  исследователь,  фактически,  совершает  то,  за
что он критикует своего предшественника.

6
Итак,  инициируемый  Деррида  вопрос  о  том,  возможен  ли

сегодня полный разрыв с Гегелем [*3], становится для нас исходным
пунктом  в  изучении  проблем,  связанных  с  анализом  такого  типа
философских систем, которые сами себя комментируют, объясняют и
интерпретируют.

Как  известно,  критики  обвиняют  Гегеля  в  том,  что  он  –
апологет тотальности и господства. Хотя Гегель  признает различие и
конфликт в качестве существенного момента любой позиции, он все
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же считает, что  противоречие  имеет  временный  характер  и  должно
быть «снято» на более высоком уровне.

Соответственно,  критики  полагают,  что  Гегель  ищет
опосредующее  звено  между  двумя  терминами  оппозиции  и
проповедует синтез,  а также, что он использует работу «отрицания»
или  «операцию  негативности»  (Negativitat)  для  создания  системы,
единства и тотальности.

Между тем,  локализуя  конфликт  внутри  системы,  подобная
критика  теряет  из  виду  противоречие  как  принцип  работы  самой
системы. Поэтому критика не отвечает на главный вопрос, волнующий
Деррида: почему система Гегеля имеет именно такую форму и почему
ее претензия на тотализацию правомерна и обоснована?

7
Противники  Гегеля  часто  совершают  роковую  ошибку,

редуцируя его проект к одной расхожей идее с тем, чтобы его тут же
опровергнуть  или  разоблачить.  Особенно  это  касается  таких
прописных  истин,  как  «все  опосредовано»,  «раб  на  самом  деле
господин»,  etc.  Именно  так,  по  мнению  Деррида,  поступает  Жорж
Батай [см.: 12, с. 404].

Деррида отмечает, что Гегель не так прост, как полагает Батай.
Для  того,  чтобы  критиковать  Гегеля,  сначала  нужно  понять:  какое
качество системы Гегеля позволяет ей работать автономно? И еще:
почему система Гегеля объясняет себя более полно и адекватно,  чем
любые «внешние» интерпретации?

Это, пожалуй, самый сложный вопрос, который интересует не
только  сторонников  и  критиков  Гегеля,  но  и  всех  тех,  кто  ищет
реальную альтернативу классической философии. По сути, это вопрос
о том, что обеспечивает стабильность философской системы, силу и
прочность ее основания?

Теодор  Адорно,  для  которого  это  также  принципиально,
утверждает,  что  система  Гегеля  вводит  амбивалентное  видение
критики. С одной стороны, критика деталей, согласно Гегелю, остается
частичной, ибо она не затрагивает целое. С другой стороны, критика
целого абстрактна, ибо она игнорирует детали [17, с. 2].

8
Деррида  принимает  во  внимание  аргумент  Адорно,  и,

соответственно, первое, что он проверяет  –  целостность гегелевского
текста.  Деррида  обнаруживает,  что  «гегелевский  текст  не  является
монолитным»  и  что  «его  доводы  можно  повернуть  против  него
самого»  [12,  с.  412].  Это,  конечно,  вносит  дисбаланс  в  хорошо
отлаженную работу диалектики.
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Однако, если мы посмотрим на проект Гегеля в перспективе
целого,  то  заметим:  диалектикой  движет  не  что  иное,  как  разрыв,
конфликт,  сопротивление.  А  это  логично  объясняет  внутренний
дисбаланс проекта и делает его частью движения или моментом самой
диалектики.

Значит,  противоречие,  разрыв,  гетерогенность –  это не
слабое,  а сильное звено гегелевского текста.  Именно оно
обеспечивает гибкость и стабильность данного проекта.
Архитектоника гегелевской системы «вписывает» в себя противоречие
с тем, чтобы обрести возможность дальнейшего развития.

Следовательно, призывая нас читать текст Гегеля, акцентируя
«движение,  посредством  которого  он  выходит  за  рамки  своего
значения,  позволяя  себе  уклониться  от  себя,  а  затем  вернувшись  к
себе, воспроизвести себя по ту сторону своей самотождественности»
[14, с. 122], Деррида хорошо осознает специфику данного проекта.

9
Деррида  знает,  что  поверхностное  чтение  Гегеля  всегда

приводит к тому, что игра против Гегеля заканчивается поражением.
По  этой  причине  современная  критика  Гегеля  принимает  даже
курьезный вид, когда одни исследователи обвиняют других в том, что
те подтверждают аргументы Гегеля как раз тогда, когда желают с ним
разорвать.

Чтобы  избежать  данной  ошибки,  нужен  подход,  который
учитывает  гегелевский  способ  защиты  системы  от  критики.  По
мнению  Деррида,  способ,  которым  Гегель,  предвосхищая  будущую
критику, наносит превентивный удар,  связан с апелляцией к истории
Духа как истории мыслящего-самого-себя сущего.

«История Духа,  –  пишет Гегель,  –  есть его деяние (Тат), ибо
Дух есть только то, что он творит, и его деяние состоит в том, что он
делает себя предметом собственного сознания и стремится постигнуть
себя,  истолковывая  себя  для  себя  самого.  Это постижение  есть  его
бытие» [5, § 343, с. 370] [*4].

Предмет гегелевской философии существует только в той
мере,  в какой он включен в процесс само-осмысления,  в акт само-
истолкования.  И,  одновременно,  он существует лишь в той мере,  в
какой он включен в процесс само-отчуждения, в акт безоговорочного
предоставления себя в распоряжение критике,  ревизии или
пересмотру.

10
Согласно Гегелю, для того, чтобы понять саморазвитие Духа,

необходимо стать частью данного процесса.  Здесь  бытие  Духа  и
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деяние,  в  котором Дух  мыслит сам себя,  совпадают. Дух  открывает
себя  и  тематизирует  себя  в  качестве  сущности,  которая  обладает
бесконечной интерпретативной силой.

Дискурс  Духа  –  это  дискурс,  проявляющий  себя  в  чистом
само-осмыслении  и  само-прояснении.  Каждое  событие,
обстоятельство или факт в истории Духа вписаны в его собственную
телеологию.  Соответственно,  движение  Духа имеет  автономный  и
само-референциальный характер.

Это измерение гегелевской мысли,  –  которое,  в  известной
мере,  является  ее  главным  измерением,  –  представляет собой
попытку раскрыть скрытый смысл фундаментального тезиса Фихте
о том,  что «я» –  агент,  и одновременно,  продукт действия;  «я» –
тот, кто осуществляет деятельность, и одновременно, тот, на кого
она направлена.

У Фихте активный, действующий субъект и его деяние есть
одно и то же. Следовательно, полагание «я есть», фактически, является
«выражением действия» (Ausdruck einer Tathandlung), причем данное
действие  оказывается  единственно  возможным,  ибо  оно  имеет
конститутивный характер.

11
В  «Философии  истории»  Гегель  отмечает,  что  история

человечества есть проявление мирового Духа. История человечества –
это история его само-осмысления;  история его культуры (политики,
науки,  философии),  которая приводит человека к пониманию своего
бытия.  Субъектом  истории  является  индивид,  личность,  мыслящее
«я».

Для  Гегеля  «выражение  действия»  –  это  само  условие
существования «я». Полагание «я»,  –  анонсирующее рождение «я» и
утверждение им «самого себя»,  – есть акт презентации «я» себе как
«себя». И это не просто акт, где «я» представляет себя самому себе как
мыслящее сущее; это есть акт осознания себя субъектом действия.

Осознание себя в качестве субъекта действия есть не что иное,
как историческая практика. Субъект a priori включен в историю, он –
ее  неотъемлемая  часть.  Развитие  истории  –  это,  по  сути,  развитие
самого  субъекта,  который  становится  объектом  своих  действий;
результатом или продуктом исторического процесса.

Но  поскольку  субъект  творит  историю,  осознает  себя  в
качестве ее агента, то история –  это также результат или продукт его
деятельности.  А,  значит,  «я»  всегда  является  как  субъектом,  так  и
объектом  своих  актов,  –  в  том  числе,  актов,  осмысляющих  и
объясняющих данную историю.
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12
Здесь  мы  обнаруживаем  парадоксальный  момент:  акты

рефлексии (или системы философии в целом), объясняющие историю,
сами принадлежат этой истории.  Вне ее они не имеют смысла.  Они
обретают свой смысл только в той мере,  в какой они вписаны в
историю и, тем самым, объяснены ею.

Теперь очевидно, что стремление к тотальности в гегелевской
системе  исходит  из  ее  откровенности  по  отношению  к  своей
неполноте;  понимания  того,  что  ее  смысл  детерминирован данной
онто-телеологией.  Поэтому  Гегель  развивает  проект,  который
сознательно воспроизводит (на уровне рефлексии) такой telos.

Система Гегеля вписывает в себя системы,  которые ее
объясняют, ибо их появление уже предусмотрено ею самой как часть
своей истории.  Она обещает стать сверх-системой, ибо она готова
к будущим прочтениям,  которым она открывает себя,  и которые,  в
свою очередь, должны быть открыты ей.

Проект Гегеля – это проект, содержащий в себе возможность
собственной критики, которая обретает смысл только в той мере, в
какой она осознает себя в качестве субъекта –  (в обоих оттенках
этого слова: субъекта как агента действия и субъекта как предмета
операции) – само-объясняющей динамики Духа [*5].

13
Система Гегеля, которая имплицитно контролирует различие

между  референцией  и  сигнификацией,  т.  е.  контролирует  процесс
само-организации  системы,  фактически  создает  то,  что  Деррида
называет  «образом  своего  иного,  формой  и  источником  своего
внешнего» [12, с. 401].

Формулируя  принцип  тотализации,  Гегель  вводит  такие
правила и стандарты, что система Гегеля обретает смысл не только для
себя, но и для будущей критики. Это означает, что гегелевский проект
не  только  предполагает возможную  критику,  но  и  полностью
отвечает на нее.

Когда критика интерпретирует Гегеля, она уже признает свое
включение в  гегелевский  дискурс.  Критика  получает  свой  смысл
только  тогда,  когда  она  становится  частью  само-объяснения
гегелевской  системы.  Не  отсылая  к  системе,  не  вступая  с  ней  в
референциальную  связь,  критика  будет  абсолютно  бессмыслена  и
бесполезна.

Даже  если  критика,  например,  ставит  цель  намеренно
исказить Гегеля с тем, чтобы избежать само-объясняющей динамики
системы, это вряд ли поможет, т. к. любое (даже неверное) прочтение
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предвосхищается системой Гегеля и включается в ее способность
учитывать какой-либо комментарий.

14
Итак,  интерпретация  Гегелем  своей  системы  является,  по

мнению Деррида, «слишком  сознательной и добросовестной» [12, с.
412].  Она  не  оставляет  нам  призрачного шанса  от  нее  уклониться.
Можно принять Гегеля или отвергнуть его, но не стоит обольщаться,
что наше решение будет сюрпризом для него.

«Диалектика, – отмечает Деррида, – всегда учитывает и наш
отказ  от  нее,  и  наше  подтверждение  ее»  [12,  с.  390].  Это  создает
огромную теоретическую проблему для тех, кто стремится выйти из
диалектического круга. Здесь «мы находимся внутри крайне сложной
логики» [14, с. 107].

Например,  в  силу  самореференциальности  системы  Гегеля,
нельзя  сначала  обратиться  к  изучению  проекта,  а  затем,  овладев
материалом,  решить:  принять  его  или  нет.  Даже  минимальное
вовлечение  в  гегелевскую  философию  уже  становится  частью  ее
собственной авто-оценочной структуры.

Зная  это  коварное  свойство  гегелевского  проекта,  мы,  –
считает  Деррида,  –  должны  найти  такую  перспективу,  которая  не
упускает ни целое, ни конкретную взаимосвязь отдельных моментов.
Она  позволит  нам  создать  иную  логику  и  предложить  серьезную
альтернативу Гегелю.

15
Поиск  новой  позиции  приводит  Деррида  к  изучению

специфики  речевых  актов.  Деррида ставит  сложный  и  даже
провокационный  вопрос:  каким  образом  речевой  акт,  –  подобный
гегелевскому дискурсу о духе, – учреждает или обосновывает условие
возможности своего существования?

В эссе «Limited Inc.» [24] и «Подпись, событие, контекст» [26]
Деррида, анализируя теорию речевых актов Джона Остина и Джона
Серла,  делает  главный  акцент  на  перформативных  высказываниях.
Деррида интересует условие возникновения перформатива и механизм
его работы.

Это  довольно  деликатный  момент.  Мы  часто  используем
перформативы в речи. Но как возможен перформатив? Существует ли
правило, схема или норма функционирования перформатива? Если да,
–  тогда  на  каком  правиле  он  основан?  Если  нет,  –  тогда  как
перформатив вообще возможен?

Ведь,  по сути,  любое высказывание,  которое предшествует
перформативу,  –  (т.  е.  предшествует  действию,  которое  выполняет
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язык),  –  a priori предшествует обещанию языка быть языком;
обещанию, которое само по себе уже не является ни коннотативным,
ни перформативным.

16
Рассматривая  вопрос  о  том,  как язык становится языком?

(или что позволяет языку быть языком?), Деррида редко упоминает
Гегеля (по крайней мере, реже, чем Остина и Серла),  но именно он
служит  главной  фигурой  для  понимания  принципиальной  новизны
проекта Деррида.

Например, в эссе «Уллис-граммофон: слышать / говорить “да”
у Джойса» [28], Деррида иллюстрирует связь между понятием «само-
полагание» в немецкой классической  философии и перформативным
речевым  актом,  который  часто  используется  в  произведениях
художественной литературы.

«Прежде,  чем  “я”  (I)  в  выражении  “я  есть”  (I am)  нечто
утверждает или отрицает, оно полагает себя (it poses itself) или пред-
полагает себя (it pre-poses itself) не как ego, не как сознательное “я”, не
как субъект мужского или женского рода, не как дух или плоть, а как
пред-перформативная  сила  (a pre-performative force),
демонстрирующая, что “я”, которое обращено к другому, присутствует,
наличествует, существует» [28, с. 298].

Из данного пассажа следует, что перед тем, как “я” полагает
себя в качестве субъекта, перед тем, как оно делает заявление “я есть”,
–  заявление,  устанавливающее  присутствие  самого “я”,  –  язык уже
изначально вводит определенный знак или метку –  «да»  (yes),  –
которая не отсылает ни к чему, кроме языка.

17
Такое  «квази-действие»  (quasi-act),  которое  само  по  себе

ничего не утверждает и, в конечном счете, ничего не сообщает, однако
делает  нечто  важное:  оно конституирует наш язык.  Это  действие
предшествует  языку,  служит  необходимым  условием  его
возникновения.  Без  такого  «квази-действия»  язык  не  будет
функционировать.

На  первый  взгляд,  может  показаться,  что  «да»  –  это
фигуральное  действие,  обозначаемое  средствами  языка,  однако,  по
сути, «да» – это реальное действие, а не просто лингвистический код.
«Да» – это вербальное событие, которое может быть как целью, так и
средством.

В связи с этим, Деррида создает свою версию языка, которое
частично совпадает с версией Гегеля.  Деррида утверждает,  что
первичен не речевой акт,  в котором субъект полагает себя,  а особая
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«трансцендентальная отглагольность “да”»,  благодаря которой
данный акт обретает свою легитимирующую силу.

Именно  «трансцендентальная  отглагольность  “да”»  (the
transcendental adverbiality of “yes”) является «условием возможности
любого  речевого  акта»  [28,  с.  297].  Она  выступает  «до-
перформативным правилом или условием», благодаря которому язык
обретает «силу полагать само полагание» [28, с. 297].

18
In prima facie,  поиск  условия  возможности  языка  кажется

легкой задачей. Однако это не так, ибо  полагание опирается на  пред-
полагание,  а оно, в свою очередь, на  пред-пред-полагание,  и т. д.  ad
infinitum. Каждый шаг в поиске мета-(мета-)языка не дает желаемого
прогресса в понимании.

Но  Деррида  знает  как  преодолеть  глухой  тупик.  Философ
показывает, что вопрос об условиях возможности языка дезавуирует
идею метаязыка. Дискурс о языке «может позиционировать себя как
событие  “да”,  но  само  “да”  он  не  способен  осмыслить  или
дешифровать» [28, с. 299].

Прежде, чем сказать что-то конкретное, нужно допустить, что
язык a priori говорит «да» самому себе, говорит «да» своему статусу
генератора возможностей. Однако, парадокс состоит в том, что язык не
способен  превратить  «да»  в  свое  содержание  с  тем,  чтобы  потом
признать  себя  продуктом  своей  деятельности,  т.  е.  результатом
развития самого себя.

Допустим,  что  язык  говорит  «да»  и  манифестирует  самого
себя, но реально язык не может подтвердить это допущение. Ни один
языковой (лингвистический) пример не может представить свое «да»
как исходное действие или пред-действие (the formative act or pre-act),
каким оно пред-положительно (pre-supposedly) является.

19
По мнению Деррида, главная проблема заключается в том, что

любое высказывание, – будет оно частью дискурса о языке или же нет,
– a priori предполагает пре-позициональную силу (pre-positional force),
которая  никогда  не  принимает  вид  субъекта  или  объекта
репрезентации.

Данная сила, которую Деррида называет «трансцендентальная
отглагольность “да”», подобно differаnce, не может быть представлена
феноменально, в чистом виде, как таковая. Но она работает, создавая
язык,  наделяя  его  способностью  к  действию.  Благодаря  ей  язык
реализует сам себя.
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Поскольку язык обретает свою идентичность и выполняет
свою конституирующую функцию только благодаря
«трансцендентальной отглагольности “да”»,  то он,  in stricto sensu,
не является конститутивом. Язык всегда уже вписан в «да», которое
дает ему возможность состояться, реализоваться.

В случае с Гегелем,  это означает,  что субъект или агент
действия не подтверждают идею само-рефлективного дискурса,  в
котором действие и констатция совпадают.  Это серьезный
аргумент,  который Гегель теряет из виду.  Здесь также находится
первый пункт размежевания философии Гегеля и Деррида.

20
Проблема  перформативных  речевых  актов,  –  подчеркивает

Деррида,  –  чрезвычайно  важна  для  анализа  само-объясняющей
практики  гегелевского  Духа.  Изучение  перформатива  позволяет
опровергнуть тезис Гегеля, что дискурс Духа может быть дискурсом-о-
самом-себе, т. е. дискурсом, который объясняет сам себя.

Кроме того, исследование перформатива показывает, что «я»
не способно объяснить само себя, т. к. акт саморефлексии формально
не  совпадает  с  актом  самополагания.  Модель  семантического
согласования,  которой  оперирует  «я»,  не  распространяется  на  его
собственные определения.

Учитывая,  что Гегель видит в языке инструмент и средство
диалектики, мы, маркируя границу языка, по сути, фиксируем границу
диалектики, и, тем самым, предел возможности рефлексии. Здесь мы
формально выходим за рамки гегелевской схемы объяснения движения
развития Духа.

Для  того,  чтобы  оценить  силу  и  достоинство  аргумента
Деррида, нам необходимо детально рассмотреть гегелевскую модель
связи  (отношения)  языка  и  субъективности.  С  этой  целью  мы
обратимся к теории поэзии, которую Гегель излагает в «Лекциях по
эстетике».

21
В «Лекциях по эстетике» Гегель утверждает, что поэзия – это

самое совершенное искусство. Поэтический образ столь же глубок, как
философская мысль; столь же мелодичен, как музыкальная идея, столь
же  пластичен,  как  театральный  жест;  столь  же  гармоничен,  как
творение живописи и скульптуры.

Однако, в  отличие от своих современников,  которые делают
аналогичное заявление, Гегель говорит о том, что поэзия выражает не
только триумф,  но и кризис искусства. Поэзия реализует в себе всё,
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на  что  способно  искусство.  Поэзия  –  это  предел  выразительных
средств и возможностей искусства.

Субъект и объект поэзии тожественны друг другу. Предметом
поэзии может быть любая тема, но, в конечном итоге, главное в поэзии
– это выражение сознанием самого себя [*6].  Поэзия есть наиболее
идееносное из всех искусств, ибо «объект, соответствующий поэзии,
есть бесконечное царство Духа» [7, с. 355].

Будучи свободной от любых ограничений, – ограничений по
форме и содержанию, – «поэзия оказывается тем особым искусством,
в  котором  само  искусство  начинает  растворяться» [7,  с.  351].
Апеллируя  к  чистому  духу,  поэзия  перестает  быть  синтезом
идеального и материального,  который традиционно ассоциируется  с
искусством.

22
Итак,  Гегель  акцентирует  момент,  когда  «поэзия  разрушает

слияние  духовного  внутреннего  мира  и  внешнего  бытия  до  такой
степени,  что  она  уже  перестает  соответствовать первоначальному
понятию искусства» [7,  с.  352].  Поэзия выходит на уровень чистого
созерцания, которое сближает ее с спекулятивным мышлением.

Разрывая связь между идеальным и материальным,
означаемым и означающим,  поэзия достигает высшей,  абсолютной
формы развития искусства.  Она становится способом
самовыражения духа.  Однако такой триумф искусства является
одновременно концом искусства.

Получая автономию,  поэзия оставляет прежнюю роль
посредника.  Она освобождает себя от любых репрезентативных
обязательств.  Поэзия обретает эксклюзивный доступ к истине.  Она
отражает полноту Духа в родственной ему стихии.  В поэзии
творческая активность Духа находит свой апофеоз.

Поэзия  –  это  состояние  Духа,  эксплицирующее  прямое
индивидуальное  приобщение  к  субстанциальным  началам.
Поэтическое созидание имманентно природе человека. Оно выражает
сущность  человеческого  бытия,  экзистенцию  в  наиболее  широком
смысле.  Поэзия  –  это  мышление  в  своей  первичной,  эстетически-
аутентичной форме.

23
Пример  с  поэзией,  триумф  которой  означает  завершение

искусства,  заставляет  Гегеля  иначе  взглянуть  на  проблему  само-
детерминации  в  лингвистической  практике.  Классические  понятия
гегелевской  системы –  детерминация,  само-детерминация  и  взаимо-
детерминация – здесь получают новый смысл.
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Особенно ярко это  прослеживается  в  лирике.  Традиционно,
лирическое произведение – это стих, повествование от первого лица.
Лирика есть выражение внутреннего мира человека,  проявление его
индивидуального  «я».  Здесь  субъективное  начало  не  только
преобладает, но и достигает своей кульминации.

Однако  в  лирике,  как  практике  речи  и  языка,  акт
самовыражения  «я»  очень  отличается  от  акта  саморефлексии  духа,
который  интерпретирует  сам  себя.  Лирика не может показать
момент возвращения субъекта к самому себе,  а дух способен это
сделать и даже иллюстрирует данный процесс.

В лирике субъективность  вовлекается в предмет выражения.
Она инсталлируется в  то,  что составляет  объект высказывания или
представления.  Субъективность  позиционирует  себя  как  часть
изображаемого  мира.  Поэтическое  «я»  органично  включается в
художественный образ.

24
В  поэзии,  как  модели  интерпретирующей  себя

субъективности, лирическое «я» – это продукт или результат его актов
описания. Но такое описание не может быть схвачено в чистом виде.
Оно  встроено в  само  «я».  Лирический  акт  –  это  «действие  без
действия»,  т.  е.  «действие,  которое  не  выполняет  какого-либо
действия».

Между  тем,  квалифицировать  поэтическое  «действие-без-
действия» как акт, где язык замещает собой личность или свободного
субъекта, в корне неверно. Инстанция языка не отменяет инстанцию
«я».  Аннулирования  не  происходит,  ибо  речь  поэта  артикулирует
субъективность поэзии как речь самого Духа.

Лирический поэт действует так, будто язык сам рассказывает
свою  историю;  историю  того,  как  язык  становится  многогранным,
экспрессивным,  развитым и возвышенным; историю языка,  который
сам  придает  смысл  своему  существованию  и  говорит  «да»  своему
обещанию быть языком.

Лирика – это особый, первый и последний язык, где действие
и  объяснение  действия  совпадают  в  процессе  собственной
интерпретации. Поэтическая субъективность аккумулирует в себе оба
акта.  Лирическое  «я»  становится  агентом  языка,  способом
существования и выражения его стихии.

25
Фундаментальную  роль  в  акте  поэтической  субъективации

играет  воображение.  Предоставляя  свободу  воображению,  поэзия
показывает, что фантазия обращается только к себе. Поэзия выражает
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«духовное представление» (geistige Vorstellung), которое апеллирует к
самому себе,  к  «внутренней фантазии (zur inneren Phantasie)» [7,  с.
353].

Поэзия – это язык, который в отличие от прозы Духа, не есть
дискурс,  мыслящий себя в  себе.  В поэзии  главное  не  мышление,  а
воображение. Если Дух – это дискурс, который мыслит себя как акт
само-детерминации, то поэзия – дискурс, который определяет себя в
структурах воображения.

Воображение, – пишет Гегель, – «существенно отличается от
мышления  тем,  что  …  оно  позволяет  конкретным  идеям
сосуществовать, не будучи при этом связанными друг с другом, в то
время  как  мышление  требует  и  создает  зависимость  идей  друг  от
друга, взаимные отношения, суждения, умозаключения и т. д.» [7, с.
417].

Поэзия не ставит целью взаимодействие субъекта и объекта.
«Бездеятельная деятельность»  лирики,  ее «не-активный праксис»
сталкивает нас с паратактическим дискурсом, в котором нет места
иерархии.  В отличие от философии,  поэзия не образует ступеней
само-преодоления, не производит тезис, антитезис, синтез.

Не будучи языком само-рефлексии,  лирическая поэзия не
стремится к интерпретации самой себя.  Она не позиционирует себя
как продукт собственных артикуляций.  В лирике субъект не
рассматривает себя в качестве объекта.  Поэтому лирика не
нуждается в само-описании или само-объяснении.

26
Если  лирика,  квалифицируемая  как  вершина  субъективной

экспрессии,  выступает  дискурсом,  где  авто-интерпретация  не  имеет
приоритетного значения, то это не означает – как часто думают те, кто
критикует Гегеля и Деррида, – что поэзия уступает философии по силе
рефлексии.

Да, сегодня, авто-интерпретация (или координация процессов
сигнификации и референции)  имеет место в  литературной практике
авангарда,  но  она  не  объясняет субъекта  действия,  не  экплицирует
фигуру автора, который ее выполняет. Она, по словам Гегеля, не стоит
на службе у собственного «я».

Тогда, каким образом осуществляется поэтическая рефлексия?
Она происходит путем диалектики. Однако диалектическое отрицание
работает  здесь  совершенно  иначе,  чем  в  философии.  Лирика
открывает нам новый, необычный и парадоксальный взгляд на картину
диалектического отрицания.
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Лирическая  практика –  это оригинальный пример  того,  что
Деррида  в  батаевском  прочтении  Гегеля  тематизирует  как  иное
негативное,  которое уже не является частью работы понятия, ибо
оно  теперь  не  подчиняется  тому,  что  прежде  называлось  работой
понятия [см.: 12, с. 412].

27
В гегелевской «Эстетике», лирическая поэзия осуществляется

как  событие,  которое  кардинально  отличается  от  философского
дискурса.  Поэтическое  событие  открывается  не  как  рациональный
рассказ  о  своем  появлении  на  сцене  истории  в  качестве
семантического агента, а скорее как квази-рассказ.

У Гегеля поэтическая субъективность встроена в лирическое
«я».  Поэтому  в  «Эстетике» он  ставит  под  вопрос  классическое
понимание поэзии как «продуктивного» искусства,  где продукт есть
результат  работы  автора  (производителя).  Для  Гегеля  лирический
продукт не отчуждается от производителя.

Одновременно  мы  видим,  что  дистанцирование  лирики  от
модели  само-рефлексии  не  может  быть  теоретически
реконструировано  посредством  инверсии,  где  субъективность,
доведенная до самой крайней точки,  до своего предела, совпадает со
своим «иным» и,  таким образом,  подтверждает  свою имплицитную
суверенность.

Соответственно,  «Эстетика»  Гегеля  предоставляет  нам
отличный  ресурс  для  нового  понимания  творческой  активности
искусства. Да, Гегель более радикален в этом вопросе, чем полагают
многие  критики.  Но  Деррида  интересует  продвижение  лирики  как
революционной практики еще дальше.

28
В  книге  «Шибболет:  Паулю  Целану»  Деррида  анализирует

стихотворное  наследие  Целана.  Деррида  акцентирует  внимание  на
моментах,  где  поэт  разрывает  с  идеей  творческой  активности  как
самовыражения [*7]. Здесь поэтическая субъективность не претендует
на  то,  чтобы  быть  источником  или  продуктом  референциальных
возможностей языка.

Для  философского  проекта,  –  пишет  Деррида,  –  встреча  с
Целаном  есть  «опыт  языка».  Это  трансгрессивный  опыт.  Он  не
принадлежит  одной  строго  кодифицированной  сфере.  Он  является
«опытом как  литературно-поэтическим,  так  и  философским» [15,  с.
101]. Это – «опыт вопрошающего пересечения граней и пределов» [15,
с. 101].
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Данный опыт открывает  нам язык,  который –  в  отличие  от
само-интепретирующей  динамики  гегелевского  Духа  –  не
позиционирует себя как особая законодательная инстанция, благодаря
которой  прошлое,  настоящее  или  будущее  событие  обретает  свой
смысл лишь в той мере, в какой оно репрезентирует себя в языке.

Это  –  опыт,  где  чтение  и  письмо  не  детерминированы
практикой референции или сигнификации.  Это – опыт, где  ресурсы
«да» (о которых Деррида говорит в контексте философии Фихте или
худежественной литературы Джойса),  не  являются  обязательными и
безусловными.

29
Для  Деррида,  предел  –  это  не  преграда  или  препятствие,

которое  со  временем  можно  «снять»  или  преодолеть,  а  нечто
абсолютно  непредставимое.  Здесь  предел  –  это  то,  что  не
манифестирует  себя,  не  проявляет  себя  феноменально  как  что-то
конкретное, реальное или определенное.

Именно  в  таких  терминах  Деррида  говорит  о  событии
гегелевской лирики. Поэзия –  это опыт предела, ибо  она маркирует
себя как предел авто-интерпретации.  Поэзия  призывает нас
задуматься над тем, не является ли само-интерпретирующийся проект,
по сути, само-компрометирующим?

Поэзия иллюстрирует нам, что предел – это не граница или
фиксированная линия, которую можно легко переступить. На пределе
мы часто сталкиваемся с невозможностью присвоения того, что видим
или  созерцаем.  Следовательно,  предел  –  это  абсолютно  иное,  не
«снимаемое» в сферу своего «внутреннего».

Отсюда, хотя лирика всегда стремится за пределы самой себя,
призывая  критику  или  эстетику  к  описанию  своего  бытия,
осмыслению  своей  истории  или  практики,  она,  в  отличие  от
философии,  никогда  не  утверждает,  что  данный  призыв  есть
манифестация ее истины или абсолюта.

30
Опираясь на различие между философией и поэзией, Деррида

предлагает  новое  основание  для  переосмысления  или
реконцептуализации  классической  оппозиции  конечного  и
бесконечного,  которая  служит  важным  теоретическим  условием
применения спекулятивного принципа в системе Гегеля.

Как  известно,  предел  –  это  граница,  конечная  точка,
отделяющая  нас  от  бесконечного.  Скажем,  граница,  обозначающая
смерть,  конец  жизни  человека,  есть  действительно  последний,
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абсолютный  предел,  а  не  просто  порог  или  временный  переход.
Человек конечен и конечное для него есть смерть.

У Гегеля  конечное –  это то,  что смертно;  конечность –  это
смерть, прекращение существования. «Когда мы говорим о вещах, что
они конечны, то разумеем под этим, что они не только … [физически]
ограничены  …  а,  что  именно  небытие  составляет  их  природу,  их
бытие» [4, с. 192].

Утверждать,  что  предмет  (субъект)  конечен,  –  это  значит
показать,  что  не-бытие,  отрицательная  детерминация,  образующая
оппозицию  между  бытием  и  ничто,  конституирует  его  природу.
Например, смерть – это то, что определяет природу и бытие человека
(в отличие от Бога).

«Мы знаем, – резюмирует Гегель, – что все конечное (а таково
наличное бытие) подвержено изменению» [6, с. 232]. «Живое умирает,
и умирает потому, что оно, как таковое, носит в себе зародыш смерти»
[6, с. 232]. Одним словом, для конечных вещей «час их рождения есть
час их смерти» [4, с. 192].

31
В философии Гегеля,  определенность бытия и сущего  – это

результат  операции  отрицания,  которая  сопровождает  процесс
установления  границ.  Отрицание  своего  иного  «есть  то,  что  мы
называем границей» [6, с. 230]. «Лишь в своей границе и благодаря ей
нечто есть то, что оно есть» [6, с. 230].

Например,  определить,  что  такое  «я»,  можно  только
отграничив его от «не-я». «Человек, как налично сущее, отграничивает
себя  от  других  сущих»  [6,  с.  230].  Поэтому  отрицание  как
характеристика  конечности служит  у  Гегеля  основанием  для
экспликации конечного через отношение между «я» и «другим».

«Мысль о каком-либо нечто влечет за собой мысль о другом, и
мы знаем, что имеется не только нечто, но также еще и другое» [6, с.
230].  Любой предмет  или объект получает  свою определенность не
сам по себе, а только через свое отношение к другому. Если объект
ничем не ограничен, то он будет не мыслим.

В итоге, конечность как научную категорию Гегель объясняет
с  помощью  серии  переходов,  –  или,  в  терминологии  немецкой
классической  философии,  изменений,  –  между  конечными  вещами,
каждая  из  которых  определяет  себя  как  нечто,  ограниченное  или
детерминированное другим.

32
Итак, у Гегеля конечность – это свойство бытия. Однако даже

бытие не является полностью конечным. Оно определяется не-бытием
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и,  соответственно,  бесконечным.  Когда же  граница  рассматривается
как  научная  категория,  которая  объясняет  конечность,  то  она
соотносится с бесконечностью.

Описать  бесконечность  очень  сложно.  Определяя  одно,  мы
сталкиваем  его  с  другим.  Определяя  конечное,  мы  встречаем
бесконечное. Но как обозначить само бесконечное, если оно apriori не
имеет  границ?  Если  бесконечное  ограничивается  или  отрицается
конечным как своим иным, то оно уже не есть бесконечное?

Гегель полагает, что бесконечное не есть простая оппозиция
конечному. «Эта противоположность есть не-истинное» [6, с. 233], ибо
«бесконечность на самом деле вечно выходит и не выходит за свои
пределы» [6, с. 233]. Бесконечное целостно по своему определению.
Бесконечное – это «снятое» становление.

In stricto sensu,  бесконечность  есть  оппозиция  ко  всем
оппозициям.  Бесконечное  –  это  иное  любого  ограничения,  которое
возникает,  если  бесконечное  мыслится  как  объект,  противостоящий
конечному  субъекту.  Однако,  на  самом  деле,  бесконечное
трансцендентно конечному  и,  потому,  оно  находится  вне области
репрезентации.

33
Здесь мы находим проблему, которую Гегель формулирует так:

«Рассматривая  моменты  наличного  бытия  –  нечто  и  другое  в  их
раздельности,  мы получаем следующее:  нечто становится  другим,  а
другое также само по себе есть нечто, которое изменяется, и так до
бесконечности» [6, с. 232].

«Рефлексия полагает, что она дошла здесь до чего-то высокого
и  даже до  высочайшего. Но этот прогресс  в  бесконечность  не  есть
истинно  бесконечное,  которое  состоит  именно  в  том,  что  в  своем
другом оно пребывает у самого себя, или (выражая то же самое как
процесс) состоит в том, что оно в своем другом приходит к самому
себе» [6, с. 232].

«Очень  важно,  –  настойчиво  подчеркивает  Гегель,  –
надлежащим образом уразуметь понятие истинной бесконечности и не
остановиться на дурной бесконечности бесконечного прогресса» [6, с.
232]. А для этого нам необходимо знать различие между истинной и
дурной бесконечностью.

Нужно помнить, что если «сначала устанавливают границу, а
затем ее переступают, и так далее до бесконечности» [6,  с.  233],  то
возникает либо бесконечная регрессия (где одна конечность производит
другую конечность, и так  ad infinitum);  либо двойное отрицание (где
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предел,  как  показано  выше,  не  является  последним  и  абсолютным
пределом).

34
Дурная  бесконечность  –  это  бесконечно  повторяемое

отрицание  конечного,  которое  никогда  не  завершает  задачу  его
отрицания.  В «Энциклопедии философских наук» и «Науке логики»
Гегель приводит ряд аргументов, позволяющих размежевать истинную
и дурную бесконечность [*8].

Между тем, данное деление вновь возвращает нас к проблеме
конечности,  показывая,  что  конечность  также  сопротивляется
тематизации,  когда  ее  рассматривают  в  перспективе  двух  типов
бесконечности.  Например,  становится  ясно,  что  конечность  не
детерминируется отрицанием:

«Из-за  качественной  простоты  отрицания  в  абстрактной
противоположности  между  ничто,  с  одной  стороны,  и  бытием,  с
другой, конечность есть наиболее упрямая категория рассудка» [4, с.
192]; Фактически, «конечность есть фиксированное в себе отрицание и
поэтому резко противостоит своему утвердительному» [4, с.192].

«Правда, конечное позволяет привести себя в движение, т. к.
оно само состоит в том, что определено к своему концу, но только к
своему концу. Оно скорее есть отказ от того, чтобы его положительно
приводили к его утвердительному, т. е. к бесконечному; отказ от того,
чтобы его приводили в связь с последним» [4, с.192-193].

35
Отказ конечности признать негативность своей отрицательной

позиции,  равнозначен  отказу  быть  положительной  в  своем
утвердительном.  Следовательно,  конечность  не  имеет  позиции,
которую  она  может  назвать  своей.  Конечность  не  обладает  ни
положительной, ни отрицательной валентностью.

Радикально иная (как по отношению к конкретному бытию,
так и по отношению к абстракции), конечность на самом деле не есть
определение  или  детерминация  всего  сущего.  Однако,  конечность
также не  является  и  чем-то неопределенным.  Конечность  –  это,  по
сути, отрицание, которое отказывается быть в-себе и для-себя.

Конечность,  «наиболее  упрямая  категория  рассудка»,  резко
контрастирует  с  положительным,  т.  к.  показывает  нам  отрицание,
доведенное «до своего предела», но такая радикализация отрицания не
приводит  конечность  к  переворачиванию,  где  она  становится
положительной по-праву.

Чем же это вызвано? Почему Гегель делает исключение для
конечности,  позволяя  ей  временно  выпадать  из  механизма
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диалектического снятия?  Это,  полагает  Деррида,  связано с  тем,  что
конечность  играет  решающую  роль  в  процессе  самообоснования
Гегелем своей философской системы.

36
Если понятие конечности Гегель вписывает в более широкий

процесс  рефлективного  самообоснования,  то  это  происходит  не
потому,  что  человек  (субъект)  конечен,  а  потому,  что  по  мере
осознания  конечности  привычные  процедуры  мышления  –
определение и отрицание – сами рискуют стать ограниченными по-
существу.

Гегель признает, что опыт конечности – это встреча с тем, что
не  принадлежит  порядку  бытия  или  ничто.  Кроме  того,  Гегель
подчеркивает:  то,  что  теряется  в  переходе  от  конечного  к
бесконечному, –  это  не  только конечность,  но  и  сама  возможность
другого  типа  мышления;  возможность,  которая  пока  не  поддается
тематизации [*9].

Да,  мысль  не  вступает  в  контакт  с  бесконечным,  ибо  оно
находится  вне  области  репрезентации.  Но  если  мы  гипотетически
допустим,  что «бесконечное  содержит в  себе  конечное» или  «несет
конечное  внутри себя»,  то  бесконечное  теоретически  вполне  может
быть представлено.

Бесконечное можно представить в перспективе конечного. Это
– точка зрения, которую Гегель защищает в «Энциклопедии», когда он
выступает против того, что позже сделает сам в «Науке логики», – а
именно,  сталкнет конечное и бесконечное в абсолютной оппозиции,
намекая, что бесконечное скорее ограничено, чем безгранично.

37
Теперь,  можно  четко  показать  различие  «конечного»  и

«конечности»,  отмечая,  что  первое  понятие  маркирует  конкретное,
единичное сущее,  а  второе  понятие  –  всеобщее и универсальное
качество мышления или рефлексии. Конечное – предикат субъекта, а
конечность – предикат Духа.

Конечность  –  это  свойство  Духа,  позволяющее  ему  найти
оптимальный  компромисс  с  бытием,  которое  подходит  к  своему
пределу. Гегель косвенно намекает на это, говоря, что конечность есть
выражение  ничто как  чего-то  ограниченного и,  тем самым,  уже не
просто ничто.

Однако  показать  различие  конечного  и  конечности  можно
совсем иначе, допустив, что конечность прерывает акт репрезентации,
редуцируя  его  к  содержанию  того,  что  в  нем  представлено.  Такое
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различие будет заметно при сравнении двух форм речевой практики,
которую используют поэзия (лирический субъект) и философия (Дух).

Здесь язык, который претендует на выражение конечности, т.
е.  язык,  описывающий  историю,  культуру,  мир,  общество,  уже
перестает  быть  языком.  Противопоставляя  себя  тому,  что  он
репрезентирует,  такой  язык  открывает  себя  не  как  автономная  и
абсолютная  сила,  а  как  нечто  ограниченное,  фрагментарное,
сиюминутное.

38
Меняет  ли  это  новое  деконструктивистское  описание

конечности старую модель  обоснования дискурса? Действительно ли
язык лирической практики – язык, который уже не является языком в
прежнем значении слова, – представляет собой реальную альтернативу
Духу как модели авто-интерпретации?

Да, безусловно. В статье «Структура, знак и игра в дискурсе
гуманитарных наук» Деррида отмечает, что есть  два разных способа
критики тотализации. Один апеллирует к понятию «конечности». С
ним работает  Гегель.  Другой апеллирует  к  понятию «игры».  С ним
работает Деррида:

«Тотализацию можно расценить как невозможную, исходя из
классических  соображений:  в  этом  случае  имеется  в  виду
эмпирическое  усилие  субъекта  или  конечного  дискурса,  тщетно
стремящегося  к  бесконечному  богатству,  которым  он  никогда  не
сумеет завладеть. Всегда есть слишком много того, о чем никогда не
сможешь сказать» [12, с. 461].

«Между тем, – продолжает Деррида, – не-тотализацию можно
определить  иначе  –  не через понятие конечности,  отсылающее к
эмпирии,  а через понятие игры.  И  если  в  этом  плане  тотализация
лишается  смысла,  то  происходит  это  не  в  силу  существования
бесконечного поля, которое не в состоянии охватить конечный взгляд
или конечный дискурс, а потому, что природа этого поля – т. е. поля
языка,  причем  языка  конечного,  –  исключает  тотализацию  как
таковую» [12, с. 461].

39
Данное  поле  Деррида  квалифицирует  как  «не-гегелевское

тождество»  [30,  с.  296].  Он  не  отвергает  понятие  конечного  и  не
снимает  его  в  бесконечном,  а  по-новому  определяет,  ре-
концептуализирует отношение между конечным и бесконечным. Такое
отношение  опирается  не  на  иерархию  или  субординацию,  а  на
принцип игры:
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«Это  поле  есть  поле  игры –  поле  бесконечных  замещений,
совершающихся в замкнутом пространстве конечного множества. Это
поле допускает бесконечные замещения лишь потому, что оно само
конечно; т. е. не потому, что оно неисчерпаемо и слишком велико, как
было бы по классической гипотезе, а в силу определенной нехватки, а
именно, нехватки центра, который мог бы остановить и закрепить игру
замещений» [12, с. 461].

«Движение игры, которое осуществляется благодаря нехватке,
отсутствию центра и начала, является движением дополнительности.
Определить  центр  и  исчерпать  процесс  тотализации  невозможно
потому, что знак, который замещает и дополняет центр, оказываясь на
месте  центра во время его отсутствия,  –  этот знак приходит, чтобы
добавиться, т. е. в виде избытка и дополнения» [12, с. 461].

40
Цитируемый пассаж весьма примечателен. На примере игры

знаков  Деррида  иллюстрирует,  что  знак,  который  маркирует  или
замещает  референт,  не  функционирует  автономно.  Каждый  знак
включается  в  более  широкий  семиозис,  где  означаемое  становится
означающим для другого означаемого.

Здесь  объект  референции  феноменально  неуловим.  Он
обнаруживает  себя  только  в  процессе  семиозиса,  который
эксплицирует  его  фундаментальную  пустоту  или  нехватку.  Отсюда
вытекают  два  момента:  во-первых,  нет  Трансцендентального
означаемого; во-вторых, нет объекта, который существует  вне или  по
ту сторону самой референции [*10].

Отсутствие  центра  указывает  на  отсутствие  исходной
причины  (Бог,  Абсолют,  Трансцендентальное  означаемое).
«Означаемое здесь всегда уже функционирует как означающее» [11, с.
120],  ибо  «не  существует  означаемого,  которое  ускользает  из  игры
означающих отсылок, которая образует язык» [11, с. 120].

Действительно,  язык  сопротивляется  тотализации  по
структурным  причинам.  Нет  мета-уровня,  который,  подобно
Трансцендентальному  означаемому,  объясняет  систему.  «Игра …
увлекает за собой все опорные означаемые, уничтожая все плацдармы,
все  те  укрытия,  из  которых можно со  стороны наблюдать  за полем
языка» [11, с. 120].

41
Аргумент, который приводит Деррида,  вписывая конечное и

бесконечное  в  контекст  логики  восполнения,  напоминает  известное
доказательство  Куртом  Гёделем  теоремы  о  неполноте  формально-
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логических  систем.  Аргумент  Деррида  также  радикально  меняет
традиционное представление о языке.

Принимая во внимание, что «переизбыток означающего, его
дополнительный характер,  зависит  от конечности,  т. е.  от  нехватки,
которая должна быть дополнена» [12, с. 462], мы обнаруживаем, что
язык,  как  система  означивания,  работает  только  вопреки  его
пониманию как «семиотической тотальности».

Таким  образом,  вместо  того,  чтобы  намекать  на
неспособность  дискурса  делать  отсылку  к  чему-либо,  –  даже  если
таким  чем-либо  является  сам  дискурс,  –  нужно,  скорее,  знать  и
понимать,  что  условием  возможности  функционирования  языка
служит его исходная неполнота.

Этот  аргумент  имеет  огромное  значение  для  сравнения
проектов  Гегеля  и  Деррида.  Радикализируя  значение  «предела» для
осуществления  семантических  операций,  Деррида  показывает,  что
классическая  оппозиция  между  конечным  и  бесконечным
несовместима с его видением языка [*11].

42
В отличие от многих систем немецкого идеализма,  которые

абсолютизируют язык, наделяя его трансцендентальными свойствами,
Деррида  считает,  что  силу,  приписываемую  языку,  сегодня  нельзя
объяснять  в  терминах  способности  языка учреждать  границы (даже
его собственные).

Перформативная  сила  языка,  по  мнению  Деррида,
обусловлена другими факторами и опирается на механизм, с помощью
которого  язык  обнаруживает  нерелевантность  собственных
конструкций. Это  особенно  очевидно  на  примере  конструирования
лингвистических форм утверждения и отрицания.

Исследуя связь логики восполнения с логикой прото-действия,
которую  Деррида  определяет  как  предварительную  метку,
позволяющую тому, кто говорит «я есть», утверждать себя в качестве
субъекта  высказывания,  мы  увидим,  что  отрицание –  это сила,
обладающая приоритетом по отношению к полаганию.

Деррида  выдвигает  гипотезу,  что  отрицание –  это не
производный элемент,  дериват или контр-позиция по отношению к
утверждению и полаганию,  как принято в традиции,  а напротив,
первичный элемент,  сила,  конституирующая любые логические и
лингвистические детерминации.

43
Деррида  доказывает  свою гипотезу, используя  французскую

отрицательную частицу «pas», а мы будем работать параллельно с его
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аргументацией, рассматривая частицу «не». Частица «не» – это точка,
в которой язык иллюстрирует то, чего он не делает, и то, чего он  a
priori не способен сделать.

Если частица «не», – рассуждает Деррида, – понимается как
признак конечного дискурса, то ее нужно отделить от репрезентации
нехватки или неполноты, которая может быть восполнена в качестве
тотальности  или  чего-либо  позитивно  данного,  как,  например,
означаемое или референт.

Частица  «не»,  подобно  фигуре  гегелевской  конечности,
челночно колеблется между полюсами бытия и небытия. Частица «не»
придает  не  только  новый  смысл  категориям,  вступающим  в
отношение, но также модифицирует глагол. Иногда она аннулирует то,
что делает глагол.

Частица «не» уникальна тем,  что она трансформирует наше
восприятие речевого акта. Хотя частица «не» зависит от предложения,
в которое она входит, она оспаривает силу языка полагать что-либо
(например,  полагать  «да»).  Поэтому  она  может  быть  понята  как
критика языка самим языком.

44
В  трактате  «Oб  истолковании»  Аристотель  отмечает,  что

основная  форма  языка  –  предложение  (logos apophantikos),  которое
либо истинно, либо ложно [*12]. Язык «полагает значение, утверждая
или отрицая наличие какой-либо другой вещи у субъекта в прошлом,
настоящем или будущем» [см.: 1, гл. I-VI, c. 93-97].

Аристотель дает важный импульс к осмыслению связи между
языком  и  вещью.  Но  при  этом,  как  правило,  не  замечают,  что
приверженность  Аристотеля  к  апофантической  модели
предикативного выражения  идет  параллельно  с  тезисом,  что  любое
предложение постоянно подвергается воздействию частицы «не».

Фраза  «это  –  человек»  соответствует  парадигматической
форме языка лишь в  той мере,  в  какой возможно противоположное
высказывание:  «это  –  не  человек».  «Отсюда  всякому  утверждению
противолежит отрицание и всякому отрицанию – утверждение» [1, гл.
VI, c. 96-97].

Аристотель  подчеркивает, что  с  «логической  точки  зрения»
любое высказывание имплицитно содержит в себе возможность своего
отрицания, и  vice versa.  Но, что порождает саму «логическую точки
зрения»? На этот вопрос Аристотель, к сожалению, четкого ответа не
дает.

45
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В  отличие  от  Аристотеля,  для  которого  «первая
высказывающая речь – утверждение, а вторая – отрицание» [1, гл. V, c.
96], Деррида, напротив, считает, что отрицание первично, т. к. именно
возможность отрицания («это –  не человек»)  делает искомое
высказывание «это – человек» осмысленным, т. е. конституирует его
в качестве высказывания.

Сказать что-то конкретное о чем-либо, можно лишь опираясь
на открытость высказывания по отношению к своему отрицанию. Без
этого минимально необходимого условия язык не будет способен
утверждать что-либо и,  соответственно,  не будет выполнять свою
пропозициональную функцию.

Деррида  подчеркивает,  что  частица «не»  маркирует
минимально необходимую автономию языка по отношению к тому,  о
чем он говорит; а это иллюстрирует, что предложение не может быть
полностью редуцировано к тому, что оно обозначает, или же к тому, к
чему оно отсылает.

Таким  образом,  частица «не»  выступает как прото-
логическое условие возможности языка. Однако это фундаментальное
условие,  –  отмечает  Деррида,  –  не  получает  у  Гегеля  ни
диалектического  объяснения,  ни  формального обоснования,  которое
органично вытекает из трактата Аристотеля «Об истолковании».

46
Итак, даже тогда, когда частица «не» отсутствует в исходном

высказывании, она косвенно предполагается им. Тезис Деррида, что
искомое  высказывание  функционирует  лишь  при  условии,  что  оно
открыто своему отрицанию, значительно проясняет механизм работы
языка.

Частица «не» иллюстрирует  свою независимость  от любого
акта утверждения или отрицания. Она имеет структурную автономию
по  отношению  к  высказыванию,  в  котором  принимает  участие.
Частица  «не»  –  это  пара-частица,  которая  демонстрирует  свойство
языка говорить одно, а содержать в себе иное.

Исходное  высказывание  формально может  включать  или  не
включать частицу «не», однако оно не управляет этой возможностью.
Данная  возможность  a priori предваряет  высказывание.  Она  не
подчиняется  ему,  т.  к.  представляет собой до-языковое условие
функционирования языка.

Анализируя  любой  пример,  мы  заметим,  что  частица  «не»
носит референциальный характер. Она фиксирует момент, когда язык
иллюстрирует нам то,  что он способен (или же не способен)
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высказать,  т.  е.  момент,  когда язык демонстрирует нам свои
логические или лингвстические границы.

47
Опираясь  на  свое  обоснование  границ  языка,  Деррида

предлагает  совершенно  новый  подход  к  философии.  Как  правило,
частица «не» обсуждается в ходе анализа проблематики «ничто» или
«негативности», но  при  этом  становится  ясно,  что  частица  «не»  –
вовсе не производное от «бытия», как мы обычно думаем.

Деррида показывает это на множестве примеров из истории
философии.  Первый  пример  –  объяснение  Лейбницем того,  почему
существует скорее нечто, чем ничто. Второй пример – доказательство
Фихте  исходного  со-полагания  «я»  и  «не-я».  Третий  пример  –
положение Хайдеггера о равноисходности первоначал.

Для каждого из них слово «не» – это не просто выражение
конца,  смерти  или  предела.  Только  будучи  обращено  к  ничто,  –
подчеркивает Хайдеггер, – сущее (Dasein) осознает свою конечность.
Слово «не» – это также основание того, что позволяет нам мыслить
свое бытие. Частица «не» – это основание нашей рефлексии.

48
Для  того,  чтобы  показать  мощь  и  новизну  трактовки

отрицания Деррида в контексте анализа отношения между конечным
и  бесконечным  дискурсом,  мы  откроем  еще  один  важный  текст  –
известное  эссе  Вальтера  Беньямина  «О  языке как  таковом и  языке
человека» (1916).

Беньямин  выступает  против  редукции  языка  к
инструментальной  функции  и  проводит  различие  между  обычной
формой коммуникации,  которая  осуществлятся  с помощью языка
(здесь  язык  выступает  инструментом)  и  необычной формой
коммуникации,  которая  осуществляется  внутри языка  (здесь  язык
выступает средой).

Отвергая  тезис,  что слово – это инструмент для сообщения
чего-либо  адресату,  Беньямин  утверждает,  что  язык  не  имеет
содержания, но сообщает себя «в» себе. Идея языка как инструмента
производна  по  отношению  к  идее  языка  как  чистой
коммуникативности (Mitteilbarkeit).

Чистая  коммуникация  –  это  коммуникация,  которая  не
нуждается  в  прагматических  интересах.  Подобно  абсолютной  или
божественной  справедливости,  ей  не  нужно  оправдание  цели  и
средств. Чистая коммуникация открывает язык как непосредственную
среду мышления и действия.

49
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Эссе Беньямина интересно для нашего анализа гегелевской и
дерридианской версии языка самой постановкой вопроса о том,  что
значит мыслить о языке,  не редуцируя его к инструментальной
функции, которую приписывают ему (особенно, когда тематизируют
язык в качестве объекта исследования)?

В  докладе  «Сила  закона:  мистическое  основание  власти»
Деррида критикует теорию Беньямина [21]. Деррида считает, что она
подчиняется классической  оппозиции конечного и бесконечного,  т. к.
Беньямин  описывает  отношение  между  инструментальным  и  не-
инструментальным видением языка как отношение, аутентичное или
не-аутентичное языку Адама и его практике именования [*13].

Дискурс Адама мыслит слово как нечто, отсылающее к чему-
то  за пределами языка:  «Грехопадение  знаменует  рождение
человеческого слова, в котором имя уже не живет вечно и выходит за
рамки  языка.  <…>  Человеческое  слово  выражает  нечто  иное  по
отношению к себе» [18, с. 71].

Соответственно,  даже  имена  собственные  в  человеческом
языке,  саму  «границу»  (frontier)  между  «конечным  и  бесконечным
языком», Беньямин понимает как нечто «ограниченное по сравнению с
безграничной творческой активностью божественного слова» [18,  с.
69-70] [*14].

50
Для  Деррида,  в  отличие  от  Беньямина,  конечность

человеческого  языка  –  не  изъян, а  преимущество.  Привлекая  свое
прочтение  Гегеля,  Деррида  показывает, что  означающая  сила  языка
связана с его конечной, а не бесконечной природой. Поэтому аргумент,
адресованный Гегелю, может быть адресован и Беньямину.

Кроме  того,  Деррида  считает,  что  проводимая  Беньямином
критика  инструментальной функции  языка,  по  сути,  воспроизводит
традиционный жест западной метафизики, которая отдает приоритет
имени (практике именования), и особенно, имени существительному
как ключу к семантической динамике.

Этот  жест  ярко представлен  в  теории  Аристотеля,  который
опредеяет метафору как перенос (epiphora)  имени (onomatos)  одной
вещи  на  другую  (allotriou).  Такой  перенос  наиболее  заметен  в
метафорах,  построенных  по  аналогии,  ибо  структура  аналогии
основана на транспозиции имен (Aris., Poet. 1457b6-9) [2, с. 669].

Подвергая критике теорию метафоры Аристотеля, Деррида в
докладе  «Белая  мифология: метафора  в  философском  тексте»
призывает к полной деноминации [29, с.  230-257] [*15]. Анализируя
концепцию  метафоры  Аристотеля, Деррида  приходит  к  катахрезе
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(catachresis),  где  «порядок  имени  оказывается  в  значительной  мере
превзойден» [29, с. 256].

51
Итак,  сопоставляя  идеи  Гегеля,  Беньямина  и  Аристотеля,

Деррида рассуждает о конечности языка в терминах синтаксического
сопротивления. Данное сопротивление мы наблюдаем в частице «не» и
катахрезе,  которые  служат  главным  ресурсом  подрыва  само-
объясняющего дискурса.

Описывая частицу «не» как своеобразную катахрезу, Деррида
апеллирует  к  «исходной трансцендентальной  отглагольности»  (the
primordial transcendental adverbality)  языка,  которая  также
дестабилизирует  попытку представить  перформативность в  качестве
модели саморефлексии языка.

Мы  же,  сравнивая  позиции  Деррида,  Гегеля  и  Беньямина,
хорошо видим, что теории немецких философов имеют слабое звено.
Они апеллируют к субъекту, и потому, опираются на традиционный
тезис  о  бесконечном  истоке  языка  (Гегель)  или  на  власть
божественного именования (Беньямин).

Одновременно,  мы  замечаем  различие  идей  Беньямина  и
Гегеля в другом аспекте. Беньямин предостерегает, что любая попытка
охарактеризовать конечный дискурс как бесконечный (а именно это и
делает  Гегель)  чревата  возвращением  к  самой  архаичной
инструментальной концепции языка.

52
Применяя концепцию языка Беньямина в работе с гегелевским

дискурсом,  Деррида показывает, что ни один речевой  акт не может
быть  реализован  только  на  основании  своего  обещания  быть
значимым. Речевой акт требует дополнительных условий реализации,
которые выходят за рамки его структурных возможностей.

Конечно, это не означает, что перформатив невозможен per se.
Скорее,  это  значит,  что  лингвистическое событие нужно
концептуализировать не в терминах агента действия,  а в терминах
отсылки к модальности выражения,  которые  не  поддаются
ассимиляции с традиционной логикой констативных утверждений.

Далее,  исходя  из  критики  агента  действия,  Деррида
осуществляет  критику  само-объясняющего  дискурса  у  Гегеля.
Показывая, что построение такого дискурса всегда будет сталкиваться
с  рядом специфических  трудностей  и  тупиков,  Деррида  предлагает
альтернативу Гегелю.
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Гегелевский  дискурс  не  учитывает,  что  фигура  само-
обоснования  нуждается  в  ресурсах,  которые  имеют  «внешний»
характер по отношению к нему самому, и, таким образом, подрывают
его  автономию.  Они  являются  условием  возможности и,
одновременно, невозможности само-интерпретирующего  дискурса
Духа.

53
Из  отношения  философии  Гегеля  к  своим  предпосылкам

следует, что проблема осмысления истока ведет к конституированию
спекулятивного  понимания  отношения  мысли  к  объективности.  А
отношение  мысли  к  объективности  –  это  то  поле,  внутри  которого
гегелевская философия описывает и размещает себя сама.

Деррида  инициирует  программу  определения  границ
спекулятивного принципа не изнутри, как это делает Гегель, а с точки
зрения  тех  предпосылок,  которые  задают  поле  спекулятивной
проблематики. Данные предпосылки не тематизируются Гегелем, хотя
именно они конституируют дискурс, касающийся отношения мысли к
объективности.

Отмечая  слабые  моменты  гегелевской  системы,  Деррида
проводит ее деконструкцию, успешно избегая тех ловушек,  которые
Гегель расставляет на этом пути. На примере анализа языка, критики
акта  полагания,  реконцептуализации  оппозиции  конечного  и
бесконечного, Деррида подрывает базис гегелевского проекта.

Хотя  такие  элементы,  на  первый  взгляд,  кажутся  не
существенными,  именно  они  создают  каркас  гегелевской  системы.
Разрушая  систему, Деррида  ниспровергает  ее  движущий принцип –
логику развития Духа. В итоге,  механизм,  с помощью которого Дух
объясняет  себя,  становится  механизмом,  с  помощью  которого Дух
разоблачает себя.

Примечания
*1. Например, в широко известном «Письме японскому другу»

Деррида,  определяя  понятие  «деконструкция»,  четко  объясняет,
почему деконструкция – не метод, не анализ, не критика [13, с. 55].
Однако  наиболее  интересно  то,  как  Деррида  в  своем  объяснении
сочетает комментарий и отказ от него.

Сначала  Деррида  отмечает,  что  «деконструкция  –  это  не
анализ потому,  что  демонтаж  какой-то  структуры  не  является
регрессией  к  простому элементу,  некоему  неразложимому истоку.
Такие ценности,  равно как  и анализ,  сами суть некие философемы,
подлежащие деконструкции» [13, с. 55].
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Затем, – продолжает он, – деконструкция – «это не критика в
общепринятом  или  же  кантовском  смысле.  Инстанция  krinein или
krisis’a (решения,  выбора,  суждения),  равно  как  и  весь  аппарат
трансцендентальной  критики,  одна  из  существенных  “тем”  или
“объектов” деконструкции» [13, с. 55].

И, наконец, «деконструкция не является методом и не может
быть трансформирована в метод, особенно тогда, когда в этом слове
подчеркивается  процедурное  или  техническое  значение» [13,  с.  55].
«Деконструкция не сводима к методологической инструментальности,
набору транспонируемых правил и процедур» [13, с. 56].

После  такого  развернутого  комментария  Деррида  делает
специфическое  уточнение,  подчеркивая,  что  «все  предикаты,  все
лексические  значения  и  даже  синтаксические  артикуляции,  которые
кажутся готовыми к этому определению, также деконструированы или
деконструируемы» [13, с. 56].

Соответственно,  «всякое  предложение  типа  “деконструкция
есть  Х”  или  “деконструкция  не  есть  Х”  априори  не  обладает
правильностью, скажем, – оно по меньшей мере ложно. Это связано с
тем,  что главная  цель  деконструкции –  делимитация онтологики …
выраженной в формуле S est Р» [13, с. 55].

Таким  образом,  комментируя  термин  «деконструкция»,
Деррида  одновременно  деконструирует  свой  комментарий.  Данная
«деконструкция-в-действии»  служит  прекрасным  примером
практического воплощения его идеи, а также разрушает традиционное
понимание авто-комментария.

*2.  Деррида  также  откровенно  заявляет:  «мы  никогда  не
достигнем конца в деле чтения и перечитывания гегелевского текста,
и, в известной мере, я не делаю ничего иного, кроме как пытаюсь дать
пояснение  по  этому  поводу.  Я  полагаю,  что  текст  Гегеля  является
слоистым, что он представляет собой нечто большее, чем стандартный
набор его репрезентаций. Он не сводим к сумме философем» [14, с.
122].

*3.  Деррида  считает,  что  разрыв  с  Гегелем  может  быть
реализован только как разрыв с «определенным» прочтением Гегеля, –
или как разрыв с «определенным гегельянством», – т. к. система Гегеля
весьма  устойчива  и  даже  резистентна  к  тем  операциям,  которые
направлены против нее.

Аналогичное  относится  к  основным  фигурам  и  концептам
Гегеля.  Деррида  говорит:  «Я  подчеркиваю:  обратите  внимание  на
Aufhebung,  на  то,  как  его  интерпреретирует  гегельянский  дискурс.
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Вполне очевидно, что двойной смысл самого  Aufhebung может быть
прописан совершенно иначе» [14, с. 62].

В этом плане,  –  резюмирует  Деррида,  –  Гегель может быть
повернут  против  тех  наследников,  которые  считают  его  «своим»:
Гегель-идеалист  может  противостоять  Гегелю-материалисту,  Гегель-
формалист  может  воевать  с  Гегелем-номиналистом,  Гегель-теоретик
может оппонировать Гегелю-практику, etc.

*4.  Данный  пассаж  из  «Философии  права»  конденсирует  в
сжатом виде все аргументы, которые Гегель излагает очень подробно в
своем Введении к «Лекциям по философии истории» [см.: 3, с. 57-125].

*5.  Способ,  каким  система  Гегеля  предвосхищает  свое
возможное прочтение и будущие интерпретации детально описывают
Вернер Гамахер в книге «Плерома: прочтение Гегеля» [31] и Анджее
Вармински в статье «Читая Гегеля» [34].

*6.  Со  времен  Аристотеля,  поэзия  (poesis)  понимается  как
процесс,  в  котором  акт  созидания  совпадает  с  актом  выражения.
Однако  в  ХIХ  в.  становится  очевидно,  что  созидание,  или
продуктивная сила воображения, присущая поэту, авторскому «я», не
всегда коррелирует с формой его выражения.

Сначала  Кант  в  «Критике  способности  суждения»,  а  затем
романтики,  отмечают,  что  поэзия  освобождает  сознание  и
раскрепощает воображение. Поэзия не только дает сознанию свободу
деятельности,  но  и  освобождает  его  от  детерминации  собственным
продуктом.

Ныне  же  дискурс  поэзии  –  это  пространство,  где  сознание
свободно даже от требования быть поэтическим. Дискурс поэзии – это
поле, где желание автономии не является творческим манифестом, ибо
оно ко-экзистенциально самому поэту.

*7.  В  «Шибболете»  Деррида  часто  обыгрывает  скольжение
между  само-выражением поэта  и  ино-выражением на  примере
синтагм: «он как я» (er als ein Ich) [15, с. 17], «я как ты» (Ich als du)
[15, с. 20] или «другой как я» (Ander als ein Ich) [15, с. 35].

*8.  Описывая  данную  проблему,  Гегель  в  «Науке  логики»
вводит  серию  аргументов  о  «двойном»  отрицательном  отношении
конечного  к  своему  пределу.  Линия  демаркации  –  это
кульминационная точка в определении конечного: «конечное в своем
отрицании себя выступает как бесконечное» [см.: 4, с. 200-207].

*9. О сложности тематизации подобного типа мышления см.
две превосходные книги Ж. Л. Нанси «Конечное мышление» [32]  и
«Гегель: вихрь отрицания» [33].
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*10.  В  работе  «О  грамматологии»  Деррида  разъясняет  это
положение  следующим  образом:  «Восполнение  есть  то,  что
добавляется,  это  избыток,  полнота,  которая  обогащает  другую
полноту»;  «но  восполнение  восполняет  (supplement supplee),  т.  е.
добавляется лишь как замена. Оно вторгается, занимая чужое место;
если оно и наполняет нечто,  то это нечто – пустота.  Оно способно
представлять или  изображать  нечто  лишь  потому,  что  наличие
изначально  отсутствует.  Будучи  подменой  (suppleant),  восполнение
оказывается  заместителем,  подчиненным,  субститутом»  [11,  с.  295-
296].

*11. В книге «Голос и феномен» Деррида на примере языка
четко показывает, как  differance взрывает  классическую  оппозицию
конечного и бесконечного [см.: 9, с. 133-134].

*12.  «Не  всякая  речь,  –  подчеркивает  Аристотель,  –  есть
высказывающая речь, а лишь та, в которой содержится истинность или
ложность чего-то» [1, гл. IV, c. 95]. «Утверждение есть высказывание о
чем-то. Отрицание есть высказывание, отнимающее что-то от чего-то»
[1, гл. VI, c. 96]. «Поскольку присущее может быть высказано как не-
присущее, а не-присущее как присущее … то можно отрицать все, что
кто-то утверждает, и утверждать все, что кто-то отрицает» [1, гл. VI, c.
96].

*13.  Беньямин  развивает  теологическую  версию
происхождения  языка.  Он  считает, что  язык  –  это  связующее звено
между  Богом  и  человеком,  посредник между  двумя  мирами:
трансцендентным  и  имманентным.  Язык  –  это  божественный  дар,
который Бог делегирует человеку, передавая ему право именования.

После  грехопадения  Адама  язык  из  посредника  становится
символом  разрыва.  Грех  приводит  к  распаду  самого  языка  на
сакральный и профанный. Сакральный язык – это язык божественного
творения;  язык  подлинного  бытия.  Профанный  язык  –  это  язык
человека; язык трагической утраты, неподлинного бытия.

Сакральный  язык  –  это  язык  полноты;  его  принцип  –
действие. Профанный язык – это язык условия или соглашения; его
принцип – конвенция. Эмпирических языков много, но ни один из них
не  обладает  полнотой  сакрального  языка.  Символом  утраты
идеального языка служит миф о Вавилонской Башне.

*14. Эту проблему Деррида также анализирует в эссе «Вокруг
Вавилонских  башен»,  подчеркивая,  что  Беньямин  ищет  «исток  не
речевой  деятельности,  а  исток  самого  языка  –  до  всякой  речевой
деятельности, до всяких языков вообще» [см.: 8, c. 43].
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*15.  Основной  мотив  философии  Деррида  –  деконструкция
метафизики присутствия. Главная мишень деконструкции – онтология
и  лингвистика (практикующая  гипостазирование языка).  Концепции
Аристотеля и Беньямина он относит к традиционной онтологии.

Для обоих «поле  onoma –  и,  следовательно, поле метафоры
как  переноса  имени,  –  является  не  столько полем имени в  строгом
смысле слова, сколько полем номинализируемого» [29, с. 233]. «Теория
имени, в той форме, в какой она предполагается понятием метафоры,
сочленяется с онтологией» [29, с. 237].

Соответственно,  критика  Деррида  в  адрес  Аристотеля  и
призыв  к  деноминации  также  могут  быть  адресованы  Беньямину.
Кроме того,  возражение Деррида Аристотелю в «Белой мифологии»
логически  и  концептуально  совпадает  с  возражением  Деррида
Беньямину в «Силе закона».
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ФІЛОСОФІЯ ІНШОГО, ЇЇ ДЖЕРЕЛА ТА
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ

АНАЛІЗ

В статті проаналізовано філософські  джерела теорії  Іншого та її
сучасні   напрямки.  Доведено   вплив  Другої  світової  війни  на  активізацію
досліджень категорії Іншого в другій половині  ХХ ст. як рефлексія на зміні в
свідомості  післявоєнного   суспільства.  Виявлено  національно-типологічні
етапи в розвитку теорії  Іншого.

Ключові  слова:  Інший,  інакший,  погляд,  раса,  сексуальність,
тілесність, опозитивність

В.А. Суковатая. Философия   Другого, ее источники и современные
направления: методологический анализ. 

В статье исследованы философские источники теории Другого и ее
современные  направлений.  Доказывается,  что  Вторая  Мировая  Война
повлияла на активизацию исследований Другого во второй половине 20-го века
так как отразила изменения в сознании послевоенного общества. Определена
специфику национально-типологических этапов в развитии теории Другого. 

Ключевые  слова: Другой,  отличный,  взгляд,  раса,  сексуальность,
тело, оппозиция

Viktoria  Sukovata. Philosophy of Other, its  sources and the modern 
directions: the methodological  analyses. 

It was investigated the philosophical  sources of the theory of Other and
its modern directions. It was confirmed that the World war II influenced the studies
of Other in the second part of the 20 th century as the reflection on the changes in
consciousness of the post-war society. It was defined the specifics of the national-
typological  stages in the theory of Other  development.

Keywords: Other, Another,  look, race, sexuality, body, opposition

Філософія Іншого: теоретичні та
культурні джерела

Категорія Іншого – одна  із центральних в культурологічних
дослідженнях другої половини ХХ і початку ХХ1 ст. До цієї  категорії
звертаються  представники  різних   філософських   напрямків,  які
вкладають  в  розуміння  «Іншого»  певний  культурний  досвід  та
теоретичне   обґрунтування.  Найбільш  поширені  змісти  категорій
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Іншого (Other)  та  інакшості  (otherness)  пов’язані  з  розвитком таких
концептів  як:  альтернативність,  протилежність,  відмінність;
діалогічність культури,  роздвоєння,  подвоєння,  суперечність;
існування  стосунків; границя, межа; відчуження, ворожість, а також
солідарність, гостинність; необхідність відгуку на виклик.

Першим, хто ввів категорію Іншого  в філософський дискурс,
вважається  Ж.-П.  Сартр,  який  у  трактаті  «Буття  та  Ніщо»  (1943)
розглядав   діалектику  становлення  суб’єктивної  свідомості  через
стосунки  з  різноманітними  «іншими»,  досвід  спілкування  з  якими
може  бути   травматичним   для   суб’єкта.  Згідно  екзистенціальної
філософії,  людина  завжди  є  тим,  що  вона  обирає,  і  ці   вибори
відбуваються   протягом   усього  життя.  Саме   тому,  що  процес
становлення  суб’єктивності  завжди перебуває  «у процесі»,  тільки
взаємодія   з  іншими  типами   свідомості  та  типами  «іншого» буття
допомагають людині  усвідомити  границі власного «я».

Що стосується філософських джерел теорії Іншого, то Інший
– це  постмодерна категорія некласичної  філософії. Але, як стверджує
сучасний  німецький  дослідник  Борис  Вальденфельс  [1],  категорію
Іншого можна виявити навіть в глибинних пластах античної міфології
та філософії. Французька постструктуралістка Юлія Кристева вважає,
що першими «Іншими» в європейській культурі були Данаїди, героїні
трагедії Есхіла «Благальниці» [2]: вони родом з Єгипту і опираються
одруженню,  тобто,  на  думку Кристевої,  вони  «подвійні  Інші»  –  як
чужинки і як жінки, які протистоять владі чоловіків. Згідно Кристевої,
чужинець,  вигнанець і  жінка є  найдавнішими  постатями  Іншого  в
європейській  культурі. Також людина, що не має роду, тобто сирота
або удова, по  І. Левінасу [3], є найбільш вразливим і архаїчним  типом
Іншого.

 Серед  найбільш  потужних  джерел  сучасної  теорії  Іншого
можна виділити: екзистенціалізм (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр); культурну
антропологію;  німецьку  феноменологію (Е. Гуссерль, М. Гайдеггер);
етику М. Бубера; семіотику та структуралізм; психоаналіз (З. Фройд,
К.-Г.  Юнг);  ірраціоналізм С.  К’єркегора.  Датський  філософ  Серен
К’єркегор значно  вплинув на літературу та філософію кінця Х1Х –
початку ХХ ст.: образи «страху та трепету», які посідають  центральне
місце  в  поетиці  К’єркегору,  можна  виявити  в   екзистенціалізмі  К.
Ясперса, Л. Шестова й  М. Бердяєва. Деякі  дослідники  вважають [4,
с.  45-47],  що поява мотиву «тяжіння  до смерті» (Танатоса)  в  теорії
Фройда, також навіяно філософією К’єркегора.  

Людину, по К’єркегору, роздирають протиріччя: з одного боку,
людина бажає позбавитися  власного «Я», але, з іншого  боку, людина
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жадає зіставатися  самою  собою [5]. Саме  ця  контроверза є першим
джерелом  формування  людської  ідентичності;  другим  джерелом  є
ставлення  людини  до  цього  внутрішнього  протиріччя;  третім
джерелом  є  відношення людини  до Бога,  тобто до  Іншого.  Таким
чином,  К’єркегор  вибудовує  три  моделі   інакшості:  Інший   як  Бог,
Інший  як  Я-Самий  і  зовнішній  Інший,  тобто  опонент.  Можна
позначити, що К’єркегор одним  з  перших в філософії  деконструює
гегелівський («об’єктивістський») тип філософської нарації,  і,  таким
чином, передує постструктуралистським методологіям  Постмодерну.

Довгий   час   культурна  антропологія  існувала  у  вигляді
історичних та літературних (міфологічних) оповідей про інші народи,
відмінні   від  європейців   кольором шкіри  та  звичаями.  В  Х1Х  ст.
культурна  антропологія  перетворюється   на  один   із  потужних
напрямків  гуманітарного  знання:  антропологи  фіксують  етнічні
розбіжності  первісних  суспільств  (М.  Миклухо-Маклай,  Ч.  Дарвін,
Дж.  Фрезер,  Л.  Леві-Брюль),  а  с  початку  ХХ  ст.  (під  впливом
марксизму) звертаються до «класового Іншого» і вивчають мешканців
міських  окраїн,  представників   робітничого  класу  і  національних
меншин,  які  водночас   виявляються  представниками  нижчих
соціальних  прошарків,  бідноти,  іммігрантів,  безробітних  або
декласованих елементів (Л. Гумпловіч, Ч. Бут, Ф. Знанецькій).  Саме
наявність  культурних  розбіжностей,  виявлення  гетерогенності
суспільства,  існування  «маргінального»  досвіду  певних  груп  стає
джерелом встановлення «інакшості» в філософії Новітнього часу.

На  ідеї  відмінності та  порівняння ґрунтувалися  московсько-
тартуська  семіотична  школа (Ю. Лотман, В. Топоров, В. Іванов,  Б.
Успенський, Т. Цив’ян, О. Фрейденберг) та французький структуралізм
(К.  Леві-Строс,  А.  Греймас,  Р.  Барт).  Теоретики  семіотики  та
структуралізму  екстраполювали  ідеї  лінгвістичної  бінарності Ф.  де
Соссюра в простір культури, стверджуючи, що саме дуальні структури
лежать в основі  людського мислення, релігійної свідомості, масової
культури. Ця теза – «культурної норми» та її  вторинних, додаткових,
доповнюючих варіацій, вплинула на концепцію Іншого, як того, хто є
«залежним»,  «підпорядкованим»  та  «похідним»  стосовно  суб’єкта
культури.  Структуралізм та  семіотика  розвинули ідеї  порівняння та
відмінності до статусу  культурних  категорій, які  були продовжені в
школі  «діалогу   культур»,  крос-культурних  дослідженнях,
постструктурализмі.

В психоаналізі З. Фройда можна реконструювати шість різних
моделей  інакшості [6], які отримали розвиток в теоріях ХХ-ХХ1 ст.:
1) Інший як  частина  особистості  самого суб’єкта, несвідоме, «Воно»;
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2) тіло суб’єкта, відчуження окремих частин якого відбувається через
погляд, а інтеграція та усвідомлення границь –  шляхом  відчування
болю; 3) Інший  як втрачений об’єкт захисту та заступництва (мати); 4)
сексуальний  Інший,  об’єкт  бажання;  5)  гомосексуальний   Інший,
визнання   існування  якого  усередині  самого себе  призводить  носія
традиційної  культури  до  страху,  самопокаранню  або  показної
гомофобії;  6) Інший як обличчя Бога, «суворий батько»,  перед яким
суб’єкт  відчуває  страх та провину за зраду («Мойсей та монотеїзм»,
«Достоєвський  та  батьковбивство»,  «Тотем  і  табу»).  Принципово
важливим є  те,  що Фройд вказує  на   існування інакшості  не  зовні
суб’єкта,  а  в  його  внутрішньому  світі,  як  на  відчужену  частину
особистості, яку індивід повинен асимілювати. 

Німецька    феноменологія    початку  ХХ  ст.  була  першою
філософською  системою, яка відкрито виявила  зацікавленість Іншим
і визнала необхідність  його теоретичного вивчення.  Феноменологія
ставила  питання  про еквівалентність впливів суб’єкту та об’єкту друг
на друга. Спостерігаючи за поведінкою іншої людини, проявами її тіла,
емоцій,  суб’єкт   сприймає  Іншого  як  психофізичного  суб’єкта  по
аналогії  із самим  собою [7]. Індивід розуміє, що як для нього існують
інші, так і для Іншого існують  його  інші, серед  яких знаходиться  і
сам  індивід.  «Я»  індивіда  перестає  бути   центром   Всесвіту,  в
свідомості  з’являється  образ  іншої  суб’єктивності,  завдяки   чому
розхитуються  основи   соліпсизму.  Таким   чином,  у  феноменології
було започатковано два  підходи до розуміння Іншого:  1) Інший  як
духовна  істота,  «alter Ego»  суб’єкта  пізнання  і  джерело
конституювання суб’єктної ідентичності; 2) Інший як автономне  тіло,
як «Ти»,  на якого направлена любов суб’єкта в його персональному
досвіді. Також Гуссерль  вважав, що коли «Я» звертається до Іншого, і
Інший  приймає  це  звернення,  з’являється  образ  «Ми»  як  нова
спільність і результат взаємного сприйняття. 

Ідеї  феноменології  Іншого  Гуссерля  і  Гайдеггера,  а  також
психоаналітичної теорії Фройда, мали чимало спільного з релігійною
етикою Мартина Бубера. В роботі «Я і Ти» (1923) Бубер стверджує, що
увесь світ представляє  для суб’єкта  зустріч з Іншим, і саме пізнання
Іншого є основою самоусвідомлення  суб’єкта.  При цьому у кожного є
вибір типу  спілкування з Іншим  та класифікації свого досвіду: або  у
формі «Я-Ти», або «Я-Воно». 

Розуміння Іншого як «Воно» означає перетворення  Іншого на
річ  та   його  відчуження.  Звернення  до  Іншого  як  «Ти»  означає
прийняття Іншого у свою  внутрішню реальність, коли в очах Іншого
суб’єкт  бачить погляд  Бога  [8].  Таким чином,  у  якості  «Ти-Іншого»
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може  розумітися  будь-яка   людина,  через  яку   Бог  входить  у  світ
суб’єкта.  Бубер формулює ідею наявності   трьох типів  стосунків в
житті  людини: 1)  з речами; 2) з іншою людиною; 3) з Богом. Бог в
філософії  Бубера  завжди  «Ти»,  і  на  питання  «Де  Бог?»,  правильна
відповідь «Там, куди  його допускають люди», тому що не тільки люди
залежать  від Бога, але й Бог  може  явити  себе лише через відкритість
людей  до  діалогу.  Якщо  індивід  намагається  впливати  на  Іншого
замість того, щоб бути «відкритим» у стосунках, Інший  відчуває, що
позбавляється  особистої  ідентичності,  яку  заміщує  «уявна»,
придумана  та  нав’язана  інакшисть.  Суб’єкт  здатний  до  розуміння
Іншого  тільки   коли  він  очікує  побачити  в  Іншому  не  своє
віддзеркалення, а щось нове, що формується в результаті спілкування,
що є цінним  саме по собі, це – стосунки.  

Концепція  Бубера  значно  вплинула   на  формування  теорії
Іншого  в  другій   половині  ХХ  ст.,  лягла  до  основ  комунікативної
філософії,  а  також  «етики  після  Голокосту».  На  думку  сучасних
дослідників [9], Бубер увів елементи етики  хасидизму до класичної
філософії,  і,  тим самим,  на  матеріалі  теорії  Іншого здійснив синтез
західноєвропейської  філософської  традиції  та  східноєвропейської
містики. 

 

Екзистенціалізм і концепція Іншого 
у Ж-П. Сартра

В рамках філософії  екзистенціалізму в романі  «Сторонній» («L’
Etranger»,  1945) А. Камю одним  із перших створив  образ Іншого,
який  увійшов  у філософську та літературну свідомість кінця ХХ ст.
Герой  роману  Мерсо  відрізняється  від  більшості  людей  емоційної
байдужістю і відчуттям повної самотності в світі, але при цьому він
має  внутрішню впевненість  в  своєму  праві  «бути   іншим»,  навіть
якщо це дратує його оточення. В поведінці  героя Камю можна виявити
протест проти прагнення суспільства обмежити  індивідуальність та
уніфікувати кожного свого члена. 

Але  найбільшої  мірою  на  сучасні  напрямки   «іншології»
вплинули  ідеї  та  методологія  Ж.-П.  Сартром.  які   він  розвивав
протягом усього життя.  Саме в філософських роботах Сартра можна
знайти  «зародки»  майже   усіх  сучасних  дискурсів  Іншого,  –
постколоніального, гендерного, расово-релігійного.
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Згідно Сартру, свою присутність в світі не можна довести один раз
і  назавжди,  її  треба  підтверджувати   постійно.  Тільки  сприйняття
суб’єкта Іншим дає суб’єкту  впевненість в його власному  існуванні.
Тому Сартр розглядає  Іншого як  того,  чия  інтенціональність  здатна
засвідчити (або зруйнувати) об’єктивність  існування самого  суб’єкта.
Свій  головний  трактат  «Буття  та  Ніщо»  (1943)  Сартр  написав  в
окупованому  нацистами   Парижі,  тому  не  дивно,  що  Інший
розуміється  ним  насамперед  як  «ворожий  Інший»,  той,  чий  погляд
перетворює суб’єкта  на річ,  спонукає  скам’яніти  від  жаху, подібно
погляду  Медузи [10]. Саме від Іншого  залежить існування суб’єкта і
тому однією із ключових тез бачення Сартром Іншого стає теза «Пекло
– це  інші».  Сартр доводить, що людина  не може  бути  вільною на
рівні онтології, тобто безумовно, присутність Іншого завжди обмежує
свободу   суб’єкта.  Але  людина   може  стати  вільною  на  рівні
антропології,  тобто  суб’єктивного  вибіру:  зробити  жест,  який
підтвердить  свободу  волевиявлення  людини  всупереч  присутності
Іншого. Якщо Інший – це «наглядаюча» і «контролююча» інстанція, то
подолання його  погляду означатиме  свободу індивіда.  Таким чином,
важливими  концептами в розробці   теорії  Іншого у Сартра стають
погляд, тіло, страх, вина, свобода, опір, подолання, вибір.

В  1948 році  виходить  есе  «Чорний  Орфей» [11],  яке Сартр
присвятив  аналізу буття «чорної  людини» в світі,  яке відрізняється
своєю  екзистенцією  від  білого  європейця,  тому  що   чорна  людина
завжди  Інший  в  європейській  свідомості.  Сартр підтримував  ідеї
негритюду  –  культурософського  вчення  та  ідеології  африканських
національно-визвольних рухів,  яке обґрунтовувало право африканців
на  те,  щоб  зберігати  свою  відмінність  стосовно  білої  європейської
аксіології. Саме в цій роботі Сартр виразив погляди, які пізніше були
розвинуті в теорії постколоніального Іншого, в дослідженнях раси та
діаспори.  Зокрема,  представники   постколоніальної   теорії  (Саїд,
Бхабха,  Фенон)  стверджують  [12],  що  расовий  Інший  моделюється
поглядом білої людини, коли вона поміщає представника не-білої раси
у  фокус  наглядання  і  створює  «чорну  культуру»  через  політики
протиставлення.

В  1949  році  Сартр  публікує  «Роздуми  про   єврейське
питання»,   які,  на  думку дослідників  [13],  стали  однією із  перших
спроб  філософії  осмислити  джерела  Голокосту,  культурного  та
екзистенціального   антисемітизму.  Згідно  з  Сартром,  єврейська
ідентичність – це завжди діаспорна та  страждаюча  ідентичність, а
інакшисть єврея формується через отримання «культурного досвіду»
єврейства [14,  p. 99-100.]. І хоча тези Сартра викликали дискусії, ця
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робота, разом  з працями Т. Адорно (1949)  [15] та Х. Арендт (1951)
[16],  заклала  підґрунтя  етики  «після  Аушвіцу»,  філософських
осмислень  природи  насильства  та  ненависті,  які  направлені  на
расового Іншого.

Свій семисотсторінковий трактат ''Святий Жене, комедіант та
мученик''  (1952)  Сартр  присвятив  маргінальному  французькому
письменнику, злодію та  гомосексуалісту Жану Жене,  з  якого  Сартр
зробив  класика  нової   французької  літератури  і  повстанця   проти
буржуазного  лицемірства.  На  думку  Сартра,  Жене  репрезентував
новий тип культурного героя, який стає Іншим у суспільстві тому, що
знаходиться  в  опозиції  до   традиційних   цінностей.  Таким  чином,
Сартр вплинув на ідеологічні засади  майбутньої  квір та дизабіліті-
теорії,  досліджень  маргінальності   як  «інакшості».  Пізніше
маргінальність  різних типів стає однією  із основних тем в теоріях
Постмодерну, зокрема,  в  концепції  «номадології» Ж.  Дельоза  та  Ф.
Гваттарі. Жорж Батай, натхненний текстами Сартра, написав трактат
«Література  та  зло»  [17],  присвячений  полумаргинальним
письменникам (Сад, Кафка, Жене), і який можна розглядати  як  гімн
трансгресії,  тобто  мистецтву  порушувати традиційні  стереотипи та
культурні табу. 

Ще  одним,  побічним  впливом  Сартра,  стала  його  підказка
Симоні  де  Бовуар  написати  книгу  про  статус  жінки  в  традиційній
культурі.  Результатом  досліджень  де  Бовуар  стала   відома   праця
«Друга  стать»  (1949),  яка   зіграла  засадничу  роль   в  формуванні
феміністської  теорії  та  розумінні   гендерного  Іншого.  Бовуар
використала   категорії  інакшості,  яка  була  розроблена  Сартром  та
Мерло-Понті в межах екзистенціалізму. Але  якщо Сартр та Мерло-
Понті  розглядали  Іншого  в  його  начебто  універсальній  формі,  то
Симона  де  Бовуар  вказує,  що  універсальне  зазвичай  зводиться  до
чоловічого. Якщо  чоловік розуміється  як  той, хто пізнає та обирає, то
жінка – як  інструмент чоловічого бажання, її  суб’єктивність не має
самостійної  цінності  в традиційній  культурі,  а «чоловічий» елемент
в культурі стає виразником і  фемінного, і  маскулінного концептів,  у
той час як «жіночий» виявляється позбавленим власного змісту. 

Розвиваючи  феміністську  епістемологію,  сучасні   гендерні
теоретики [18] наполягають на тому, що бачити відмінності в Іншому
не теж саме, що бачити Іншого як свою протилежність. Відмінність –
це позитивний потенціал розвитку, тоді як протилежність  стимулює
агресію  і  ворожнечу.  Гендерне   розуміння  Іншого  заохочує  до
розрізнення багатьох Інших і не заперечує досвіду інакшості, оскільки
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наявність  Інших  утворює  різноманіття  можливостей  у  формуванні
світу. 

Сучасні напрямки теорії Іншого
В другій половині ХХ ст. теорію Іншого розробляли Симона

де  Бовуар,  Альбер  Камю,  Едвард  Саїд,  Жак  Лакан,  Жак  Деррида,
Мішель Фуко, Жиль Дельоз, Тереза де Лауретіс, Джудіт Батлер, Юлія
Кристева,  Славой Жижек,  Імануіл  Левінас,  Зигмунд Бауман,  Цветан
Тодоров,  Борис  Вальденфельс,  Поль  Рікер,  Міхаїл  Бахтін,  Франц
Фенон, Хомі Бхабха, і найбільш послідовно ця теорія була втілена в
фемінізмі, постколоніалізмі, дослідженнях діаспори (Diaspora studies),
культурній антропології, постфрейдистському психоаналізі, квір-теорії
(Queer theory), дизабілиті-теорії (Disability theory), феноменології.

Психоаналіз  Ж.  Лакана  та  його  ідеї  про  самоідентифікацію
людини через Іншого на стадії «дзеркала» стали  вагомим  внеском в
постмодернізм  та  теорію  Іншого.  Лакан  [19]  ототожнював людське
підсвідоме з Іншим,  трансформував фройдове «бажання» в «бажання
Іншого»  і  провів   паралелі  між  структурами  підсвідомості  і  мови.
Підсвідоме  як  місце  локалізації  Іншого,  спонукає  до  висновку  про
Іншого, який  існує  в  межах  уявлень  «Я»,  тобто  формується  в
результаті   розщеплення  ідентичності   суб’єкта. Лакан  критикував
символічний порядок  культури  і  мови,   в  рамках  яких  відбувається
розподіл символічної влади між «чоловічим» і «жіночим» на користь
чоловічого:  «чоловіче»  отримує  статус  нормативного  суб'єкта,  а
«жіноче»  –  варіативного  Іншого.  Бути  Іншим  означає  належати
«жіночому»  ряду  значень,  тобто  знаходитися  в  статусі
«підпорядкування» в традиційній культурі. Сексуальність є однією із
сфер культури,  яка здатна  «стирати» дистанцію між «Я» та  Іншим,
тому  феномен  жіночої  сексуальності  сприймається  «травматично»
чоловіками. Виникає прагнення заперечення «іншої сексуальності» як
засобу  затвердити  власну  позицію,  а  дискримінація  жінки  в
социокультурних практиках є результатом гендерного («чоловічого»)
дистанціювання  і  субординації  жіночої   інакшості.  Згідно  Лакану,
гендерна  дихотомія  закладена  в  несвідомому  культури  (а  до
несвідомого  він  відносить  міфологію,  релігію,  літературу,  кіно),   в
результаті   чого  жінка  має  або   прийняти  свій  статус  Іншого  і
репрезентувати свою суб’єктивність через істероїдні прояви («випадок
Дори»,  описаний З. Фройдом); або стати в опозицію до культурних
норм,  стверджуючи  свою  суб'єктивність,  і  цім  викликати
роздратування і звинувачення в «бунті». Таким чином, жінка  майже
позбавлена  вибору,  оскільки  відмовляючись  прийняти  існуючий
культурний  порядок  і  свій  статус  Іншого,  вона   не  має  власного
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символічного  простору  вираження,  а  її  суб'єктивність
маргіналізується.  Лакан  значно  вплинув  на  постмодерністську  та
феміністську  теорію  Іншого,  на  зсув  теоретичних  парадигм:  від
феноменології Іншого до його конструктивізму.

Розробка   концепції  «сексуального  Іншого»  належить  М.
Фуко,  Т.  де  Лауретіс,  Дж.  Батлер, в  працях  яких  проблема
нетрадиційної сексуальної  ідентичності розглядалася  через  практики
соціокультурної  маргіналізації.  Американська  дослідниця  Т.  де
Лауретіс [20, С. 122-152] запропонувала термін «квір» для  позначки
сексуальної поведінки та тілесних репрезентацій, які  не вважаються
легітимними в традиційних культурах і, як слідство, маркуються  як
«інакші»,  «чужі»,  «загрозливі»  [21]  Але  в  результаті  лібералізації
суспільної  моралі,  спектр  легітимних ідентичностей  поширюється,  і
ідентичності, які раніш  були табуйовані, переходять  із субкультур в
загальну  культуру.

Значний внесок в розвиток теорії  Іншого зробили концепції
«поліфонії» [22] та «діалогічного мислення» [23] М. Бахтіна.  Бахтін
стверджував, що Інший передує будь-якому «Я» і тільки присутність
Іншого   дає  можливість  «Я»  проявитися  у  світі,  тому  що  тільки
завдяки   відображення  в  Іншому  суб’єкт  набуває   наявного буття.
Таким  чином,  Бахтін  виступав  з  критикою  епістемологічного
соліпсизму  і  вважав  свідомість  Іншого  рівнозначною  унікальності
свідомості суб’єкта.

Дж. Фабиан [24], В. МакГрейн [25], Т. Левеллен [26] фокусували
увагу  на   механізмах  «створення»  та  «продукування»  інакшості  в
культурній  антропології.  Широкого   використання  набув   термін
«гибридність» [27] для позначення «граничних» зон діаспор або для
опису  феноменів,  які  створенні   змішеннях  декількох  культурно-
національних (релігійних, мовних) впливів, і виконують роль «інших»
стосовно  національних  груп,  для  яких  важлива  «чистота»  (pure)
походження. Розвиваючи ідеї  постмодерної антропології,  Ц. Тодоров
[28]  писав,  що  у  відношенні  білих  європейців  до  расового  та
культурного  Іншого  можна  виділити   дві  основні   стратегії:  1)
«екзотизацію»  Іншого,  коли  Інший  та  його  культурний  досвід
романтизується  суб’єктом,  або,  навпаки,  використовується  для
підкреслення  відмінностей  білої  людини  від   «інших»;  2)
«універсалізацію»  Іншого,  коли  на  буття  Іншого  накладаються
існуючи  стандарти  європейської  цивілізації,  як,  наприклад,  в
сучасному глобализмі, коли будь-яка культура метафоризується  через
протиставлення  «Півночі-Заходу»  до  «Півдня-Сходу»  незалежно  від
географічного розташування країни. 
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Постмодерний філософ З. Бауман стверджує [29], що існують
дві стратегії спілкування з Іншим, які відображають зміни  культурних
парадигм: відштовхування, «знищення» Іншого (характерне для епохи
Модерн);  «поглинання»,  асиміляція  Іншого  (характерне  для
Постмодерну).  Продовженням  цих  ідей  стали  роботи  французького
постмодерниста  Ж.  Бодріяра,  який  в  роботі  «Прозорість  зла»
використовує  мотиви,  взяті  у Сартра –  «Іншого   як   чужинця»,
ставлення до якого тим більш помірковане, чим більш він віддалений
від нас. Безпосередня зустріч з Іншим викликає страх у суб’єкта тому,
що  його  унікальне  «Я»  може  бути  об’єктивованим  поглядом
байдужого Іншого. Саме тому сучасна ідеологія консьюмерізму змінює
зміст  Іншого:  він  перестає  сприйматися  як  головний  принцип
розрізнення, на місце «Іншого» суспільство ставить «Того ж самого»,
який  відіграє  роль  «симулятивного  Іншого»,  мета  якого  –
нейтралізувати  відмінності, зруйнувати Іншого. Але тільки наявність
Іншого  дає  суб’єкту  можливість  стороннього  погляду,  тому
відсутність Іншого кінець кінцем призводить  суспільство  до «алергії
на  себе  само»,  і  в  цьому  –  «прозорість  зла» [30].  Таким  чином,
незважаючи на те, що  присутність  Іншого  може  викликати острахи
суб’єкта,  від  яких  він  бажає  позбавитися,  Бодріяр  наголошує  на
продуктивності  спілкування  з  Іншим, завдяки   якому відбувається
розвиток культури  та  ідентичності   суб’єкта.

Інший  в філософії «після Аушвіца»
Жах від Другої світової війни і Голокосту значною мірою вплинув

на післявоєнну активізацію  студій Іншого.  Протягом гітлерівського
панування  в  Європі  у  категорію  «расово  чужих»  попали  інваліди,
представники  расових  та  гендерних  меншин  (євреї,  цигани,  східні
слов’яни), які були приречені на смерть в «таборах смерті» не тому, що
були противниками режиму, а тому, що в  класифікації нацистів  вони
займали категорію «інших». 

Євреї  були найбільш  вразливою групою нацистського геноциду,
але за ними  йшли радянські військовополонені. Голландський  історик
К.  Беркхоф  підкреслює,  що  французи,  британці  і  американці,  які
попали  в  гітлерівські  концтабори,  майже всі вижили  [31].  Проте  з
радянських полонених вижили одиниці. Наприклад, концтабори, відомі
своєю   жорстокістю,  –  Аушвіц-Біркенау,  Майданек,  Собібор,  –
планувалися   нацистами  саме  для  знищення  радянських
військовополонених,  і  з  п’ятнадцяти  тисяч   червоноармійців,  що
поступили в ці табори осінню 1941 року, до січня 1942 дожило всього
кілька чоловік [32; p.142]. І це не було природною «часткою війни», це
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було   елементом  геноцидальної  політики  Третього  Рейху,
сфокусованою на фізичному  винищенні  «інших». 

Голокост  і  Друга  світова  війна  змусили  західноєвропейське
суспільство  засумніватися  в  торжестві  ліберальних  цінностей  й  в
своєму праві на єдину, універсальну «істину».  Ж.-П. Сартр одним з
перших  артикулював  дискурс  «провини»  від  імені  «свідків»,  які
вижили протягом  окупації, усвідомлюючи, що вони нічим не  «кращі»
за  тих,  котрі  загинули.  Відчуття  провини  за  те,  що  християнська
Європа  допустила  планове  вбивство  цілих  народів,  які  вважалися
«іншими»  в  традиційній   культурі,   стимулювало   роздуми  про
природу Іншого як представника  меншини або самотнє, страждаюче
тіло. Філософія «після Голокосту» та  етика «після  Аушвіца» стали
тими напрямами західної суспільної думки, які ввели Іншого в нове
поле  досліджень,  в  контексті  категорій  «виживання»,  «опір»,
«порятунок», «довіра», «укриття», «підпілля».

 Започаткував  цій напрям Т. Адорно в роботі «Как  можно жити
після  Аушвіцу?»  (1949)  в  якої  він  роздумував  над  мірою
відповідальності  європейських народів та християнської  культури  за
Голокост   та  знищення  меншин  (циган,  гомосексуалістів,  інвалідів,
чорношкірих, слов’ян), які протягом  століть вважалися «чужими» та
«іншими» в освіченій  Європі. 

У філософії  К. Ясперса [33] можна реконструювати дві моделі
Іншого: 1) коли порятунок Іншого стає дилемою вибору для суб'єкта;
2)  коли  Інший  це  той,  чий  погляд  виявляється  присутнім  у  всіх
ситуаціях вибору. Більш того, саме погляд страждаючого Іншого дає
оцінку  моралі  суб'єкта,  яку  суб'єкт  може  «пред'явити»  лише
прийнявши  сторону «жертви».  В  цьому  полягає  відмінність  «етики
після Голокоста» від кантівський деонтології: в екстремальній ситуації
морального  вибору  «суддів»  –  тобто  тих,  хто  визначає  міру
моральності суб'єкта, не цікавить ступінь свободи суб'єкта, на основі
якої  будується  кантівське  розрізнення  «моральних»  і  «легальних»
вчинків.  Таким чином,  можна довести,  що в   етиці  після Голокоста
моральність ґрунтується на виборі на користь страждаючого Іншого,
вже тому, що «ізоляція» Іншого з  боку більшості  передбачає  певну
духовну  напругу  і  моральне  зусилля  з  боку  суб’єкта  на  те,  щоб
зважитися  надати  допомогу  Іншому.  Якщо  не-діяння рівносильне
співучасті   в знищенні Інших і стимулює  відчуття провини,  проте
участь в порятунку Інших і «опір» насильству творить новий рівень
моралі суб’єкта, хоч фізично може призвести до тортур власного тіла.
Із  цього  виходить,  що  особиста  мораль  кожного важлива  в

 299316315
                                                                        



ІV.Західна філософія: ХХ-ХХІ ст.       

екстремальній ситуації, тому що «хто спас одну людину – спас  цілий
світ».

Імануїл  Левінас  став  одним  із  засновників  комунікативної
теорії  Іншого,  яка  сформована  ним  під  впливом  німецької
феноменології  та   французького  екзистенціалізму.  Левінас  висунув
категорію Іншого як запоруку толерантності світу: Інший звертається
до суб’єкта,  і  його звернення – це очікування відповіді,  за  яку «Я»
відповідальний  перед Іншим.  Левінас вважав,  що саме відсутність
віри  призвела  до  Голокосту і  гітлеризму:  «світ  без  бога»  фактично
означає  відмову  від  відповідальності.  Відповідальність  стосовно
Іншого означає відповідальність стосовно багатьох Інших, що робить,
таким  чином,  світ  гостиннішим  до  мандрівників  і  дивних.  Левінас
стверджує,  що  прийняття  відповідальності  за  Іншого  наближає
людину до Бога, бо в образі Іншого може з'явитися Господь, а може
сам Рятівник. Левінас вважав, що війна і мораль максимально ворожі
одна до  другої, війна призводить до повної втрати моралі, і одна  із
важливих категорій, яку розробляє Левінас, це – «втрата довіри» до
світу, яка відбувається  в свідомості  людей, які пережили насильство
та концтабори. 

Про «втрату довіри до світу» як світоглядного результату
концтаборів,  роздумує  Жан  Амері:  однією  з  важливих  складових
людського  морального  буття  є  упевненість  в  тому,  що  в  кризовій
ситуації  «інша  людина мене захищатиме… Кордони мого тіла  –  це
кордони  мене  самого.  Проте  з  першим  ударом  довіра  до  світу
розбивається  в  прах…Хто б  не  намагався  допомогти  ув'язненому –
зусилля  будуть  марні…відсутня  щонайменша  надія  на  можливість
опору»  [34,  С.  150-151].  Згідно  Л.  Лангер  [35,  С.  227],  головне
спотворення  моралі,  яке  сталося  в  голодуючих  містах  і
концентраційних  таборах,  полягає  в  тому,  що  виживання  однієї
людини завжди відбувалося  як би за рахунок  іншої. І той, хто вижив,
завжди підсвідомо  думав і продовжував жити із знанням того, що як
би «обміняв» своє життя на життя Іншої людини.

Хоча перші спроби опису Голокоста в Україні були видані ще в
часи війни – «Чорна книга» В. Гросмана та І. Еренбурга, масштабних
досліджень  Іншого  та  етики   «після  Аушвіцу»  в  Україні  досі  не
відбулося. Можна назвати декілька причин цієї обставини:  по-перше,
теорія  Іншого,  як  і  теми  гендерних,  національних,  сексуальних
меншин,  належить  до  напряму  критичних  філософій,  які  не  могли
бути легітимними в тоталітарній державі. По-друге, в радянські часи
існувало коло табуйованих тем –  Голокост,  репресії,  антисемітизм,
дослідження  яких  були  заборонені.  Етика  «після  Аушвіцу»  та
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філософія Іншого на території колишніх радянських країн розвивалися
у тісному співтоваристві з етикою «після ГУЛАГу», антисталінською,
антитоталітарною та дисидентською  літературою. Тому, щодо України
та  інших  східноєвропейських  культур  можна  казати  про  цілісний
комплекс ідей –«після Аушвіцу та ГУЛАГу», засновниками  якої стали
не  професійні   філософи,  а  письменники,  які  мали  персональний
досвід  насильства   та   виживання  і  відрефлексували  його  в  своїх
творах: А. Солженицин, Е. Гінзбург, В. Шаламов, інші. Дослідження
Голокосту, геноциду та теорії Іншого тільки починають розгортатися
на  теренах  України,  але  вони  мають  значний  теоретичний  та
суспільний  потенціал:  сприяють  осмисленню  больових  проблем
минулого,  дозволяють  легітимізувати  культурні  і  політичні  інтереси
різних  груп  меншин  і,  таким  чином,  підтримують  рух    до
демократичного суспільства.

Узагальнюючи сказане, можна зробити наступні  Висновки:
1)  «Філософія Іншого» – це комплекс філософських підходів

до  інтерпретування  реальності,  яка  не  «вміщується»  в  класичні
парадигми  раціональності  та  вимагає  використання  концепту,  який
підкреслює елемент непізнаності та опозитивності.

2)  З  точки  зору  типології  дискурсів,  розуміння  інакшості
принципово змінюється в другій половині XX століття: якщо у Сартра
Інший має онтологічну   природу,  існує в  часі  й  просторі, і зустріч із
ним неминуча, то в гендерних, постколоніальних і квір-теоріях Інший
стає предметом епістемології, його тілесні особливості (раса, гендер,
сексуальність)  «ідентифікуються»  поглядом  домінуючих  суб'єктів.
Якщо  в  німецькій  довоєнній  феноменології  та  екзистенціалізмі
дискурс  інакшості  умовно  можна  позначити  як  «суб'єкт  зустрічає
Іншого», то в післявоєнній філософії він змінюється на тезу «суб'єкт
конструює Іншого» (С. де  Бовуар, Е. Саїд, Т. де Лауретіс,  X. Бхабха,
ін.).  Таким    чином,  наявне  буття  Іншого  зі  сфери  онтології  було
пересунуто у сферу епістемології та герменевтики.

3)  У  розвитку  теорії  Іншого  можна  виділити  певні
національно-тематичні періоди:  першими філософами і митцями, які
займалися  проблемою Іншого,   були  представники  німецької  думки
XIX–початку  XX століть  (М.  Бубер,  3.  Фройд,  М.  Гайдеггер,  Е.
Гуссерль).  Унаслідок  того,  що  нацисти  фізично  підірвали  буття
національних  меншин  у  Німеччині,  центр  дискусій  про  природу
Іншого  після  війни  змістився  до  Франції.  Саме  французька
післявоєнна філософія – екзистенціалізм, фемінізм, деконструктивізм,
психоаналіз,  –  стала  головним простором роздумів  про  гендерного,
сексуального, расового Іншого (С. де Бовуар, М. Фуко, Ж. Дерида, Ж.
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Лакан, Ю. Кристєва). Наприкінці XX століття до дискусії долучилися
американські  теоретики  (Дж.  Батлер,  Е.   Саїд,  Т.  де Лауретис):
саме вони зробили цінний внесок у розробку моделей Іншого в квір-
теорії, постколоніалізмі, філософії після Аушвіца.

4) Теоретики, які зверталися до проблеми Іншого,  в певній формі
самі  здобули  тілесного  досвіду  війни,  і  саме  «досвід  травми» став
основою їх  концепцій  Іншого. Концтабори пережили Ж.-П. Сартр, І.
Левінас та П. Рікер; євреї М. Бубер, З. Фройд та Т. Адорно  встигли
емігрувати від нацистського режиму, але загубили близьких; німець К.
Ясперс зістався в Німеччині,  але мав дружину-єврейку, і ризикуючи
життям, робив все можливе для її порятунку. Старший брат француза
Ж. Дельоза приймав участь в русі Опору, був заарештований німцями і
вмер у потягу по дорозі  до Освенциму. Таким чином,  Друга світова
війна стала джерелом постійної «травми» європейського суб’єкту, що
отримало  відображення  в  багатьох  філософських  і  художніх
концепціях,  які виникли після війни.

5)  Роздуми  над   природою  Іншого  в  пострадянських   країнах
тісно пов'язані з темами дисиденства,  еміграції,  політичних репресій,
ГУЛАГа. 

6)  В  філософії  влади  модель  Іншого  розпадається  на  декілька
типів: Інший як представник меншини, якій може бути потенціальною
жертвою згідно своєму расовому або гендерному  статусу; Інший як
агресор, що потребує  опору; Інший як група «свідків», чиє завдання –
не допустити насильства і зберегти пам'ять про загиблих (І. Левінас, З.
Бауман, К. Ясперс). 

7)  У  другій  половині  XX ст.  змінюються  уявлення  про
суб'єктивність Іншого – стабільність і гомогенність (які розглядалися
як  фундаментальні  ознаки  ідентичності  в  епоху  Модерну),  не
сприймаються  як  «онтологічні  і  природні».  Вони  розуміються  як
конструкти,  завдяки яким суб'єкт протиставляє себе Іншому. Можна
вважати, що конструювання   Іншого  в   традиційній культурі  –  це
спосіб  створення  і  збереження  привілеїв,  тоді  як  у  постмодерній  –
пошук нових ідентичності і цінностей.
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С.В.Таранов

ОТЧУЖДЕНИЕ И АМБИВАЛЕНТНОСТЬ, 
И ПУТЬ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  «МУЖЕСТВО

БЫТЬ». УРОКИ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

В  статье  исследуются  онтологические  формы  конечности
существования  и  возможные  способы  их  преодоления  в  контексте
теологического экзистенциализма Пауля Тиллиха. Показано, что отчуждение
и  амбивалентность,  а  также  тревога,  порожденная  ими,  могут  быть
преодолены  в  свете  понимания  и  реализации  экзистенциала  "мужество
быть".

Ключевые  слова:  экзистенция,  конечность,  отчуждение,
амбивалентность, тревога, мужество быть, Бытие.

У  статті  досліджуються  онтологічні  форми  конечності
існування  і  можливі  способи  їх  подолання  в  контексті  теологічного
екзистенціалізму Пауля Тілліха. Показано, що відчуження і амбівалентність,
а  також  тривога,  породжена  ними,  можуть  бути  подужані  у  світлі
розуміння і реалізації екзистенціала "мужність бути". 

Ключові  слова:  екзистенція,  конечність,  відчуження,
амбівалентність, тривога, мужність бути, Буття.

This article concentrates on analyzing on ontological form of finiteness
of existence and on possible ways to overcome them in the context of Paul Tillich
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theological existentialism. It is shown that the alienation and ambivalence, anxiety
generated  by  them  can  be  overcome  in  the  light  of  understanding  and
implementation of existential "courage to be." 

Keywords: existence,  finiteness,  alienation,  ambivalence,  anxiety,
courage to be, Being.

Проблема присутствия зла в мире и человеческой жизни –
едва  ли  не  краеугольный  камень  философских  размышлений.
Варианты  ее  постановки  и  попытки  разрешения  в  истории  мысли
весьма разнообразны, и отзвуки ее слышны от теодицей до различных
видов  нигилизма.  Весьма  своеобразно  подошла  к  этой  загадке
традиция  философии  существования,  увидев  определенный
позитивный  смысл  в  присутствии  характеристик  бедственности  в
человеческой  жизни.  Среди  выдающихся  мыслителей-
экзистенциалистов одним из самых проникновенных в данной области
стал  Пауль  Тиллих,  создавший  неповторимую  доктрину  –  синтез
философских  вопрошаний  и  возможных  теологических  ответов  –
теологический экзистенциализм. [Див.: 3] Идеи Пауля Тиллиха нашли
живой отклик  у  современников  и  позднейших  исследователей,  и  за
решениями  классических  и  актуальных  проблем  ученые  часто
обращались  к  его  наследию.  Этот  процесс  вел  и  к  прояснению
тиллиховской  мысли,  и,  вслед,  к  пониманию  ее  значения.  Многие
указывали  на  его  новацию  –  метод  корреляции  философской  и
теологической проблематики. По мнению Джорджа Томаса [6, 86-107]
эта  корреляция  возникает  из  общего  источника  –  предельного
интереса, заботы о бытии. Проявляется же она в разных формах – от
содействия эпистемологии и откровения (так считает Дороти Эммет
[6,  198-215])  до  дополнения  экзистенциалов  конечности  человека
божественной безграничностью, греховности – искуплением Христа,
общности духовным единством, судьбы Царством Божьим. Именно в
таком  виде,  по  мнению  видного  исследователя  экзистенциализма
Дэвида Робертса [6,  108-151] (ему вторит Нильс Ферре [6,  248-267]),
осуществляется у Тиллиха его своеобразная комбинация объективного
и  экзистенциального  мышления.  Для  Уолтера  Хортона  [6,  26-49]
Тиллих  всегда  находится  "на  меже"  –  между  неоортодоксальной  и
либеральной  теологией,  бартианским  трагизмом  и  "теологией  как
опытной наукой", протестантизмом и католицизмом. В этом, добавим,
проявлялся его не только опосредующий, но и синтезирующий дух.
Впрочем  исследователи  наследия  Пауля  Тиллиха  практически  не
обращают внимания на его учение о отчуждении и амбивалентности
как  проявлениях  сущностной  бедственности  существования  и
возможностях их превозмогания. Именно его мысль, как кажется, не
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только "ставит на свои места" учения современности, но и дает ключ
для понимания многих важных аспектов философии. Наше задание – в
анализе наследия Тиллиха раскрыть эти основные моменты значения
негативного в человеческой жизни, а  также способы их возможного
преодоления.

Итак,  Тиллих значительную часть  своей  работы посвятил
анализу бедственности,  негативным  составляющим  людского  бытия
вполне в традициях философии существования. Самобытность же его
мысли  проявилась  в  том,  что  сущность  человека,  по  его  мнению,
обладает  атрибутом  конечности,  в  существовании  бедственность
присутствует как "отчуждение", а в жизни – как "амбивалентность". И,
если  преодоление  сущностной  конечности  в  принципе  не  является
достижимым, ибо человек единичен, индивидуален по своей сути, то
акцент  у  мыслителя  смещается  на  экзистенциальные  формы
бедственности. Среди них важнейшая – отчуждение.

Отчуждение  –  это  форма  "отрыва"  существования  от
сущности.  Тиллих  помнит,  что  термин  появляется  в  гегелевской
системе понятий для описания инобытия духа в природном мире,  а
затем  Маркс  указал  на  социальный  срез  понятия  отчуждения,  при
котором  человек  теряет  свои  сущностные  характеристики  в
капиталистическом способе производства. Однако Тиллих считает, что
отчуждение – не признак индустриального общества,  оно – атрибут
человеческого  существования,  тотальный  по  своей  сути.  Еще  раз
уточним – конечность как индивидуальность, обособленность имеет
место, по его мысли, и после смерти – в реальном же существовании
мы  видим  отчуждение  существования  от  сущности  человека,
существование – и есть устремленность к исполнению этой сущности,
поиск нового бытия. "Человек отчужден от основания своего бытия, от
других  сущих  и  от  самого  себя."  [4,  326]  –  такова  всеобщность,
тотальность отчуждения.

 Отчуждение  –  безусловно  примета  зла,  присутствия
негативного.  Оно  –  и  в  утрате  себя  человеком,  потере  им  своего
центра,  самораспаде,  и  в  жизни  социума  с  элементами  регресса,
общественными  проблемами  и  противоречиями  (в  этом  контексте
история разумеется как своеобразный имманентный и перманентный
Страшный суд). Оно – не только в отрыве экзистенции от эссенции, но
и  в  проявлениях  субъектно-объектного  разделения.  Как  в  сфере
познания, так и в области человеческой практической деятельности.

Состояние  отчуждения,  по  мнению  Тиллиха,  порождено
гипертрофированным  желанием  обособления  и  самовозвышения
человека  –  гордыней,  hubris’ом.  Однако  такой  путь,  путь
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"самоспасения",  по  меньшей  мере  проблематичен.  Он  может
выражаться в различных формах. Это и неукоснительное исполнение
закона,  перерастающее в  мертвящее законничество.  Это и аскетизм,
ведущий  в  конце  концов  к  самоотрицанию.  И  мистицизм,
поднимающийся  на  волнах  экстаза  и  низвергающийся  потом  в
обыденное,  где  полнота  никогда  недостижима  вполне.  Также
самоспасение  может  реализоваться  в  форме  сакраментализма,
таинствами и обрядами стремящегося восполнить существование, но
не могущего обрести уверенность  в правильности  их "проведения".
(Тиллих  прозрачно  намекает  на  католицизм.)  Это  может  быть  и
"доктринализм",  возводящий  учение,  слово  в  ранг  спасительной
сущности,  его  пример  –  протестантизм,  который  в  конечном  итоге
также не уверен, правильна ли конкретная вера конкретного человека.
И, наконец, это "эмоционализм", уповающий на спасение посредством
чувств,  часто  вызывающий  их  искусственно  (ненатурально,  не  "по
настоящему").  Все  эти  формы  деятельности  ведут  вновь  к
отчужденному состоянию и саморазрушению человека.

Отчуждение  разъединяет  изначально  единые  судьбу  и
свободу,  сводя  их  к  механической  необходимости  и  произволу
соответственно.  Оно  противопоставляет  в  человеческом
существовании его форму и динамизм, делая их внешним законом и
бесформенным побуждением к преодолению. Отчуждение разрывает
гармонию  соучастия  и  индивидуализации,  определяя  их  как
деперсонализацию и сепарацию, "отрезанность".

Отчуждение  как  устранение  человеком  себя  из  полноты
бытия,  воспринятое  в  отчаянии  как  безысходность,  ведет  к  ужасу
(перед лицом смерти).  Стоит указать,  что Тиллих избегает  соблазна
отождествить  философское  понятие  отчуждения  и  теологическую
категорию "греха",  хотя и достаточно их сближает, в грехе он видит
лишь  более  яркое  проявление  компонента  вины,  вины  именно
личностной,  отчуждение  же  для  него  почти  деперсонализированная
сила. 

Есть еще один интерпретационный ключ к отчуждению –
оно непосредственно связано с вожделением, властью и покорением
других.  Оно  проявляется  как  стремление  подчинения  –  природы  и
других  людей,  в  виде  технического  познания  и  объектного
манипулирования.

При  этом  отчуждение,  воспринятое  как  непреодолимое,
ведет  к  отчаянию,  и  тогда  в  нем  время  безвозвратно  "убегает",  а
пространство  становится  просто  "случайным  местом".  Ясно,  что
отчуждение  не  может  быть  самоцелью  человека,  но  его  атрибуты
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сомнительность  и  ненадежность  могут  служить  мощнейшим
импульсом к преодолению самого отчуждения. Ведь существование –
не только отчуждено от сущности, оно и стремит к ней. Реальная же
жизнь демонстрирует двойное присутствие – и чувство лишенности в
состоянии отчуждения,  и  желание эссенциальной полноты –  в  виде
"амбивалентности".

Жизнь и трагична и величава, ее трагизм в универсальном
присутствии отчуждения, ее величие в стремлении его преодоления.
Жизнь – амбивалентна, и амбивалентность ее коренится в разделении
и одновременно взаимодействии экзистенциального и эссенциального
моментов,  конечности и свободы, разрушения и созидания.  Широко
понимаемая  Тиллихом  жизнь,  включающая  в  себя  и  неорганику,
является актуализацией бытия, и хотя живущее – это умирающее ("Не
будет  слишком  смелым  предположить,  что  слова  для  обозначения
жизни  сначала  родились  из  опыта  переживания  смерти."  [5,  17]),
жизнь  –  это  борьба со  смертью.  Поток  жизни  всеобъемлющ,  и  он
охватывает даже неорганическое, но не как "уровень" сущего, а как
"измерение" – один и тот же объект можно рассматривать в разных
измерениях,  в  разных  системах  координат.  Измерения  "сходятся"  в
объекте,  но  не  противоречат  друг  другу.  Измерения  жизни
неорганическое, органическое и психологическое присутствуют друг в
друге  и  в  процессе  актуализации  потенциального  бытия.  Хотя  в
определенном  смысле  животные  "выше"  растительного  мира,  ибо
имеют определенность своим центром и обилие объединяемого этим
центром содержания. С такой точки зрения человек еще "выше", хотя
имеет в своей жизни массу "нижних" проявлений, в виде влечений-
удовольствий, либидо, например. 

Жизнь проявляет себя как динамика стремления к форме,
несмотря  на  присутствие  в  ней  не  только  самосозидания,  но  и
саморазрушения (от неорганики до человека). С нашей точки зрения,
сама амбивалентность жизни символизирует присутствие в ней Бытия,
ее цель имплицитно растворена в каждом акте жизни, устремляя ее к
себе  ежечасно.  "Жизнь  –  это  устремленность  в  вертикальном
направлении – к предельному и бесконечному бытию." [5,  82] В ней
присутствует нечто подобное аристотелеву эросу к Перводвигателю, и
его  действие  подобно  самоцентрированию  как  выходу  из  себя  и
возвращению в себя, его самоинтеграция проявляет себя как здоровье,
вопреки силам дезинтеграции – болезни. При этом в психологическом,
человеческом измерении жизнь превозмогает отчуждение ничем иным
как  культурой  во  всем  ее  многообразии,  и  в  частности,  общением,
языком как "техническим актом" понимания мира. Вообще же техника
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не  уничтожает  амбивалентный  характер  жизни,  соединяя  в  себе
противоречивые  характеристики  свободы  и  ограничения,  цели  и
средства, продолжения "Я" и вещественного. Тиллих считает, что для
полнейшей самосозидательности культуры в измерении духа техника
должна быть "очищена" любовью для понимания целей технической
деятельности и задач создания техники. 

"Жизнь  всегда  включает  в  себя  эссенциальный  и
экзистенциальный элементы; в этом – корень ее амбивалентности." [5,
100]  Но  в  сложных  перипетиях  амбивалентности  именно  эссенция
является  целью.  Все  творения  жаждут  осуществления,  но  только
человек делает это осознанно – в морали и религии, культуре вообще,
которые  дают  ответ,  хотя  сами  и  не  являются  ответом,  ибо  также
амбивалентны,  даже  религия.  Сами  ответы  –  лишь  символы
неамбивалентности,  Духа  (слова)  в  тварном,  Вечного  царства  в
историческом измерении, Вечной Жизни в амбивалентности жизни. И
цель амбивалентной жизни – трансцендентное единство, где путями
его  достижения  являются  любовь  и  вера.  Ибо  любовь  наряду  с
моралью –  возникновение  Духа  в  живом.  А  "вера  –  это  состояние
охваченности  предельной  заботой"  [5,  120]  преодолевает
амбивалентности  жизни  в  воссоединении  разделенного.  Посему
важны  обе  –  и  любовь,  ярко  горящая  в  католицизме,  и  вера  –
требовательно взывающая в протестантизме.

Амбивалентность  жизни  бесконечно  превозмогается  в
возрастании человеческих: самосознания, свободы, соотнесенности (с
Бытием,  другими  людьми,  миром),  трансцендирования.  Жизнь
движется  от  самотождества  к  самоизменяемости  и  обратно  к
самотождеству, такова ее диалектическая основа. 

Мы упомянули присутствие в жизни не только стремления
самосозидания, но и форм саморазрушения, последние же объединены
у  Тиллиха  понятием  "демонического".  Нам  не  стоит  ужасаться
"архаичности"  тиллиховского  языка.  По  его  мнению  "демоны"  не
существуют,  а  взятый  из  религиозного  сознания,  в  частности
христианского,  термин  "демонического"  является  скорее  символом.
Это символ присутствия в человеческом у-ничто-жения, разрушения,
контрпродуктивности.  Ибо  ничто  завораживает  человека,
"притягивает"  к  себе,  делает  рабом.  При  этом  оно  может  быть
выражено в искусстве в художественных контрпозитивных формах, в
религии  –  в  виде  оргиастических  культов,  подделок  под  мессу
поклонников Сатаны или жертвенников Молоху. [См. напр.: 7] Однако
важно различать  демоническое  и  формы "упущений".  Недостатки  и
упущения  –  не  демоническое,  они  выражают  бессмысленное
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обыденное  несовершенство.  Демоническое  же  –  сила  и  мощь
разрушения, выворачивание наизнанку сознательного, его извращение.
(Поэтому  именно  "Сатана"  –  образ  сущностного  негативного
принципа разрушения, как мощь и подделка одновременно). 

Принципиальным является то, что демоническое разрушает
единство духа, целостность личности. Оно присутствует там, где есть
разрушение, неприятие и, что важно, эгоистическая самоуверенность.
Проявлений его не счесть и элементы его суть практически везде, ибо
оно  проявляет  природу коррупции  (corruption)  как  поврежденности,
растления  и  зачарованности  ими.  В  социальной  практике
поврежденность  выражают  две  противостоящие  друг  другу  формы
демонического – капитализм и национализм. Капитализм разъединяет
мир  на  суверенные  соперничающие  экономические  единицы  и
порабощает человека экономическими и техническими способами, он
же ведет  к покорению одних систем другими и установлению права
сильного. Национализм по виду противостоящий капитализму, тем не
менее также дезинтегрирует людей, но по своему, призывая на помощь
не разум, а волю, причем узко-группового характера.

Еще  раз  уясним.  Демоническое  –  не  возрождение
мифологических  картин архаичного мировоззрения. Для Тиллиха, на
наш взгляд, оно скорее символ реальности силы зла, деструктивных
социальных  механизмов,  в  конечном итоге  подчинения  экзистенции
мощи Ничто,  служения ему, взращивании в сферах сознательного и
бессознательного агрессии и гордыни. Причем поводы к самомнению
и  противостоянию  всегда  ничтожны. Они  конечны  и  временны.
Поэтому  преодоление  демонического  –  в  перешагивании  через  его
деланную уверенность  и  кажущуюся  надежность  –  к  христианским
образам благодати и философским идеям единства.

Итак  можем  уяснить,  что  негативное,  бедственность,  по
мнению Тиллиха, присутствуют в человеческом – в виде конечности в
сущности,  отчуждения в  существовании,  амбивалентности  в  жизни.
Жажда  неамбивалентного  осуществления  своих  возможностей,
присущая человеку, должна побеждать негативное, "бедственность" в
терминологии  Тиллиха.  Но  это  же  негативное  –  фундаментально
важно.  Ибо  является  отправной  точкой  движения.  Источником
импульса существования к сущности в реальности жизни.

Не  эксплуатируя  все,  а  воссоединяясь  со  всем,  человек
исходит  из  опыта  покинутости  и  отделенности.  Нечто  схожее
происходит и в ином живом. Миру живого в некотором смысле тоже
присуща интенционально-трансцендентная  составляющая (как  "еще-
не",  "незавершенность"  и  т.п.).  Однако,  с  нашей  точки  зрения,

 311316315
                                                                        



ІV.Західна філософія: ХХ-ХХІ ст.       

интенции  иного  живого  и  человека  несколько  различны,  хотя  сам
Тиллих  не  указывает  на  это  прямо.  Подобный  вывод  из  его
размышлений кажется возможным. Ибо мир живого стремится жить в
воспроизведении себя в поле имманентного, в самоповторе конечного,
где жизнь имеет цель в самой себе и заканчивается смертью. Человек
же  восполняет  себя  в  выходе  из  поля  имманентного  в  новое
бесконечное, имеющее цель в ином, бытии вне смерти. Человек хочет
не столько жить, сколь быть. И путь к Бытию открыт в "мужестве".

С точки зрения мыслителя именно мужество демонстрирует,
что значит для человека бытие: "Мужество может показать нам, что
такое бытие, а бытие может показать нам, что такое мужество." [4, 8].
Оно дает возможность открытия онтологического горизонта Бытия и
способность  устремления  к  нему.  Используя  этот  экзистенциал,
философия получает способность более полного, по мнению Тиллиха,
осмысления человеческой ситуации. 

Для прояснения своей позиции Тиллих обращается к истории
понятия  "мужество".  И,  ясное  дело,  находит  основные  вехи  его
становления  прежде  всего  в  этических  построениях.  Однако
мыслитель  руководим  кардинальной  идеей  о  том,  что  этика
проясняется онтологией. Поэтому он ищет не добродетель среди иных
добродетелей, а фундаментальное человеческое качество.

"Andreia",  мужество  в  платоновской  философии  является
"серединным" качеством между разумом и желанием. И, если разум
превалирует у философов-мудрецов, а желание – у ремесленников, то
мужество  –  атрибут  касты  стражей,  людей  доблести,  защитников
государства  и  потенциальных  его  руководителей.  Его  средоточие  в
теле человека – сердце – центр, середина между головой и чревом. В
нем  есть  оба  этих  начала,  посему  именно  сердце  объединяет  и
уравновешивает голову и чрево, разум и жизненную силу. Мужество
оказывается,  как  видим,  ничем  иным  как  "сердечностью",  которая
осталась в виде этимологических отзвуков и поныне, ведь английское
мужество  courage  –  связано  с  корнем  "кор"  –  сердце,  явно
присутствующим и в нашей современной отечественной медицинской
теории. Но тут важно другое – единящее в сердце мужество делает
человека цельным существом, т.е. здесь проявляется нерасчлененность
человека  в  связи  его  ума,  желания  и  действия.  Позднее  жесткий
дуализм души и тела Декарта  и Канта разъединит эту изначальную
целостность, и лишь в двадцатом веке Хайдеггер предпримет попытку
нового воссоединения в виде Dasein'a, "присутствия".

Далее.  "Мужество"  у  Аристотеля  –  вновь  "середина",  как
помним,  между  этическими  крайностями  –  трусостью  и
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безрассудством  (с  нашей  точки  зрения  это  своеобразная
реминисценция Платоновых разума и вожделения.) А для Тиллиха тут
трусость проявляет патологию тревоги (к которой мы еще вернемся)
не  видящей  целого,  смысла  поступка  за  частным  рассудочным
страхом,  а  безрассудство  демонстрирует  бессмысленную
деструктивность.

Стоики – следующая важная для Тиллиха веха в понимании
мужества.  Для самих стоиков символом мужества являлся Сократ, а
точнее  смерть  Сократа.  Тиллих  анализирует  фундаментальное  для
стоиков  понятие  Логоса  и  находит  в  нем  связь  с  человеческим
мужеством, открывающим не просто разум,  а значение и цель всего
сущего,  следовательно,  и  смысл  человека.  Это  тоже,  смеем
предполагать,  своеобразный  срединный  путь,  в  том  смысле,  что
человек  на  нем  центрирует  жизнь  в  утверждении  своего
предназначения,  своего  смысла  вопреки  множеству  случайного  в
каждом из нас – желаниям, беспокойствам, страхам. 

Стоики  учат  мужеству  превозмогания  второстепенного,
однако это  превозмогание  в  стоицизме  носит  черты  определенного
самоотречения. Христианство же, превознося человеческую личность,
делает упор на ее самоутверждении. Тиллих при этом считает, что эту
идею  христианства  довольно  адекватно  выразил  в  виде  учения  о
самосохранении нехристианский мыслитель Спиноза. Ведь именно по
Спинозе  самоутверждение  человека  является  участием  в
самоутверждении  Бога:  "Способность,  в  силу  которой  отдельные
вещи,  а  следовательно,  и  человек  сохраняют свое  бытие,  есть  само
могущество  Бога".  [1,  494]  С  точки  зрения  вечности,  sub  specie
aeternitae, предназначение человека суть своеобразное мужество, снова
середина  между  чувством  (любовью)  и  разумом  (мудростью)  –
интеллектуальная любовь (к Богу) – Amor Dei intellectualis.

Новый  этап  в  развитии  теории  мужества  –  по  Тиллиху  –
понятие "воли к жизни" Ницше.  В нем присутствует уже не только
самосохранение, но и рост – трансцендирование. Именно в этом ключе
стоит  понимать  ницшевского  Заратустру  –  борца  с  трусостью  и
слабостью, аристократа, сверхчеловека, воина и храбреца.

Историко-философский  экскурс,  бегло  проведенный
Тиллихом,  не  самоценен.  Он  лишь  предваряет  собственные  его
размышления, вводит в их канву. И вот важный теоретический вопрос,
откуда же возникает мужество?

Тиллих считает, что мужество может возникнуть из тревоги.
Той  "тревоги",  которая  уже  имеет  свое  значимое  место  в  арсенале
экзистенциалов традиции философии существования. Это та тревога,
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которая  близка  ужасу  перед  Ничто  и  отличает  их  от  объектных,
конкретных  страхов.  Онтологическая  тревога,  а  не  онтический,
"вещественный"  или  "событийный"  страх:  "Тревога  –  это
самосознание  конечного "Я"  как  конечного".  [4,  191]  Именно такая
тревога  о  Небытии  и  Бытии,  неотъемлемая  часть  сознательной
человеческой жизни, ведет к мужеству, а мужество дает возможность
принять тревогу небытия на себя: "Тревога толкает нас к мужеству, т.к.
альтернативой  мужеству  может  быть  лишь  отчаяние,  мужество
противостоит отчаянию…" [2,  50] Понятие отчаяния приносит некий
психологический оттенок  в размышления Тиллиха и он продолжает
контакт с психологией и психиатрией, анализируя состояние отчаяния
как невроз. Для него невроз является неспособностью  мужественно
принять  тревогу,  редуцирующей  целостное,  человеческое
существование к навязчиво воспроизводимой его части.  Но в  то же
время  невротик,  как  более  "чувствительный  к  Небытию",  проявляя
патологические формы тревоги, может быть и одаренным и творчески
активным  человеком.  Все  же  опасности  невроза  –  в  уходе  к
нереалистическим основам,  внутреннему миру, и,  как  минимальное
следствие,  неполноте  собственной  реализации.  (Кстати,  Тиллих
считает,  что  даже  религия  иногда  может  усиливать  невротические
состояния.) Посему выход – в соединении интенсивности состояний
невротика  с  экстенсивностью  нормального  действующего  человека.
Это и есть,  по мнению Тиллиха,  состояние "мужества быть".  Такое
мужество, порожденное тревогой, но в отличие от патологической, в
принципе  устранимой  тревоги,  тревогой  "экзистенциальной",
"неустранимой",  устремляет  человека  к  горизонтам  1)надежности,
2)уверенности в  себе и  3)полноты и  осмысленности.  Мужество  не
удаляет  тревогу,  а  принимает  тревогу  небытия  в  себя,  оно  есть
мужество  стояния  в  осознании  опасности,  но  именно  оно  дает
возможность  осиливания  онтологических,  экзистенциальных  форм
тревоги  –  1)судьбы  и  смерти,  2)вины  и  осуждения,  3)пустоты  и
отсутствия смысла.

Вне  всякого  сомнения  человеческое  Я  проявляет  себя  в
самоотнесенности и взаимодействии с миром. С одной стороны Я есть
часть мира, с другой – Я становится, когда у него есть мир для этого
становления. Такая всеобъемлющая схема взаимодействия раскрывает
важнейший  аспект  мужества  –  как  срединного  пути  между
индивидуализацией  и соучастием.  По  мнению  Тиллиха,  здесь
существует три формы мужества – и первые из них – это "мужество
быть частью" и "мужество быть собой".

 314316315
                                                                        



ІV.Західна філософія: ХХ-ХХІ ст.       

Соучастие  –  это  участие  в  том,  чем  ты  не  являешься,  где
проявляется и тождественность и нетождественность с этим иным. В
соучастии возможно "мужество быть частью", противостоящее, но и
соотносящееся,  корелиррующее  с  "мужеством  быть  собой".  В  нем
проявляется  императив  отождествления  себя  с  другими  и  в  этом
открытия себя,  но здесь же находит выражение и опасность утраты
себя. Ибо в коллективе, который вбирает человека как свою часть, есть
возможность  исчезновения  (иногда  бесследно)  всех  трех  видов
экзистенциальной  тревоги  (судьбы  и  смерти,  вины  и  осуждения,
пустоты и отсутствия смысла).  Но как помним, элиминация тревоги
ведет к утрате мужества, принимающего ее на себя, поэтому это было
бы недопустимо.

В  соучастии  и  его  проявлении  "мужестве  быть  частью"
кроется также опасность растворения личности в коллективном, вовсе
ее исчезновения. В истории такое иногда бывало в Средние века с их
приматом иерархии целого над индивидуумом. Еще больше примеров
дает современность (для Тиллиха это,  помним, двадцатый век).  Ибо
фашизм,  нацизм  и  коммунизм  продемонстрировали  чудовищно
мощные  формы  тоталитарного  покорения  человеческой  личности.
Кроме  них  есть  более  мягкие,  но  не  менее  безобидные  формы
покорения  личного  общественным  –  среди  них  Тиллих  называет
"демократический  конформизм",  ярко  проявленный  в  Соединенных
Штатах  Америки,  но  присутствующий  и  в  Европе,  захватывающий
сознание  масс  своей  идеей  прогресса,  но  прогресса  не  "ввысь"  (к
развитию личности), а "вперед", в экстенсивно понимаемое будущее.
Так  в  Америке  средства  созидания  (техника,  материальные  блага)
поглотили  благие  цели  этого  прогресса  (лучшее  состояние
человечества).

Так  Тиллих  предупреждает  об  опасности  восприятия
соучастия  как  "укрытия"  от  тревог,  при  котором  человек  может
превратиться в вещественный элемент целого. Однако он же считает,
что  "мужество  быть  частью",  явленное  коллективизмом,  не
негативный  модус  человеческого  существования,  ибо  в  нем
фундаментальный  вопрос  "Ради  чего?"  никогда  не  вытесняется  до
конца.

Как и "мужество быть частью" "мужество быть собой" имеет
свою историю. Ведь обособление осмысливали и киники, и скептики,
и  стоики  (последние  в  умеренном  ключе).  Средние  века  дали
промежуточные формы и соучастия в коллективизме и обособления в
смысле личной, собственной вины. Свою лепту внесли Возрождение и
Просвещение,  причем  для  последнего  себя  утверждает  не  просто
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индивидуальное  Я,  а  индивидуальное  Я  как  носитель
общечеловеческого  разума.  А  вот  протестантизм,  на  первый  взгляд
жестко выступивший за индивидуализм в общении человека и Бога, не
вполне подорвал коллективизм, в конце концов построив свою схему
коллективного.  Позже  под  воздействием  во  многом  половинчатых
идей  романтизма  (его  "Новое  Средневековье"),  броско
манифестировал  индивидуализм  волюнтаристского  типа  с
отождествлением  бытия  и  процесса  в  своем  варианте  философии
жизни  Ницше.  К  философии  жизни  во  многом  примкнул  и
американский прагматизм. Наиболее же радикально идея обособления,
по мнению Тиллиха, проявлена в экзистенциализме. Сейчас мы могли
бы добавить к его перечню постмодернизм, вне всякого сомнения во
многом подкрепивший и углубивший эту традицию разъединения и
отличия, но во время Тиллиха такового не было.

Само собой разумеется,  что личность  должно оберегать,  но
тут  тоже  не  все  гладко.  Существуют  и  опасности  "мужества  быть
собой"  –  в  отсеченности  себя  от  целого,  в  принятии  сартрового
"сущность человека есть его существование" – исчезает цель человека,
его смысл,  "опустошается  сосуд".  Человек не может быть лишь "из
себя",  так  он  утрачивает  мир,  свой  мир  в  этой  пустоте
самоотнесенности.

И  что  мы  видим  –  по  мнению  Тиллиха  происходит
саморазрушение  радикальных,  крайних  форм  мужества,  ибо
"Последовательно  осуществляемое  мужество  быть  частью  ведет  к
утрате  Я  в  коллективизме,  а  последовательно  осуществляемое
мужество быть собой ведет к утрате мира…" [2, 108] Выход – вновь в
срединной сущности самого мужества – мужестве, соединяющем обе
формы.

Ибо ни утверждение себя как части, ни утверждение себя как
самого себя не выводят за пределы Небытия. И,  хотя оба мужества
имеют  религиозные  корни,  так  как  устремлены  к  Бытию,  Тиллих
приводит  пример  третьей  формы  мужества,  еще  более  близкий
религии – "мужества принять приятие", связанного с верой в ипостаси
доверия.  "Мужество быть  –  это  мужество принять  самого себя  как
принятого  вопреки  своей  неприемлемости".  [2,  115]  Ничто  из
вещественного не может дать опоры человеку в его мужестве, ибо все
вещественное преходяще и изменчиво, и только Бог – не человек, и не
коллектив,  ничто  конечное  –  есть  источник  такого,  истинного,  по
Тиллиху,  мужества.  Тогда  вина  прощается,  судьба  не  страшит,  а
бессмысленность исчезает.
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 Путь к этому мужеству иногда в принятии самого отчаяния,
так может родиться вера, иногда в принятии отсутствия смысла, ибо
так этот смысл имплицитно вопрошается и так приглушенно взывают
к  нему.  Такое  мужество  принимает  Бытие,  а  также  принимает
зависимость Небытия от Бытия, и кроме этого принимает собственную
принятость. 

Стало  быть,  из  размышлений  Тиллиха  мы  можем  сделать
вывод, что бедственность стремит человека к ее преодолению. Человек
хочет  отринуться  от  нее,  восходя  к  трансцендентному.  И,  в  своей
вечной  неудовлетворенности  имманентным,  он  созидает  себя.  Его
разобщенность,  отчужденность и сепарация от себя в своем идеале
дает  то  "рас-стояние",  которое  (и  только  оно)  дает  возможность
общения,  ибо  общение  осуществимо  лишь  в  отрыве-удалении.  И
скажем  несколько  по-гегелевски:  раскрытие  дуализма  мира  и
Абсолюта,  "разорванности"  самой  человеческой  экзистенции,  поиск
путей преодоления этой разорванности и разобщения – есть сам путь
их преодоления. Преодоление же возможно в настроении и состоянии
"мужества быть". Оно служит ключом к Бытию, дорогой к нему, на
грани, а может и за гранью человеческих возможностей.

Таков  смысл  нового  экзистенциала  "мужества  быть",
связанного  с  сердцем,  со  срединным  и  центральным  в  человеке,  с
мудростью,  а  не  бездумной  отвагой,  с  самоутверждением  и
утверждением  наперекор  –  наперекор  небытию:  "Мужество  –  это
самоутверждение бытия вопреки факту небытия". [2,  109] Мужество
как бы стремит человека держаться во имя своего максимального. Оно
учитывает  человеческую  конечность  и  незащищенность,  но  не  дает
поддаться  им  (отчаяние,  суицид),  учит  стоять  в  изменчивом
неизменно,  онтологически  "укрепляет"  человека.  Оно  призывает
верить в себя и другим, и более того. И, утверждая цели, помнит о
средствах.
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