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ННауково-дослідницька тема::    
“Перехідні та порубіжні 
процеси в суспільстві: 
специфічні та загальні 
закономірності”    

 
 

 

 

В.В.Кизима 
 

 

МЕТАФИЗИКА ИННОВАЦИЙ И 

МЕТАМОРФОЗОВ 
  

Предисловие 

 

Сегодня проблема локальных инновационных метаморфозов 

из отдельных областей жизнедеятельности мирового социума всё 

более активно распространяется на глобальную жизнь в виде поиска  

эффективных ответов на растущие вызовы, с которыми столкнулось 

мировое сообщество после второй мировой войны. Попытки одних 

стран навязать свои интересы и методы другим наталкиваются на 

естественные противодействия последних, что ведёт к росту 
международной напряжённости и приобретению ею глобального 

характера. Каким может быть выход из данной ситуации и существует 

ли он вообще? Глубинная специфика происходящего состоит в 

растущем и углубляющемся смешении объективных законов жизни 

социума с субъективными формами, в ходе которого объективные 

законы всё более субъективизируются в своих проявлениях. В этих 

условиях актуализируется необходимость уяснения  объективных 

сторон самих инновационных  процессов, опираясь на знание которых 
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можно оптимально управлять социальными процессами разных 

масштабов, включая  глобальную жизнь. 

Сегодня можно выделить три типа инновационных процессов 

– конвергентный, дивергентный и синергийный. В конвергентном идёт 

постепенное сближение внутринациональных, межнациональных и 

региональных инновационных систем, а также инновационных циклов 

внутри каждого общества – от подготовки кадров для 

исследовательской деятельности до внедрения в производство новых 
технологий. Считается, при этом, что наука, образование и 

промышленность должны быть соединены, поскольку их 

изолированное   развитие ведёт к размыванию потенциала каждой из 

этих сфер. Однако, в этом случае не очень ясно, чем инновационный 

подход отличается от системного, структурного, иерархического и в 

чём критерий оптимальности процессов подобной  «сборки». 

Дивергентный  инновационный процесс реализуется в виде 

внесения  нового в отдельные звенья и сферы человеческой 

жизнедеятельности. Такие инновации, особенно в информационных 

технологиях, непрерывно генерируют различия, в свою очередь 

порождающие дифференциации в обществе и сознании, ведут к 

диверсификации деятельностных отношений, товаров, услуг, 
профессий. Но здесь возникает свой вопрос: чем такие инновации 

отличаются от изобретений,  открытий или усовершенствований 

(рационализаций) и может ли быть управляема эта хаотичная стихия 

как целое?  

Частично на указанные вопросы отвечает синергийное 

понимание инноваций как самоорганизующихся комплексов, 

позволяющее использовать наработанную синергетическую 

методологию и понятия. Но, в то же время, оно обостряет ряд других 

вопросов, относящихся к самому существу дела:  что следует считать 

объектами и субъектами инновационных метаморфозов, сохраняется 

ли идентичность меняющихся в ходе самоорганизации объектов, а 
также в чём состоит механизм порождения «точек бифуркации». 

Возникают и вопросы об их предсказуемости, управляемости, и более 

общий – о том, исчерпывается ли понятие инноваций понятием 

самоорганизации? 

Общим недостатком всех указанных случаев является то, что в 

них человек и его роль оказываются в тени, имеет место 

абсолютизация производственно-технической, проектно-

технологической и финансово-экономической сторон жизни, а также 

обесценивание и игнорирование гуманитарной составляющей и 

социальных стратегий и ценностных установок социума как целого. 
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Общая картина становится фрагментарной и противоречивой в 

практических реализациях, утрачивает  предсказуемость, а понятие 

инновации – специфику, поскольку прилагается к любым действиям. К 

ним относят, в том  числе, псевдоинновационные и утопические 

проекты, бумаготворчество вместо дела,  ими прикрывается 

разбазаривание и хищения финансов и средств. Всё это ведёт к 

дисбалансам в обществе и чревато его катаклизмами в будущем. 

В предлагаемой вниманию читателя работе рассматривается 
универсальная модель инновационной деятельности, применимая к 

любым инновационным процессам, позволяющая четко определить 

специфику инноваций и взглянуть на них с единых позиций, а также 

наметить пути оптимизации инновационной деятельности. Новый 

подход разрабатывался на основе принципов метафизики тотальности 

– постнеклассического методологического направления, базовые 

позиции которого были сформулированы двадцать лет назад и 

получили затем существенное развитие. Данные принципы исходят из 

центральной роли человека в инновационном процессе как носителя 

одновременно субъектной и объектной функций, в результате чего 

инновации выступают не как отдельные изолированные акты, а как 

процессы одновременного развития среды и человека, независимо от 
того, в какой  области и на каком уровне жизни общества они 

осуществляются. Человек, в этом случае, оказывается в центре 

инновационных событий, что позволяет устранить их бессубъектность 

– главную беду современных «инновационных» процессов1, а также и 

неопределённость с понятиями объектов инноваций и инновационных 

сред, смысл которых также остаётся сегодня недостаточно 

проясненным.  

Базовое значение в предлагаемом подходе несет принцип 

двойственной природы человека как субъектного и объектного, 

одновременно полионтичного и полионтологического существа, 

сложностью своего поведения представляющего разнообразные 
уровни и возможности не только своего индивидуального бытия, а и 

инновационной среды. Причём последняя расширяется до  её 

предельно глубоких  субстанциальных оснований. 

Конечной целью нового подхода является  оформление 

универсальной методологии оптимизации управления инновациями,   в 

                                                        
1 Бессубъектность В.Е. Лепский определил как «отсутствие субъекта инновационного 

развития, осознающего свои цели, интересы, стратегию и тактику, обладающего 

необходимой политической волей и способностью добиваться решения поставленных 

задач» (Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М., Изд-

во «Когито-Центр», 2010. – 255 с. – с. 94).  
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которой само бытие рассматривается как единство явного и скрытого 

в нём. Это открывает новые инновационные перспективы, поскольку 

объектом инноваций становятся не только внешние причинные 

отношения вещей, а и глубинные, скрытые влияния бытия как на 

содержание объектов инноваций (вещей), так и на подсознательные 

механизмы жизнедеятельности самого человека, уходящие за пределы 

его телесного существования в разноуровневые онтологии бытия. Это 

позволяет внешним действиям человека  рефлексивно влиять на его 
собственное глубинное подсознание и через него на сознание, 

меняющее, в свою очередь, характер внешних действий человека. Учёт 

данного рефлексивного механизма позволяет, помимо прочего, 

преодолеть традиционные рамки гносеологии и психологии и выйти на 

более глубокую их разработку. А человек предстаёт как несущий 

глубинную полноту возможностей бытия, не ограничиваемый своей 

телесной, биосоциальной и земной природой. В этом случае тема 

инноваций обретает мировоззренческий  смысл и звучание, указывает 

на вызревание новых, не только земных, а и внеземных, космических  

измерений жизни современного социума.  

  

Введение 
 

Понятие инновации как  нововведения, родилось в работах 

Йозефа Шумпетера. Особенно чётко оно представлено в его книге 

«Капитализм, социализм и демократия». Он связывал с инновациями 

циклический характер развития капитализма и его кризисов,  

рассматривал преодоление последних как следствие не столько 

конкурентной борьбы, сколько осуществляемой ради получения 

прибыли предпринимательской (инновационной) деятельности. 

Й. Шумпетер уловил противоречивую природу  инноваций, 

обозначив их как «созидательное разрушение», позволяющее 

переходить от исчерпавшего себя старого процесса производства к 
качественно иному, основанному на новых принципах и 

возможностях. В такой интерпретации сутью инноваций оказываются 

не разовые технические новшества и изобретения, а процессы их 

смены, играющие существенную роль в  перестройках жизни всего 

общества. Этим и объяснялась необходимость введения им нового 

понятия инновации. Однако после Шумпетера, на фоне возобладавших 

идеологий индустриального и постиндустриального общества, 

произошло сужение понимания инноваций. Их стали рассматривать 

лишь как отдельные научные и производственно-технические 

нововведения, фактически отбросив тот новаторский смысл, который 
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был заложен  Шумпетером. Новый толчок инновационному движению 

дали глобальные финансово-экономические кризисы, в частности 

2007-2008 годов. Но инновации и здесь понимались в том же 

усечённом производственном, технико-технологическом смыслах. 

Сегодня в соответствии с принятыми международными 

стандартами инновации рассматриваются как конечный результат 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 

услугам. При этом они по-прежнему связываются преимущественно с 

производственно-экономической и торговой деятельностью. 

С исторической точки зрения инновации следовало бы считать 

источником прогресса. На самом деле не любое новое тождественно 

инновациям как сознательно осуществляемым действиям по 

выявлению скрытого и его использованию. «Прогресс», который был 

до ХХ в. и продолжается сегодня, реально предстаёт в основном как 

стихийно возникающее новое на основе стихийного же разрушения 

старого, т.е. выступает как стихийная история. Сегодня эта история 

слепо идёт за колебаниями индексов на биржах и курсов валют. 
Соответственно, человек, несмотря на развитие науки, остаётся 

человеком не столько разумным, сколько стихийным. До сих пор он 

стремился творить историю силовым образом, но на практике история 

творила его. Такой «прогресс» сегодня исчерпал себя, а его 

номинальные субъекты, пребывающие у власти, всё больше 

утрачивают перспективу. Исповедуемые ими ценности – деньги и 

власть – и принудительные методы управления через подвластные им 

явные законодательную, исполнительную, судебную системы и 

силовые структуры, а также неявные влияния как внутри стран, так и в 

международных отношениях, в условиях глобальной интеграции всё 

чаще ведут к масштабным опасным рискам и дают сбой.  
Сегодня с очевидностью растёт глобальная необходимость 

иного, несилового управления на основе постоянного переговорного и 

договорного согласования любых явных действий, скрытых 

возможностей и локальных инноваций с жизнью всего мирового 

сообщества и природы. Социогенез,  в этом случае, предстаёт как 

развертывающаяся в себе, но сохраняющая себя полнота – тоталогенез, 

в котором отдельные страны и регионы должны выступать не как 

истребляющие друг друга конкуренты, а как эволюционирующие 

субтотальности общей жизни и судьбы. Главной проблемой 

становится формирование механизмов непрерывной гармонизации 
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социогенеза, человека, и их отношений с природной средой, в центре 

которых должны стоять  человек и его среда. На ведущие позиции в 

таком механизме выходит гуманитарная экспертиза любых важных 

решений, затрагивающих жизнь людей и имеющая целью 

поддерживать ведущую роль человека в обществе при постоянной 

экологической гармонизации отношений общества и природы. 

Главное и всё более обостряющееся противоречие 

современности состоит как раз в том, что указанная назревшая 
гармонизация не может осуществляться в условиях сегодняшнего 

далёкого от антропоцентристской идеи образа жизни социума. 

Последний должен быть изменен. Образ жизни, основой которого 

являются экономические интересы, конкурентная борьба, деньги и 

власть, а также политическое стремление делить нации и народы на 

«великие», которым все позволено, и прочие – такой образ жизни 

исчерпал себя. Позиция силы уже явно не соответствует масштабам и 

характеру реальных задач, стоящих перед человечеством, и ведёт к 

результатам, противоположным ожидаемым2. Кризис идеологии 

экономоцентризма  проявляется и в том, что уже самими 

представителями силовой стратегии всё больше осознаётся 

приоритетная по отношению к экономике роль духовно-
информационного фактора, определяющего правильные смыслы 

действий. Так, Стивен Манн, утверждавший в своей небезызвестной 

статье, изданной в 1992 году Пентагоном, «Теория хаоса и 

стратегическое мышление», что в условиях господства в мире 

индивидуализма для обеспечения национальной безопасности США 

сегодня нужны не столько бомбардировки и оккупация тех или иных 

режимов, сколько   «перезагрузка» культуры и идеологии их обществ,  

                                                        
2 Одним из симптомов осознания этого факта является вышедшая в 2004 году книга 

Джона Перкинса «Исповедь  экономического убийцы». Её автор обнародовал 

информацию о давно осуществляемой на глобальном уровне негласной деятельности, 

одним из активных участников которой он сам долгое время был. Суть её состоит в том, 

чтобы  с помощью высокооплачиваемых профессионалов-«экономических убийц», 

работающих при правительствах многих стран и существенным образом влияющих на 

их экономическую политику, включать  экономики этих стран в глобальную империю 

корпоратократии – системы  корпораций, банков и правительств, контролирующей 

мировые ресурсы и весь мир. Этим контролем озабочена современная западная 

властвующая элита.  Книга Перкинса засвидетельствовала, что  даже сторонникам 

данной идеологии становятся очевидными её авантюризм и конечная 

бесперспективность, и что  подобные «решения» мировых проблем ведут, на самом 

деле, к усугублению глобального кризиса.  Автор  пишет, что их результаты уже 

«вышли из-под контроля», ведут не к разрешению, а обострению всех проблем. В 

предисловии к своей работе он отмечает, что книга написана для того, чтобы мы 

задумались и изменили нашу жизнь.  
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способная вызвать их политическую мутацию (например, в виде 

«цветных революций»), и рассматривавший этот путь как единственно 

возможный для США и их сателлитов править миром, фактически 

признал фундаментальную роль внешне неощутимых гуманитарно-

ценностных смыслов в современном мире, хотя и использовал этот 

факт для обоснования новой стратегии защиты мира старого.  Им 

осознаётся, при этом, и важная роль подсознания как «интуитивной 

сердцевины» подобных инновационных действий. 
Подобные отдельные и противоречивые симптомы осознания 

порочности экономоцентризма и корпоратократии, с одной стороны, и 

констатация неустойчивого характера современной жизни социума – с 

другой, хотя и важны, но они служат скорей расшатыванию прежних 

стратегических доктрин, и ещё не указывают, какие позитивные 

установки  должны прийти им на смену. А в случае утопической 

идеологии управляемого хаоса  Ст. Манна в пользу единственной 

страны, которая будет «наводить порядок» в мире, речь идёт 

фактически об усугублении  сегодняшних проблем новыми методами.  

Между тем, модель нового образа жизни уже обрела 

достаточно явный вид, чтобы с её помощью можно было указать на 

особенности качественно нового характера глобальной ситуации. Её 
стержневыми положениями являются следующие. 

Первое.  Необходимо понимание глобального социума не как 

поля конкурентной борьбы, а как объективно существующего 

постоянно меняющегося единства многообразия – социальной  

тотальности, имеющей свои объективные законы (законы 

тоталогенеза), которые и  необходимо соблюдать в интересах 

человечества подобно тому, как мы соблюдаем законы естественных 

наук для решения проблем, связанных с природными процессами.  

Законы и универсальные принципы социального тоталогенеза, 

остававшиеся прежде неизвестными, сегодня открыты на основе 

созданной в последние двадцать лет философской модели бытия – 
метафизики тотальности, её универсальных понятий и принципов. 

Их применение к постоянно меняющемуся глобальному миру 

становится первоочередной задачей. Однако препятствием этому 

являются интересы субъектов, привыкших властвовать. Потребуется 

время, чтобы усиливающийся динамизм глобальных, региональных и 

национальных процессов привёл к оформлению нового образа жизни 

как единственно возможному выходу для всех. Это наступит, когда 

негативные для всего населения, включая олигархат и властвующую 

элиту разных стран, негативные последствия начнут проявляться сразу 

же по ходу их свершения и будут требовать ответной реакции со 
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стороны общества немедленно, а не «потом». Уже сегодня 

информация о скрытых махинаций в жизни людей, в том числе о 

скрытом обогащении меньшинства за счёт подавляющего 

большинства, неумолимо становится достоянием общественности, а 

прежде скрытые экономические и политические мотивы 

собственников и политиков начинают всё очевидней для всех влиять 

на общество в качестве отрицательных обратных связей, подлежащих 

контролю. Неизбежно нарастание тенденций гармонизации прямых и 
обратных связей в общественной ситуации в целом, а значит усиления 

контроля за их влиянием на общественную жизнь и управления ими.  

Скрыть информацию становится практически невозможно3. 

Принципиально важно, что конструктивная работа в этом случае 

возможна только в объеме всего социума, открытость и публичность 

становится требованием жизни. И подобно тому, как  нарушение 

физических законов ведёт к катастрофам техническим, нарушение 

гармонических экономических, торговых, финансовых и прочих 

балансов глобального социума всё непосредственнее будет вызывать 

катастрофы общественные. Виновным, даже высокопоставленным, от 

ответственности за них спрятаться уже будет некуда. В ответ на свою 

любую деятельность каждый субъект, начиная с человека и кончая 
корпорациями и странами, всё неотвратимее получает реакцию, 

сказывающуюся  и на нём самом, в результате чего он вынужден 

считаться с возможными негативными для него последствиями и если 

не добровольно, то под давлением ситуации,  гармонизировать свои 

действия с остальной социальной средой. В этих условиях неизбежно 

оформление нового правила жизнедеятельности, который можно 

определить как  императив ответственности:  действуя ради 

собственного блага, выбирай такие пути и методы, чтобы при этом 

способствовать благу всех, в результате чего и твои собственные 

возможности и блага будут умножаться. Данный императив – 

основа нового образа жизни. 
Всех, начиная с  рабочего, служащего, чиновника, кончая 

директором завода, министром и президентом, в этом случае 

объединяет непосредственная ответственность не только за свои 

действия и своё будущее, а и за действия и будущее всех. В конечном 

итоге, это важно для консолидации всего социума и продолжения его 

                                                        
3 Как свидетельствуют прецеденты с утечкой информации на сайте Wikileaks и с 

сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Э. Сноуденом, в 

условиях современных коммуникаций и интернета  даже сверхсекретную военную 

информацию утаить трудно и её огласка чревата мгновенной негативной реакцией в 

мире, меняющей акценты в жизни не только локальной, а и глобальной.   
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жизни на земле и за её пределами. Описанная Перкинсом политика 

создания империи корпоратократии – пример игнорирования данного 

императива, и именно подобные имперские притязания могут 

породить глобальные кризисные процессы и стать эпицентром 

опасных событий,  грозящих катастрофой всему человечеству. Вместо 

мирного процесса глобального обновления социум получит 

непредсказуемый своим исходом глобальный катаклизм. 

Второе. Чтобы соответствовать императиву ответственности 
и избежать катастрофы, процесс обновления должен осуществляться 

на основе понимания глобального социогенеза как глобального 

тоталогенеза, а значит в соответствии с объективными 

универсальными принципами последнего4. Сегодня, однако,  это 

остаётся невозможным из-за ориентации лидеров стран на старые 

идеи, цели и ценности. Глобальное противоречие в том, что вместо 

декларируемой политики взаимопонимания и сотрудничества всех 

субъектов жизнедеятельности социума лидеры ведущих стран на 

практике реализуют идею «роста конкурентоспособности» своих 

стран на мировом рынке, что, фактически, стимулирует 

противоборство во всех сферах жизни и противоречит императиву 

ответственности. Объективные процессы будут принуждать к 
разрешению данного противоречия и такие тенденции становятся всё 

более явными. Несмотря на трудности, всё чаще международные 

проблемы решаются на пути поиска компромиссов через переговоры. 

Но окончательно ситуация изменится только тогда, когда  глобальная 

жизнь начнет рассматриваться  с позиций модели социума как 

тотальности, включающей в себя  отдельные страны, регионы,  

образования типа Евросоюза и др. как субтотальности, также 

вписывающиеся в общую модель. Любая тотальность – это 

развертывающееся в себе, но сохраняющее себя единство 

многообразия. Получившая в последние двадцать лет развитие 

метафизика тотальности базируется на ряде новых понятий и 
принципов. Базовое значение в теоретической и практической 

деятельности имеют принципы: онтико-онтологической дуальности, 

причинно-кондициональной самодетерминации, диверсизации,  

оптимальной сизигийности5. 

                                                        
4 Президент России В.В. Путин в своём выступлении на заседании международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 2013 г. не случайно охарактеризовал современную 

Россию словами философа К .Леонтьева как «цветущую сложность» – понятием, 

которое можно рассматривать как образное выражение тотальности.  
5 См.: Кизима В.В. Начала метафизики тотальности // Постненклассика: философия, 

наука, культура: Коллективная монография / Отв.ред. Л.П. Киященко и В.С. Степин. 

СПб: Издательский дом «Міръ», 2009. – с. 71-137.  
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Первый требует учёта двойственного, индивидуально-

общественного характера человека и любых других социальных 

субъектов, второй – учёта взаимосвязи внешних причинных действий 

субъектов социума с ответными скрытыми влияниями социума и 

природной среды на подсознание людей, третий –  учёта того, что 

любая часть тотальности в определённых условиях может 

разворачиваться в качестве самостоятельной субтотальности, 

четвёртый – непрерывного поддержания оптимального гармоничного 
(сизигийного) взаимосоответствия между внешними причинными 

действиями субъектов социума и скрытыми ответными влияниями 

социума и природной среды на людей и их подсознание. 

Переход к сизигийному образу жизни особенно важен тем, что 

автоматически упраздняет стихийную  конкурентную и силовую 

стратегию, оставляя за силой роль возможного регулятора лишь в 

экстремальных ситуациях неоптимальной сизигийности и возврата 

ситуации в оптимальное сизигийное поле. Сизигийное управление 

определяет сущность нового образа жизни социума. Его 

последовательное использование делает невозможными кризисы и 

прочие катаклизмы, и, соответственно, изжившую себя пресловутую 

невидимую управляющую «руку рынка», поскольку в условиях 
сизигийного управления предпосылки аномальных состояний 

общества, через которые и действует эта «рука», не должны успевать 

оформляться до критического уровня.  

Позитивные тенденции движения по пути взаимопонимания и 

взаимосогласования уже существуют и усиливаются в современном 

мире.  Первым симптомом этого стали высказанные ещё в конце ХХ в. 

идеи американских конфликтологов Р. Фишера и У. Юри в небольшой 

книге «Путь к согласию, или переговоры без поражения». Их позиция 

состояла в том, что выгодней строить деловые отношения не на основе 

понятий «победа», «поражение», «сила», а на взаимопонимании и 

поиске взаимовыгодных решений путём компромиссов и переговоров. 
Ещё одним симптомом стал приобретший за короткое время широкую 

популярность доклад Римскому клубу Гюнтера Паули, 

опубликованный в виде книги «Синяя экономика» в начале ХХI в. Его 

главной идеей, подкреплённой практическими предложениями, 

является использование природных ресурсов без разрушения природы, 

социальной энергии и инициатив без разрушения общества. Автор 

рассматривает этот путь как способный вывести социум из 

современного кризисного состояния. 

Третье. Сизигийный механизм по-настоящему начнёт 

работать как неумолимый закон только тогда, когда согласование 
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явного и скрытого станет ведущим в самом человеке. Человек – 

истинный узел всех социальных связей и отношений, а это означает, 

что он должен стать главным объектом и  главным субъектом 

общества, в котором обе эти ипостаси должны постоянно 

гармонизироваться, в том числе служить непрерывным стимулом 

необходимых общественных изменений и ориентиром их 

направленности. Характер и развитие экономики  должны 

определяться не стихией рыночных индексов, а результатами 
постоянно проводимых гуманитарных мониторингов и гуманитарных 

экспертиз, выявляющих назревшие к данному моменту реальные 

экономические, производственные и прочие потребности и проблемы 

людей и социальных групп, – всех, кого сегодня называют 

гражданским обществом. В соответствии с принципом причинно-

кондициональной самодетерминации внешние действия людей в их 

повседневной практической и производственной жизни вызывают не 

только явные причинные действия и соответствующие им внешние 

следствия, а и меняют неявную жизнь среды как жизненных условий 

человека, и эти изменения, которые мы, как правило, не учитываем из-

за их скрытого характера, на самом деле неявно действуют  на нас в 

форме изменения нашего подсознания. Оно не проходит бесследно, а 
«выходит наружу» в виде новых переживаний, потребностей, мотивов 

и желаний, которые влияют на выбор новых целей и на последующую 

нашу явную причинную жизнь. Данный рефлексивный процесс в 

обществе носит объемный характер и выступает как 

развертывающийся в многообразии и единстве процесс социогенеза 

как тоталогенез. 

Очевидно, что наличие принципов тоталогенеза не означают 

неизменности общества, тем более стагнации его и человека.  В этом 

случае стабильность имеет другой смысл: как постоянная 

(непрерывная) гармонизация жизни людей,  общества и природы, 

осуществляющаяся в ходе удовлетворения в обществе естественным 
образом меняющихся потребностей людей и общества как целого. 

В указанном русле должна развиваться и инноватика. Более 

того, она должна стать ведущей тенденцией в жизни нового общества. 

Пока что инновационный процесс хаотичен, превалирующей остаётся 

полная зависимость инноваций от внешних случайностей. Собственно 

инновационный момент  сегодня связан преимущественно с 

привнесением открытий и изобретений в жизнь со стороны, а   его 

успех и оптимальность сильно зависит от их характера, а также от 

степени возможности и органичности их включения в 

производственный или иной процесс. Реально такое следование за 
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случайными  открытиями и изобретениями не является позитивным. 

Это – нагромождение отдельных инноваций, каждая из которых, меняя 

какое-то звено, заставляет подстраивать под него другие звенья, 

перестраивать целое изнутри, т.е. разрушать его – процесс, который  и 

имеет место сегодня. Истинным инновационным путем может быть 

только движение за счёт возможностей, открываемых в ходе самого 

инновационного движения и  гармонично вписывающихся в 

социальную и природную среду, а не «перемалывающих» её в 
социальные и природные отходы. 

Такой процесс имеет свои законы и принципы, учёт которых 

позволяет контролировать и направлять его оптимальным образом. 

Иначе говоря, в существующую сегодня инновационную технологию 

(если о таковой вообще можно говорить) следует внести в качестве 

исходного принцип естественности. Согласно ему, открытия 

должны вноситься в процесс не извне, а быть следствием самой 

инновационной ситуации и при решении задач общества следовать 

логике её развития в соответствии с потребностями и 

гармонизацией отношений человека, общества и природы. Данный 

принцип не исключает  радикальных трансформаций в обществе, но 

только в том случае, если они вызревают естественным образом, 
опираются на уже накопленные явные возможности и становятся 

необходимыми обществу стратегически для перехода на качественно 

новый уровень развития. 

Что меняет такой подход? Центром и движущей силой 

инновационного движения становятся не случайные внешние 

обстоятельства, диктующие человеку свои условия, а сам человек – 

что соответствует идее превращения человека в ведущую силу 

общественной жизни.  Опредмечивая рождённые жизненной 

ситуацией идеи в ходе инновационной деятельности, он одновременно 

распредмечивает новые стороны и особенности реальности в своём 

сознании, что порождает новые потребности, идеи и влечёт новые 
действия по опредмечиванию. Такой процесс предстаёт, во-первых, как 

действительно непрерывная инновация, во-вторых, не разрушает 

ранее достигнутое, а развивает его в соответствии с его собственной 

логикой и потому наиболее оптимален и эффективен, в третьих, 

человек в нём – не механический «внедритель» внешних идей, а его 

творческий источник, увязывающий его предыдущее состояние с 

нужным человеку новым, свободно избираемым им в  предлагаемом 

спектре новых возможностей. 

Инновационный момент предстаёт в этом случае как 

переведение скрытых подсознательных потребностей, 
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накапливающихся в сознании участников инновационного движения в 

ходе их опредмечивающей деятельности, в явный,  осознанный и 

целенаправленний процесс в ходе их распредмечивания. Новые 

изменения вызывают из подсознания новые возможности, 

трансформирующиеся в новые потребности, идеи и  реализации,  и 

процесс идёт всё дальше. Поскольку при таком механизме новые идеи 

непосредственно и постоянно связаны с ситуацией, а не привносятся в 

неё «со стороны», инновация развивается не как ломка и хаос, а как 
естественный и самоорганизующийся процесс, а человек из состояния 

простого исполнителя переходит в центральное положение истинного 

субъекта инновации, постоянно осуществляющего нужный ему выбор. 

Для него главной проблемой становятся не открытия, которые можно 

«внедрить» в жизнь, а выбор наиболее оптимальной новой 

перспективы из многих возможных. Общая схема такова, что 

опредмечивающий момент деятельности неразрывно связан с 

распредмечивающим, а распредмечивание ведёт к желаемому 

человеком и обществом новому способу опредмечивания. 

Отдельно следует указать на существенно важный, 

центральной момент – механизм связи сознательного и 

бессознательного в человеке в ходе его деятельности. Прежде он почти 
не рассматривался в инновационном контексте. На самом деле именно 

данный механизм выводит проблему инноваций на уровень 

метафизического анализа, поскольку человек оказывается связанным 

со всей полнотой бытия и из частного инновационного компонента 

этой полноты перемещается в её центр как её представитель. Данная 

ситуация имеет принципиальное значение. 

В истории подобные прецеденты со сменой центрального и 

периферийного положения человека уже были, и они всегда вели к 

мировоззренческим сдвигам в обществе. Н. Коперник, поменявший 

геоцетрический взгляд К. Птолемея на гелиоцентрический, заодно 

«сместил» и человека с центральной позиции на периферийную. Этим 
он предвосхитил принцип превалирования объекта над субъектом 

классической рациональности, который породил классическую науку. 

И. Кант в своём «коперниканском перевороте», сделал центром 

априорное знание человека, задающее внешнюю картину мира, тем 

самым предвосхитил неклассическую рациональность превалирования 

субъекта над объектом, появившуюся в начале ХХ веке в 

неклассической науке и экзистенциальной философии. В этом ряду 

предлагаемое понимание опредмечивающе-распредмечивающей, 

одновременно субъектной и объектной роли человека можно считать 

третьим коперниканским переворотом, соответствующим 
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постнеклассическому этапу развития знаний. Он является логичным и 

исторически назревшим, поскольку в сегодняшнем мире классическая 

и неклассическая позиции оказались односторонними и одинаково   

недостаточными и даже пагубными. Человек сегодня проявляет себя 

одновременно как активное существо-субъект, меняющее мир, и как 

часть  этого же мира – объект, зависящая от него. Он реально  и 

повсеместно демонстрирует свою двойственную субъект-объектную 

постнеклассическую природу, с которой уже нельзя не считаться. 
Такой новый взгляд влечёт существенные мировоззренческие 

последствия, уже сегодня затрагивающие не только науку, а всю 

духовную, а с нею и материальную сферы. Наряду с пересмотром 

научного мировоззрения (абсолютизирующего онтический мир), он 

требует также нового взгляда религиозного (абсолютизирующего мир 

онтологический) и традиционного философского (до сих пор 

безуспешно пытавшегося внешним образом соединить эти миры путем 

редукций одного из них к другому) знаний и  фактически ведёт 

религию, науку и философию  к синтезу. Иначе говоря, речь идёт о 

радикальной метафизической и мировоззренческой трансформации 

всего общественного сознания, позволяющей увидеть и  само бытие 

под новым углом зрения – как многообразие, сочетаемое с единством в 
постоянном процессе их взаимного обновления, т.е. как тотальность 

и тоталогенез. Разнообразные формы бытия, включая общество и 

самого человека, являются в этом случае субтотальными формами 

проявления бытия, несущими в себе всю информацию о нём. 

В этих условиях наиболее адекватным пониманием процессов 

инновации, осуществляемых человеком, является взгляд на них как на 

тоталогенез. Он затрагивает не только внешние формы жизни, а и 

предельно глубинные, скрытые механизмы, соединяющие в обществе 

и самом человеке бездны бытия с индивидуальными их проявлениями 

в человеческой практике  в виде постоянного согласования 

сознательного и бессознательного моментов в ней6. С этих новых 
метафизических позиций далее  и рассматривается сущность 

инноваций.  

 

I. Инновации и бытие 

 

Из сказанного во введении следует, что инновационным 

процессом является обнаружение ранее скрытых возможностей и их 

                                                        
6 См.: Кизима В.В. Бытие как тотальность. Современная философская картина мира и её 

приложения //Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, – № 

27, 2012. –  с. 71-189. 
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практическое явное использование, не нарушающее гармонии явного и 

скрытого. Инновации не берутся из ничего, в каждой форме бытия 

заложены потенции, которые могут быть их предметом и любой 

целостный реальный объект  может быть объектом инноваций.  Но для 

этого субъект-инноватор должен кое-что знать не только о конкретной 

инновационной ситуации, а и об общей природе любого объекта 

инновации, о характере и полноте его скрытых возможностей, их 

структуре и о других свойствах, а также об общих закономерностях 
инновационной деятельности и механизмах её оптимизации. 

Специалисты по инноватике не должны расти сами по себе как грибы 

после дождя, их необходимо целенаправленно и систематически 

готовить на основе метафизической концепции инноваций. 

Исходный её пункт состоит в том, что любой объект 

инноваций имеет двойственную природу –  как существующий явно, в 

актуальном виде, а также как несущий скрытые возможности иных 

актуализаций, которые интересуют субъекта инноваций прежде всего. 

В первом случае объект очевиден своим внешним явным присутствием 

как самостоятельный субстратный индивид-монада и внешними 

причинными отношениями с другими подобными объектами-

монадами. Во втором – он предстаёт как носитель множества скрытых 
в нём возможностей, выступает как амер  (ещё-не-бытие). Это 

относится и к самому человеку, который также имеет свою 

америческую природу, принимающую участие в инновационном 

процессе. Более того, именно она  является непосредственным 

источником инноваций, но  до сих пор не была центром внимания 

исследователей, в результате чего тема инноваций, несмотря на её 

внешнюю популярность в обществе, концептуально разработана слабо. 

Америческая природа вещей и человека не проста для 

понимания. Так новорожденный существует актуально как младенец, и 

скрыто как человеческий амер, поскольку несёт непроявленные 

возможности всей своей дальнейшей жизни, о которых в данный 
момент ничего неизвестно. В разных жизненных условиях они 

способны проявляться по-разному или даже не проявляться вовсе. В 

этом смысле человек как целое всегда существует как дуальность 

явного и скрытого, а в ходе инноваций является не только субъектом, 

а и объектом инноваций, его жизнь выступает как стихийный 

инновационный процесс, в котором явное и скрытое переходят друг в 

друга. Это особенно очевидно, например, в случае участия его в 

образовательных или творческих ситуациях, где в человеческом 

сознании осуществляется процесс постоянной циркуляции между 

явным и скрытым, отражающийся на внешнем поведении человека и 
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сам зависящий от него. Такой же дуальностью обладает и любая вещь 

и потому также может рассматриваться как объект инноваций. 

Таким образом, инновация – это не создание чего-то ранее 

отсутствовавшего в человеке или предмете, а реализация уже 

присутствовавших в них в  америческом виде возможностей как 

способностей к определённого рода внешним действиям при 

определённых условиях. А инновационное преобразование выступает 

как целенаправленный перевод амерического состояния в явное. 
Подобные  преобразования могут быть более или менее глубокими в 

зависимости от того, какой уровень возможностей выводится в 

актуальное состояние. Они могут приводить как к несущественным 

изменениям вещи, не заслуживающим названия инновации, так и к её 

глубинным трансформациям, метаморфозам, называемым 

превращениями, в результате которых вещь может восприниматься 

как качественно новая форма бытия с иным субстратом и новой  

базовой онтологической основой. 

История формирования любой вещи есть процесс 

прохождения ею разных онтологий бытия и заложена в ней как разные 

онтические уровни её строения, подобно тому, как филогенез живого 

организма в сжатом виде отражен в онтогенезе его зародыша в ходе 
развития последнего от признаков соответствующего типа к признакам 

рода, вида и самой данной особи (биогенетический закон Геккеля-

Мюллера). Иначе говоря, онтика вещи есть не что иное, как результат 

формирования вещи в разных онтологических условиях, и потому 

вещь в своей неповторимости сочетает в себе множество онтических 

обличий, за каждым из которых скрывается своя онтология жизни. 

Каждая вещь одновременно полионтична и полионтологична. Этим 

определяется  возможность её явного пребывания в контекстах разных 

онтологических уровней бытия в качестве разной также и в 

онтическом плане. Один и тот же человек в разных онтологических 

ситуациях ведёт себя как разный субъект – на работе как специалист, 
на улице как пешеход, в магазине как покупатель и т.д. При этом в нём 

помимо социальных  заложены также и более глубокие и широкие 

природные – физико-химическиме, информационно-энергетические, 

биологические и иные возможности. С ними всеми непосредственно 

связаны не только свобода его поведения в разных средах, а и его 

инновационные способности. Чем более глубокие онтические уровни 

человека и соответствующие онтологические условия его жизни  могут 

быть задействованы в его деятельности, тем больше его 

инновационные возможности и тем больше его свобода.  
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Теоретически, будучи полионтичным и полионтологическим 

существом, человек имеет неисчерпаемые возможности в своём 

инновационном отношении к миру. Метафизику инноваций следует 

строить, начиная с самых глубоких онтических уровней человека и, 

соответственно, с предельных онтологических уровней бытия, в 

которых они могут проявляться. В этом случае проявление 

полионтизма человека и полионтологизма бытия будут учтены во всей 

полноте и картина инновационных возможностей человека  обретёт 
законченный вид. В данной работе осуществляется именно такой 

предельный подход, в связи с чем   потребовалось уточнить и 

конкретизировать  ряд прежних представлений как о человеке, так и о 

самом бытии, дополнить их новыми и привести первые и вторые во 

взаимное соответствие.  

 

Бытие как меон и источник инноваций 

 

Самым глубоким онтологическим уровнем, являющимся 

основой всех форм бытия, в том числе человека, является бытие как 

таковое. Данный уровень теоретически открывает возможности 

моделирования самых радикальных инновационных действий 
человека, связанных с использованием универсальных механизмов 

бытования. Но для возможности практического осуществления 

указанного моделирования данные механизмы должны быть 

предварительно выявлены. В связи с этим рассмотрим «бытие как 

таковое» с позиций его строения и процессуальности,  двигаясь от этой 

исходной онтологии (бытия как такового) к онтологиям природы, 

общества и нашей повседневной деятельности на уровне отношений 

сознательного и бессознательного. 

Бытие – все, что существует, – предстаёт двояко: как 

единство и взаимопереходы явного и скрытого в нём, т.е. как 

постоянный инновационный процесс.  Поэтому в нем можно выделить 
два мира – мир неявный и мир явный. Уже начиная с ведических 

традиций,  за явным миром  вещей  усматривалось нечто неявное, 

способное их порождать. Неявное  понималось как необычное по 

своим свойствам онтологическое состояние всего сущего, но не 

тождественное сущему, а выступающее по отношению к нему и его 

индивидуальным  проявлениям как полная неопределённость. Древние 

индийцы впервые попытались в Ригведе описать и осознать 

изначальное состояние бытия, в котором не было ни сущего, ни не-

сущего, ни смерти ни бессмертия, ни ночи ни дня. Мы будем 

использовать для обозначения этого состояния более позднее 
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древнегреческое понятие меон. В меоне соединены воедино все 

противоположности – прерывное и непрерывное, конечное и 

бесконечное, сущность и явление, количество и качество, возможность 

и действительность, необходимость и случайность, единство и 

многообразие и т.д. Необычность меона  состоит в том, что в нём нет 

привычного для нас вещественного субстрата и связанных с ним 

вещей, в нём нет ничего из явного мира, но вместе с тем в нём в 

качестве возможности есть всё. Поэтому к нему  как истинному 
всегда сводили явные, но частные формы бытия, как нечто временное, 

призрачное и неистинное. Отношения меона и частных форм его 

проявления имеют свои непростые особенности, в которых следует 

разобраться.  

Мы исходим из того, что меон – не образное или 

мифологическое понятие, а действительная, но неявная реальность, 

постоянно присутствующая и служащая основанием всего явного 

мира. Меон и должен быть исходным пунктом анализа абсолютной 

природы инновационных процессов, поскольку в нём заключены  все 

возможности бытия, из него всё появляется и в него всё уходит, 

подобно тому, как в физическом мире обладающие массой 

элементарные частицы и античастицы аннигилируя, «исчезают» в 
фотонах, которые не имеют массы покоя, но из фотонов же они могут 

и рождаться. Вопрос о том, можно ли считать проявлениями меона 

фотоны или возникающие при аннигиляции нуклонов и антинуклонов 

нейтрино, уносящие половину энергии и практически не 

взаимодействующие с веществом, – это отдельный и конкретный 

вопрос, требующий непосредственно физического анализа. Мы не 

будем его касаться именно из-за его конкретности. Для нашего анализа 

важно то, что порождаемые меоном вещи образуют мир 

противоположных отношений явного и неявного, единичного и 

общего, необходимости и случайности и др. и, с одной стороны, этим 

создаётся разнообразие явного мира, с другой, его компоненты 
обречены двигаться к своему исчезновению,  «аннигилировать» в 

исходное меоническое состояние. Весь вопрос в том, когда именно и в 

какой форме это произойдет и произойдет ли вообще, поскольку 

справедливое для конкретной вещи может оказаться несправедливым 

для мира во всей его полноте. Теоретически с частицей и античастицей 

это происходит сразу, как только они сталкиваются, а с человеком – 

когда его внутренняя жизнь в ходе его возрастной деградации 

уравнивается с внешней. А вся вещественная материя придёт к 

исчезновению, когда произойдет её контакт с антиматерией, 

предположения о существовании которой существуют, и произойдет 
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их аннигиляция. Но практически противоречивость может оказаться 

сущностью бытия, предполагаемой самой его полнотой, и в этом 

случае имеет место её постоянное и органичное присутствие, несмотря 

на постоянную её изменчивость.  

В связи с этим, поскольку скрытое бытие  как меон  порождает 

всё явное и  являет собой исходный источник инноваций вселенского 

характера,  сосредоточим на нём внимание прежде всего как на особой 

специфической реальности. Можно ли сказать о ней что-то более 
определённое, чем уже сказано в истории философской мысли, где 

бытие: отождествлялось со всем существующим как неизменным 

(Парменид), считалось вневременным (в отличие от становления 

наличного мира), отличалось от пустоты (ничто), которая, однако, 

пронизывает его (Демокрит), рассматривалось как то, что может 

переходить в небытие (Платон), разделялось на потенциальное и 

актуальное бытие (Аристотель), просто считалось тем, что есть (М. 

Хайдеггер)?  

Будем исходить из того, что  особенности меона,  пусть и 

скрытые для нас, но реальные, могут все же анализироваться нами по 

их опосредованным внешним проявлениям, которые всегда несут о них 

информацию, хотя и косвенным, но реальным образом. Важно только, 
чтобы она  была прочитана адекватно и позволяла составить, пусть и 

гипотетическое, но соответствующее  «строению» скрытого 

меонического мира представление, а также понять механизм 

порождения им мира явного, с которым человек непосредственно 

имеет дело.  

Используя современные понятия, можно гипотетически, но с 

высокой долей вероятности,  утверждать следующее.  

1. Меон, как вечная субстанция своих форм,   обладает 

сверхвысокой энергией, поскольку способен не только порождать 

новые формы, а и,  поглощая старые, разрушать их любую прочность, 

какой бы она ни была, вплоть до определяемой известными нам 
внутриядерными силами7. 

                                                        
7 Исходя из современных научных данных, в качестве возможного претендента на роль 

меона можно считать космический вакуум. А.Д. Чернин в аннотации к своей статье 

«Космический вакуум» (Успехи физических наук, том 171, № 11, ноябрь 2001) в 

частности пишет: «Недавние наблюдательные исследования далеких вспышек 

сверхновых звезд указывают на присутствие во Вселенной космического вакуума, 

плотность энергии которого превышает плотность всех других форм космической 

энергии вместе взятых. Вакуум создаёт поле антигравитации, которое вызывает 

ускорение космологического расширения. Это ускорение было обнаружено в 

наблюдениях». 
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2. Меон в своей неопределенности един, но  многообразен в 

своих возможностях, поскольку может порождать разные формы 

явного мира.   

3. В своей неопределённости он  неизменен, т.е. пребывает вне 

времени, и одновременно  постоянно меняется во времени, поскольку 

иначе не мог бы порождать эти формы в ущерб своему постоянству. 

Это возможно только если жизнь меона в себе осуществляется в виде 

многообразных меонических движений, образующих единое, но 
разнообразное в себе и постоянно осуществляемое общее движение. 

При этом, различные движения в нём не независимы, а реализуются в 

форме взаимопересечений,  взаимоналожений, взаимопроникновений, 

иначе меон бы распался на части и не был бы единым.   

 4. Пересечение движений способно порождать выделенные из 

меонического фона отдельные образования – «точки пересечения» или 

«сгущения», которые хотя и порождены разными движениями, но уже 

не принадлежат до конца ни одному из них, ведут себя как особые  

формы бытия – меонические «узлы», выделяющиеся из неявного 

меонического фона как нечто локальное в нем и потому явное. Других 

механизмов порождать явные формы в описанных условиях не 

существует. 
5. Меонические потоки-движения в общей им всем 

неопределённости содержат индивидуальные различия, иначе 

порождаемые их пересечением «узлы»-формы были бы однородны с 

ними и сливались с фоном, т.е. отсутствовали  бы как локальные, 

явные реальности. Но указанные  различия состоят не в различии их 

меонической природы (она едина для меона), а в способе проявления 

этой общей природы – в степени энергетичности разных меонических 

потоков. Таким образом, меонический мир в своём единстве разделен 

в себе энергетическими проявлениями меонических частей-потоков. 

Исходя из указанных свойств меона, можно говорить о его 

строении как о таком, в котором перечисленные свойства являются 
взаимно совместимыми. Отсюда следует, что, во-первых, учитывая его 

постоянную высокую, но дифференцированную энергетичность, 

можно говорить о наличии в меоне поля энергетической 

напряженности, имеющего в каждой меонической «точке» 

определённый энергетический потенциал. Иначе говоря, меон 

структурирован в разных местах по энергетическому потенциалу, 

поэтому энергия может рассматриваться как  один из его 

универсальных параметров. Во-вторых, логично далее допустить, что 

меонические потоки движутся между местами, имеющими разные 

энергетические потенциалы, что можно рассматривать как наличие в 
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меоне энергетического ландшафта, в общем случае постоянно 

меняющегося. Конкретная  картина меонических потоков и их 

пересечений соответствует энергетической картине меона, а её 

упорядоченность носит характер информационно-энергетического 

кода меона. Информационно-энергетическая картина меона является 

его важной интегральной характеристикой, а информация выступает 

как его второй универсальный параметр наряду с энергией. 

Однако этим дело не ограничивается. Специфика меона 
позволяет говорить также о возможности зарождения в нём иного 

мира, отличающегося от него своей дискретностью, а значит 

определённостью, – мира явного.  Бытие, как отмечено выше, не 

исчерпывается миром неявным, меоническим. Меон порождает также 

мир явный, который включает в себя индивидуальные формы, – мир 

вещей. Назовем его субстратным  миром. Субстратные формы бытия 

также относятся к бытию, но уже как его актуализированные 

проявления. Здесь – корень тех инновационных процессов 

меонического бытия, на основе которых существуют более привычные 

человеку инновации, связанные с субстратностью и его собственной 

деятельностью. Именно в ходе порождения  субстратных форм бытия 

из меонического состояния реализуется глубинный постоянный 
инновационный процесс, происходящий  в бытии. Чтобы понять не 

только механизм перехода неявного в явное в человеческой 

деятельности, а и  картину самого бытия во всей её полноте, 

рассмотрим подробней дифференциацию бытия на явное и неявное.  

 

Формирование субстратного мира 

 

Как из меона возникают субстратные формы? Данный процесс 

имеет два этапа.  

1. На первом осуществляется порождение вещей явного мира. 

Здесь важнейшую роль играют энергетические точки пересечения 
(«узлы») меониченских потоков, которые создают локальные 

динамичные образования на общем фоне меона. Они обладают 

определённой устойчивостью за счёт устойчивости образующих их 

потоков и распадаются при изменениях этих потоков. Но есть более 

редкие случаи, когда несколько энергетических точек пересечения 

соединяются в более сложное относительно самостоятельное 

образование, либо сама точка пересечения  обладает способностью 

распадаться на субсостояния, способные взаимодействовать друг с 

другом и поддерживать друг друга в автономном режиме. В 

сложившихся внешних меонических условиях подобные усложненные  
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образования выделяются из общего меонического фона как 

предформы явного бытия – первичные амеры. Амеры – ещё не 

полноценные явные формы-вещи, поскольку существуют только пока 

сохраняются пересечения породивших их потоков и исчезают при 

нарушении характера этих пересечений. Они несамодостаточны в том 

смысле, что не отделены от потоков меонической среды в качестве 

самостоятельной актуализированной индивидуальности, полностью 

зависят от их пересечения, связаны с местами пересечения и не могут 
свободно менять эти места в меоническом пространстве. Когда 

пересечение иссякает, первичный амер распадается. При всём том, 

наличие меняющегося общего массива таких амеров важно, потому 

что он создаёт непосредственные предпосылки порождения вещей – 

второго этапа. 

2. Второй этап наступает, когда в пределах устойчивой 

ситуации возникают несколько  или  комплекс амеров, которые могут 

образовывать свою собственную связную меонически локализованную 

систему, в которой устанавливаются связи между самими амерами  

как самостоятельными монадами в виде внешних по отношению к 

ним причинных отношений, энергетически более весомых, чем 

межамерические внутренние связи. Приобретение ими устойчивого 
характера означает формирование внутреннего стабильного 

механизма самосохранения разноамерического комплекса. По мере 

усиления его внутренних стабилизационных возможностей 

самосохранения он всё меньше зависит от  образовавших его 

меонических потоков (хотя и предполагает их существование как 

амерического континуума вообще) и их неустойчивости и становится 

подвижным в общей меонической среде. Роль ландшафтности 

меонического фона перестает быть решающей, хотя он по-прежнему 

необходим. По отношению к возникшим причинным отношениям он 

начинает играть роль скрытых условий. Комплекс амеров, связанных 

причинными энергетическими связями, обретает самостоятельное 
значение  как явное уже субстратное образование, выделившееся из 

скрытого меонического фона, способное причинно взаимодействовать 

с другими подобными субстратными образованиями. Данный 

комплекс вступает в субстратный мир как его полноценный 

фрагмент. 

Так формируется субстратный мир, который поддерживается 

на основе скрытого меонического мира как мир явных форм, 

способных жить самостоятельной явной жизнью. Они связаны 

причинными отношениями и способны существовать как в свободном 

состоянии, так и образовывать устойчивые явные субстратно-
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причинные системы – генерологии. Образующие генерологических 

систем – устойчивые формы–вещи – выступают как их дискреты.   

Дискреты двойственны в том отношении, что, оставаясь частью  

скрытого меона (будучи парсами) и испытывая его скрыто-

меоническое влияние изнутри, в то же время обладают внешней 

индивидуальной автономностью, как монады взаимодействуют друг с 

другом причинным образом. Иначе говоря, дискреты имеют монадно-

парсическую (mp-) природу, а генерологии, состояшие из дискретов и 
их отношений имеют, соответственно, природу парсически-

генерологическую (pg-).      Наличие в неявном меоне явной монадно-

генерологичсеской части означает, что на самом деле бытие не только 

скрыто в своей меоничности, её энергетичности и информационности, 

а и в явном виде mp-дискретности и pg-генерологичности и 

причинности. 

Универсальным параметром явного бытия является  

субстратность.  Появлением субстратности завершается цикл 

порождения единым  меоном множества явных вещей и их устойчивых 

генерологических отношений. Можно строить разные предположения 

относительно конкретных первичных субстратных компонентов8. Нам, 

в данном случае важно другое – в связи с обоснованием реальности 
субстрата вырисовывается общая картина бытия, которую можно 

определённым образом представить. Это имеет большое значение для 

конструктивного оформления модели бытия и её последующего 

теоретического и практического использования.   

 

Общая модель бытия и её 

универсальные параметры 

 

Рассмотренные составные части бытия в реальности 

присутствуют одновременно и составляют общую картину-модель 

бытия, характеризующуюся своими характеристиками – 
универсальными параметрами бытия. Из вышесказанного следует,  

что данная модель включает в себя:  

1.неопределённую в своём бытии-небытии неявную 

всеприсутствующую меоническую субстанциальную основу – меон, 

порождающую и поглощающую амерические и субстратные формы 

бытия. Параметр меона – энергия, существующая в форме 

меняющегося энергетического поточного  ландшафта;  

                                                        
8 С определённой долей условности можно допустить, что формирующиеся из меона 

амеры, способные затем превращаться в дискреты субстратных форм, в физическом 

смысле являются обнаруженными в последнее время частицами Хиггса. 
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2. мир явных субстратных дискретно-генерологических форм, 

возникающих за счёт объединения амерических состояний в 

самодостаточные устойчивые формы и существующие за счёт 

гармонизированного отношения явных причинных отношений 

дискретов как монад и неявных этих же дискретов как парсов. 

Параметр этого мира – субстратность; 

3. к названным компонентам бытия добавляются меонические 

информационно-энергетические влияния на все происходящие в бытии 
процессы в качестве носителей кодов ландшафтного строения 

меонического бытия, и организующие эти процессы в соответствии с 

указанными кодами. Данные влияния несут печать энергетической 

ландшафтности меона, которая  играет структурирующую и 

организующую роль по отношению к процессам америзации, а также 

генерологизации. Параметром указанной энергетической 

ландшафтности является информация;  

4.  указанные выше параметры связаны с общими им 

процессами, которые обладают общим качеством рефлексивности. 

Рефлексивность состоит в том, что субстратные процессы явного мира, 

подчиняясь причинным действиям, увлекают собой и глубинные 

амерически-меонические отношения своей основы, влияя тем самым 
на структуру-код  меонического мира, частью которого эти отношения 

являются. В результате, меонические влияния несут информацию не 

просто об энергетической структуре меона, а и об её изменениях в 

соответствии с процессами субстратного мира. Данные изменения 

сказываются информационно-энергетически на последующем 

формировании самих меонических амеров и формирующихся из них 

субстратных дискретов явного мира. 

Таким образом,  меонические кодирующие влияния  

сказываются снизу на процессах, связанных с субстратными 

преобразованиями явного мира сверху, и сами реагируют на обратное 

влияние этих верхних влияний изменением своего информационно-
энергетического кода. А субстратные миры, живущие самостоятельной 

и внешне отлаженной  причинной жизнью, испытывают глубинные 

меонические влияния, которые несут скрытую информацию обо всём, 

что происходит в бытии как явном, так и неявном. 

Так осуществляется информационно-энергетический 

рефлексивный процесс, связывающий по разным каналам субстратную 

жизнь бытия с меонической (поскольку изменения в субстратном мире 

сказываются на меоне, формами бытия которого субстратные вещи и 

отношения являются) и меоническую жизнь с субстратной (поскольку 
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меонический информационно-энергетический код закладывается в 

амеры, превращающиеся затем в вещи субстратного мира).  

Интегральным параметром, характеризующим данную 

циклическую рефлексивность, является отношение генерологической 

упорядоченности явного субстратного мира к информационно-

энергетическому коду  мира меонического. Этот параметр  можно 

обозначить как сизигию. Параметр сизигии характеризует 

взаимодействие и взаимосоответствие меонического мира и 
субстратного. Поскольку меонический код из-за постоянной 

изменчивости более подвижен по отношению к генерологическим 

порядкам субстратного мира, он играет по отношению к их 

упорядоченности роль парсических условий, расшатывающих данные 

порядки и играющих по отношению к ним роль хаоса. Отношение их 

показателей предстает как мера большего или меньшего сизигийного 

соответствия их друг другу. Кратко это можно записать как: S=Ng/Np, 

где S – сизигия,  Ng – выраженная в процентах мера упорядоченности 

субстратной генерологии, Np – мера её хаотичности, вызванная 

влиянием меонической парсики. Значение сизигийного соответствия  

может принимать разные значения, характеризующие разную степень 

гармонии субстратного и меонического миров, при условии, что  Ng+ 
Np=100%. 

К трём указанным структурным субмирам бытия – 

меоническому, субстратному, информационно-энергетическому – 

можно добавить мерцающий в своём возикающе-исчезающем 

промежуточном и связывающем все три указанных мира состоянии 

мир амерических состояний. Как можно предположить из 

современных космологических представлений, он образует 

самостоятельный внушительный слой между мирами меоническим и 

субстратным. Прямая и обратная связь меонического и субстратного 

миров через соответствующие разноканальные потоки 

информационно-энергетических влияний осуществляются именно 
через амерический мир – в одну сторону от меона к субстратам, в 

другую – от субстрата к меону. 

Итак, строение бытия включает три главных мира: 1. 

скрытый мир меонический, главным параметром которого является 

энергия (Э); 2. явный мир субстратный, главный его параметр – 

субстратность (С); 3.неявный мир информационно-энергетического 

влияния, его главный параметр – информация (И), а также мир 

амерических состояний, связывающий указанные три. Жизнь бытия 

проходит как постоянный процесс СЭИ-трансформаций, в ходе 

которых одновременно идут процессы перехода меона в субстратность 
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и субстратности в меон, а также процессы в самих  меоническом, 

информационо-энергетическом и субстратном мирах. Общей мерой, 

характеризующей состояние бытия, является Сизигия. На этом 

понятии следует остановиться подробней. Но сначала уделим 

внимание введенным гипотетически парсическим влияниям меона. 

Покажем, что за ними стоит объективная реальность и они могут и 

должны стать предметом целенаправленного изучения и 

практического использования.  
 

Парсические влияния меона: 

практические наблюдения 

 

Обнаружить реальность парсических влияний можно, 

учитывая  специфику их возможного проявления. Особенность 

парсических влияний меона состоит в том, что они влияют на вещи не 

как на целые, т.е. не причинно, а на их скрытое глубинное 

содержание, поскольку присутствуют везде, и идут от всего меона, а 

не от его части. Это означает, что в каждом явном объекте меон 

представлен информационно полным образом, но только на самых 

глубинных основаниях данного объекта, где он оказывается меонически 
связанным с другими объектами непосредственно. Поэтому 

парсическое влияние не сказывается непосредственно на поведении 

объекта в его внешних причинных отношениях с другими объектами, 

оно может изменять только глубинные внутренние процессы целого и 

лишь косвенно, в форме «неизвестно откуда взявшихся» случайностей 

и неожиданностей выявляться во вне. Поэтому, хотя явный мир живёт 

причинной жизнью, а скрытый – парсической, они  могут 

сосуществовать. Поскольку объект может быть связан с разными 

уровнями скрытого, причинное на одном уровне может оказываться 

парсическим на других и наоборот. Поэтому различие причинного и 

парсического имеет место только в их взаимном отношении  друг к 
другу в конкретной реальной ситуации. 

Однако и при этом их различие как таковых является 

относительным, что сказывается при изменении ситуации. 

Взаимодействие между ними становится возможно в процессах,  где 

граница между ними размывается по мере возрастания роли 

случайностей и нестабильностей, связанных с глубинными 

парсическими влияниями, способными своими действиями 

«подрывать целое изнутри». В результате этого целые формы 

субстратного мира могут меняться и испытывать распад, а внутренние 

процессы могут не только оставаться скрытыми, а и вызывать 
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поддающиеся фиксированию  внешние эффекты, несущие информацию 

о парсических влияниях. 

Можно ли сказать что-либо более конкретное об этих 

эффектах? Поскольку энергетически скрытые парсические влияния во 

внешних процессах могут проявляться в основном как 

несущественные и незначительные искажения внешних причинных 

воздействий, непосредственное изучение парсических влияний 

возможно через поиски и изучение этих необъяснимых с причинной 
точки зрения искажений. Они носят характер тонких эффектов, чаще 

всего не замечаемых нами на фоне гораздо более мощных в 

энергетическом смысле причинных отношений. Из этого и следует 

исходить, реализуя  практические доказательства реальности 

парсических влияний. Об их реальности могут свидетельствовать 

незначительные, но аномальные отклонения от ожидавшихся 

результатов причинных действий. Именно эти аномалии  зависят от 

специфики породившего их парсического мира и потому  выделяются 

в общей информационной причинной картине, несут «метку» 

парсичности, которая может фиксироваться внешним образом. 

В таком случае при обнаружении парсических феноменов 

можно говорить о специфической методологии – обращении к работе с 
инородными, аномальными, необычными на фоне стандартных 

ситуаций феноменами. Разделом метафизики тотальности, занятым 

разработкой методов обнаружения и изучения парсических влияний и 

их результатов, является парсология. Фактически в её задачи входит и 

раскрытие всего загадочного и необычного, с чем люди сталкиваются 

на протяжении всей своей истории, что оказывается теперь 

непосредственно важным и перспективным делом и для нашей 

«обычной», явной, причинной жизни, на которой парсические влияния  

всегда оставляют «следы». И хотя они не нарушают принцип 

причинности, но способны вносить отклонения  в сам характер 

причинения. К таким «следам» относится, например, характер 
разброса результатов в серии действий одной и той же причины  в «тех 

же» условиях; в другом случае – всегда присутствующее в нашей 

деятельности отклонение результата от цели, поскольку  результат 

всегда несет следы не только нашей целевой причинной деятельности, 

а и «посторонних» парсических влияний среды, которые всегда имеют 

место и устранить которые  невозможно. К. Поппер впервые 

попытался разобраться в подобном вопросе, посвятив много лет 

попытке разобраться в вероятностном характере квантовой механики, 

для чего ввел наряду с причинной детерминацией идею т.н. 

«напердзаданности» влияний условий на микропроцессы, связывая 
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именно с условиями неоднозначные поведения микрочастиц. Его 

можно в данном случае считать предтечей парсического анализа. 

Сегодня можно сказать больше: если в отклонениях 

результатов одних и тех же причинных действий от однозначного 

значения действительно  «повинны» парсические влияния, то 

фиксируемые нами отклонения, во-первых, явным образом указывают 

на переход скрытых влияний в явные, и, во-вторых, при достаточно 

большом массиве полученной информации эти данные могут далее 
дифференцироваться по группам, фиксирующим разные по типу 

парсические влияния, изучение которых  далее может проводиться 

раздельно и целенаправленно. 

Существуют разные методы изучения парсических влияний, 

ими занимается парсология. В качестве примера можно привести один 

из разработанных в последнее время новых, описанных  И. 

Магафуровым9. Опираясь на него, можно сделать вывод о реальном 

наличии в мире ещё не известных нам парсических влияний. Об этом 

свидетельствует анализ больших массивов статистических данных, 

полученных недавно в ряде экспериментальных серий. Автор 

цитируемой работы, проанализировав результаты, полученные в 

течение длительного времени с помощью рулетки, пришёл к ряду 
неожиданных выводов. Одним из главных является заключение о том, 

что результаты случайных испытаний, если их внимательно 

проанализировать, максимально учитывая число знаков «после 

запятой», а не ограничиваться только средними величинами, на самом 

деле оказываются неслучайными, они подчиняются определённым 

закономерностям. В таком случае традиционное вероятностное 

описание изученных последовательностей данных оказывается 

неполным. Более того, наши представления о случайном неверны в 

корне, поскольку в последовательности «случайных» чисел 

обнаруживается повышенное по сравнению с теорией число 

самоповторов фрагментов одних и тех же чисел. 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). Иначе говоря,  добавим мы, самое необычное и 

интересное содержится не в средних величинах, а в отклонениях от 

                                                        
9 И. Магафуров. Скрытая структура хаоса. – М., 2010. – 259 с. 
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средних значений, которые определяются не причинным фактором, 

определяющим среднюю величину, а качественно другими, 

парсическими.  До сих пор ими, как правило, пренебрегают при 

обработке статистических данных, поскольку они составляют малую 

долю по сравнению со средними значениями. Но оказывается именно в 

них и содержится информация о скрытых влияниях, которые средняя 

величина не фиксирует. Опыты И. Магафурова и их результаты 

непосредственно свидетельствуют о реальности парсических влияний, 
идущих из скрытых глубин и влияющих на традиционную 

статическую картину аномальным образом. 

Помимо этого примера можно вспомнить и феномен так 

называемого  фликкер-шума, вскользь упоминаемого в книге И. 

Магафурова. Он обнаруживается  в самых разных областях реальности 

как аномальная флуктуация по отношению к традиционному «белому 

шуму». Белый шум - это сигнал, который имеет одинаковую мощность 

в одинаковой полосе частот в любой части диапазона. Примером 

может служить шум включённого, но не настроенного на 

определённую станцию телевизора или приёмника. Фликкер-эффект  

обнаруживается как в микропроцессах, так и в макроявлениях, в 

биологических и социальных системах, в связи с землетрясениями и 
др., что говорит о его универсальном характере и поэтому может 

рассматриваться как результат парсических влияний. В интернете 

можно найти разнообразную информацию об этом феномене. В. 

Жвирблис в статье «Загадка фликкер-шума» ссылается на гипотезу, 

согласно которой  фликкер-шум присутствует в любых системах, 

которые находятся вдали от равновесия, а к таким системам относится 

Солнце и Земля со всем её космическим окружением, и живая клетка и 

электронная система. Есть также гипотеза о стохастическом характере 

этого шума, отмечаемого в явлениях турбулентности в потоке 

жидкости или газа, в неустойчивом режиме работы химического 

реактора, в сердечной аритмии. В. Жвирблис допускает также, что 
фликкер-шум является результатом «какого-то внешнего воздействия 

на систему, хотя при этом остаётся без ответа главный вопрос – откуда 

берётся это воздействие». Ответ на этот «главный вопрос» на самом 

деле существует: истоком этих воздействий являются парсические 

влияния. 

М. Герценштейн, дополняя статью В. Жвирблиса в 

комментарии «Ещё немного о шумах», рассматривает фликкер-шум на 

примере радиотехнических устройств. В их работе этот шум 

обнаруживается как избыточный низкочастотный шум, 

ограничивающий точность выполняемых с их помощью измерений. 
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Автор пишет, что природа этих шумов неясна, как отмечают сами 

физики, само их существование – вызов современной физике. Из-за 

них сопротивление полупроводников медленно флуктуирует в одну 

или другую сторону, а почему – неизвестно. Флуктуации 

сопротивления происходят в девятом знаке после запятой, если 

среднее сопротивление образца взять за единицу. Мощность 

фликкерного шума обратно пропорциональна частоте, т.е. он гораздо 

более инерционен, чем движения зарядов в маленьком образце. При 
этом в совершенно разных физических объектах спектр шума 

оказывается одним и тем же. Если в физике колебания и волны 

разной природы (механические, электрические в контуре генератора, 

колебания атомов в молекуле) описываются одинаковыми 

уравнениями, то фликкерные колебания не попадают в их число. Если 

допустить, что их источник имеет космическое происхождение, то ни 

одно из сегодня известных четырёх взаимодействия (сильное, 

электромагнитное, слабое, гравитационное) для этого не подходят. 

По признакам. указанным В. Жвирблисом и М. 

Герценштейном (проявление фликкер-шума в неравновесных 

состояниях, причём в объектах любой природы и масштабов, слабый 

характер проявления фликкер-флуктуаций («в девятом знаке после 
запятой»), отсутствие его корреляций с известными другими 

флуктуациями, отсутствие адекватных методов его описания, 

неясность с его происхождением и его источниками, несовпадение его 

природы с известными сегодня типами взаимодействия и воздействия), 

– всё это свидетельствует о том, что фликкерный шум вполне может 

быть интерпретирован как результат парсических влияний и имеет 

меоническое происхождение.  

Поэтому, обобщая, можно сказать, что каждая вещь на самом 

её глубоком меоническом уровне  неразрывно связана с меоническим 

миром как его часть и испытывает его информационно-энергетическое 

парсическое влияние. А на уровне субстратном она участвует во 
внешней явной причинной жизни отношений с другими вещами как 

монада с монадами. Если причинное влияние нам хорошо известно, то 

парсическое требуют ещё специального рассмотрения. Пока ясно одно 

– эти два влияния способны «уживаться», не мешая друг другу потому, 

что  в энергетическом отношении парсические меонические влияния 

на вещь гораздо слабее, чем внешние причинные, и их действия 

заметны только на «микроуровнях» вещи. Т.е. сферы их главного 

влияния разнесены и не совпадают. Обнаружить парсические влияния 

меона можно в явном мире, только обрабатывая большие серии  одних 

и тех же (с точки зрения причинных условий) явных событий, 
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например получения массива результатов при повторении одних и тех  

же измерений или получении одних и тех же результатов. Отклонения, 

связанные с непричинными, парсическими влияниями, отличаются от 

случайных отклонений, которые связаны с ошибками измерений, с 

неучётом всех причинных влияний, и которые обычно носят 

симметричный характер. В отличие от них результаты парсических 

влияний  имеют «аномальные» упорядоченности, которые не могут 

быть случайными, поскольку не укладываются в требования теории 
вероятности. Именно они могут служить средством  для изучения 

особенностей парсических влияний и  самого меонического мира, и  

для лучшего понимания окружающего нас мира явного. В частности, 

тех аномальных явлений, которые человек наблюдал с незапамятных 

времён.  

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о реальности 

и  универсальности проявлений парсических процессов и о 

возможности их изучать. Помимо подтверждения реальности 

парсических влияний, этот вывод может помочь в систематизации 

исследований и открытий нового. Работа по выявлению скрытых 

влияний и их изучению может и должна носить систематический 

характер. Её можно рассматривать как деятельность по 
целенаправленному изучению парсики объективного мира и как 

важное направление парсологических  исследований, в которых 

используются новые методы обнаружения парсических влияний 

разного уровня.  Использование возможностей меонического мира 

приведёт к овладению любыми трансформациями и превращениями, 

когда глубинные инновации станут повседневной жизнью.       

 

II. Сизигия – фактор гармонизации бытия 

          

  Сизигийный механизм возник вместе с формированием 

субстратного мира на базе перехода меонического основания в 
америческую ситуацию, когда возникают вещи и генерологические 

отношения. В этом случае меон продолжает в своём скрытом виде 

присутствовать в вещах и оказывать влияние на них через свою 

скрытую в них часть скрытым же (не причинным) парсическим 

образом. Вещи в этом случае выступают как парсы, неразрывно 

связанные с меоническим миром и испытывающим его влияния. Но те 

же вещи одновременно выступают как носители своих явных 

субстратных качеств как монады и взаимодействуют с другими 

монадами причинным образом. В таком случае в ходе причинного 

взаимодействия вещей начинает формироваться механизм причинно-
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парсической самодетерминации. Он состоит в том, что вещь как 

монада, воздействуя причинно на другую вещь как монаду, 

одновременно влияет на неё и как на парс и тем вызывает  изменения в 

парсической области меона. Но меонические изменения влекут 

парсические  «волны», которые влияют парсическим обратным 

образом на первую вещь изнутри. После этого первая вещь как целое 

меняет своё причинное внешнее действие на вторую и процесс 

продолжается дальше. Подобные процессы причинно-парсической 
самодетерминации  происходят постоянно и со всеми вещами, 

связанными меонически. К чему они ведут? 

К тому, что те вещи, в которых их причинные внешние 

действия и вызываемые ими обратные внутренние парсические 

влияния не соответствуют друг другу и внутреннему  парсически-

генерологическому состоянию вещи, будут приходить в неадекватное 

состояние, разрушаться,  исчезать. Те, в которых соответствие будет 

сохраняться, будут носить устойчивый характер и развиваться, пока не 

исчерпается их внутренний потенциал, связанный с возможностями их 

вещественного носителя. При этом,  следует учитывать и то, что 

помимо обратных парсических влияний, вызываемых причинными 

действиями самой вещи, на вещь влияют и изменения остального 
парсического меонического фона, вызываемые другими вещами, а 

также и их причинными внешними влияниями. Поэтому, фактически, 

идёт постоянное усоответствливание не только парсики и 

генерологии данной вещи, а всех  вещей, относящихся к меону, но 

прежде всего (более заметным образом) связанных друг с другом 

непосредственным причинным и парсическим образом.  

Таким образом, любая вещь, если она включена в 

генерологические отношения, т.е. функционирует как дискрет, в 

скрытом  виде остаётся частью меонического мира, но одновременно 

как бы отделена от него своим индивидуальным монадным, т.е. явным 

субстратным существованием в причинных отношениях. Каждая вещь 
на самом её глубоком меоническом уровне неразрывно связана с 

меоническим миром как его часть и испытывает его информационно-

энергетическое парсическое влияние. А на уровне субстратном она 

участвует во внешней явной причинной жизни отношений с другими 

вещами как монада с монадами. При этом причинные влияния имеют 

место между вещами извне, а парсические действуют на внутреннее 

содержание вещей. И всё это ведёт к тому, что в реальности одни вещи 

существуют и развиваются, другие не возникают, третьи находятся на 

стадии распада, или формирования. Главная тайна бесконечно 

разнообразного бытия, в котором, однако, «все – одно и то же», 
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кроется во взаимной репрезентации явлений, означающей постоянное 

стремление к сохранению соответствия разнотипных явлений друг 

другу, что бы с ними ни происходило. Этот фактор 

усоответствливания и получил название сизигии. 

Поскольку он имеет определяющее значение по отношению к 

самим универсальным детерминантам и параметрам бытия, он 

выполняет по отношению к ним интегральную функцию, играет по 

отношению к бытию в целом фундаментальную роль. Последняя 
состоит в том, что именно в вечном сизигийном стремлении бытия к 

внутреннему соответствию всех его  компонентов друг другу, 

несмотря на их преобразования и трансформации, заключается его 

сущность и вся его тайна. Данное обстоятельство заставляет обратить 

особое внимание на раскрытие природы сизигии, а также на вопрос о 

контроле сизигийности процессов. Сизигийность и её мера являются 

главными, можно сказать универсальными ориентирами в 

инновационной и управляющей деятельности. В метаморфозах 

конкретных СЭИ-форм устойчивый характер приобретают только те 

состояния, в которых составляющие СЭИ достигают в своём единстве 

определённой парсически-генерологической гармонии и способны 

породить конкретную стабильную ситуацию. Здесь – исток 
формирования общей картины онтических форм субстратного бытия и 

их отношений, согласованной с миром неявным меоническим. 

В этом смысле сизигия выступает также как  всеобщая 

тенденция сопряжения онтики и онтологии, плюральности и единства, 

генерологизации (сериализации) и субстанциализации (америзации) 

бытия во всех проявлениях онтико-онтологических дуальностей, т.е. 

всех вещей и их условий. Если сказать чётче – это механизм 

репрезентации, осуществляющийся в виде никогда не 

прекращающегося процесса взаимного представления компонентов 

бытийных тотальностей друг в друге, всего во всём, несмотря на то, что 

характер этих компонентов и форм бытия может существенно меняться, вплоть 
до изменения их субстратности. Принцип сизигийности состоит в том, что 

любая вещь всегда пребывает в движении взаимного согласования, 

усоответствливания себя с миром и мира с собой, причём это 

согласование, в общем случае,  может иметь вид метаморфозов, в 

которых меняется и вещь и мир. Именно сизигийное стремление 

задает СЭИ-динамику таким образом, чтобы выявлялись в 

действительной форме не любые, а лишь определённые СЭИ-

образования. Сизигия – как бы всеприсутствующая и 

всеобъединяющая душа субстратного бытия, проявляющаяся через 

механизм причинно-кондициональной самодетерминации. 
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Принцип сизигийности является в метафизике тотальности 

основополагающим в осмыслении бытия как целого. Он составляет 

также нерв практики бытия, а вместе с этим задаёт определённые 

ориентиры человеческой деятельности. В частности, как бы ни 

технологизировалось знание и как бы ни распадалась на фрагменты 

наша субъективная деятельность, она всё равно объединена вечной 

тенденцией ориентации на сизигийность и успешна только тогда, 

когда осуществляется в согласии с ней. Она обречена, если пытается 
противостоять сизигийным процессам подобно тому, как деятельность 

политика бесперспективна, если противостоит тому, что называют 

«объективным историческим процессом» или «ходом истории», а на 

самом деле тому, что выступает как требование сизигийности 

общественного бытия. 

Сегодняшний глобальный процесс, подчинённый идее 

корпоратократии, утратил оптимальную социальную сизигийность и 

движется к глобальной кризисной ситуации. Конкретные проявления 

антисизигийных действий становятся всё более явными. Они, в 

частности, ярко обозначены ранее упоминавшимся Джоном 

Перкинсом во введении к его книге10. Описывая сознательно 

проводимую со стороны США политику создания глобальной империи 
корпораций, банков и правительств, он отмечает, что речь идёт не о 

заговоре,  с которым можно бороться на основе закона, а о 

навязывании с помощью всей системы образа жизни порочного кредо 

всему населению. 

Он пишет: «Ею правит не умысел малочисленной кучки 

людей, а непререкаемая, как Евангелие, вера в то, что экономический 

рост несет благо всему человечеству и что чем выше этот рост, тем 

больше выигрывают все люди. Из этого кредо вытекает следующее: 

тот, кто высекает благословенную искру экономического роста, 

должен быть возвышен и вознагражден, стоящий же в стороне, 

подлежит эксплуатации», «промышленные магнаты, управляющие 
этой системой, должны обладать особым статусом. Это мнение лежит 

в основе многих из наших нынешних бед». «Когда в людях 

поощряется жадность, жадность становится главным мотивом 

разложения». «Корпоратократия – это не заговор,  однако основные 

действующие лица в обоих случаях исповедуют единые ценности и 

связаны общими целями. Одна из наиболее важных функций 

корпоратократии – сохраняя, постоянно расширять и укреплять 

систему. Жизнь тех, кому она «удалась», их реквизит – дома, яхты, 

частные самолеты – преподносятся нам как образцы для подражания, 

                                                        
10 Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. – М.: Pretext, 2005. – 319 с. 
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чтобы вдохновить нас всех на потребление, потребление и 

потребление. Используется любая возможность, чтобы убедить нас в 

том, что покупать вещи – это наш гражданский долг, что разграбление 

природных богатств полезно для экономики и, следовательно, служит 

нашим высшим интересам». 

Позиция автора, который сам долгое время служил системе 

корпоратократии и хорошо знает, о чём говорит, такова: 

«Эта книга была написана для того, чтобы мы задумались и 
изменили нашу жизнь. Я уверен, что когда достаточно людей осознает, 

как нас эксплуатирует экономический механизм, возбуждающий 

неутомимую потребность в природных ресурсах, и в результате 

создаёт системы, взращивающие рабство, мы больше не сможем 

терпеть это. Тогда мы пересмотрим нашу роль в этом мире, где 

единицы купаются в роскоши, а большинство задыхается в нищете, 

грязи и насилии. Тогда мы посвятим себя поискам пути к 

состраданию, демократии и социальной справедливости для всех». 

«Ни одна Страна или союз нескольких стран не могут бесконечно 

процветать за счёт эксплуатации других».  

То, что автор обозначает «состраданием, демократией и 

социальной справедливостью», является ничем иным, как 
оптимальной социальной сизигийностью, от отсутствия которой 

страдает современный социум. В связи с этим дальнейшая разработка 

общих принципов сизигийной деятельности и их использование 

является сегодня жизненно важной практической задачей. 

Поскольку сизигия – предельный детерминант бытия, свести 

его к более фундаментальным основаниям невозможно и сказать о нём 

больше нечего. Дальнейшая задача состоит только в том, чтобы 

попытаться обнаружить универсальные внешние формы его 

проявления в онтической жизни и соответствующие универсальные 

параметры сизигийности, на которые можно ориентироваться в своей 

деятельности, обеспечивая её оптимальность.  Измерение, контроль 
указанных параметров и поддержание их оптимального значения  

может рассматриваться как всеобщее требование и  условие любой 

разумной деятельности человека и общества, а прежде всего 

инновационной. Оно служит основанием мудрости, называемой в 

метафизике тотальности сизигийной рациональностью. Выполнение 

человеком требований сизигийной рациональности есть практическая 

технология непрерывного пребывания человека не только в высшей 

точке эффективности его действий и свободы, а и в истине, любви и 

красоте. В обществе это означает гармонию экономики, гуманитарной 

сферы и образа жизни. Практическая реализация сизигийной 
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рациональности предполагает измерение сизигийности и ориентацию 

на оптимальное значение её параметра. О мере сизигийности, о 

критериях и путях обеспечения оптимума пребывания в сизигийности 

и пойдет речь дальше.  

        

Сизигийный параметр и его оптимум 

 

Как можно охарактеризовать сизигию параметрически и какой 
глубинный смысл скрыт за тягой природы и человека к соответствию 

со средой и бытием вообще? Динамика и изменение тотальности 

«человек+среда» осуществляются в виде рg-переходов. Они же служат 

формой проявления сущности рассмотренного ранее механизма 

самодетерминации тотальности, а, стало быть, и  сизигийного 

механизма. В таком случае, если учесть, что генерология есть 

характеристика упорядоченности, а парсические отношения играют по 

отношению к ней роль дестабилизирующего фактора, то параметр для 

оценки сизигийности можно ввести, используя  p и g-характеристики. 

Рассмотрим ситуацию устойчивого парсически-

генерологического состояния тотальности. В качестве параметра сизигии 

можно в этом случае взять характеристику степени соответствия 
генерологии своей парсической ауре и внешним парсическим 

(виртуальным) влияниям. Если обозначить характеристику 

генерологического порядка через Ng, показатель внутреннего 

парсического фона, связанного с генерологией, через  Np, а показатель 

скрытого парсического влияния извне Nv (лат. Virtualis – скрытый, 

способный проявиться), то сизигийный параметр (обозначим его через 

S) может быть принят, например, в виде:   S=Ng/(Np+Nv). Поскольку, 

как правило, внешние парсические воздействия в случае устойчивого 

состояния тотальности, будучи относительно неизменными 

(Nv=constanta), не играют решающей роли в её более динамичной 

внутренней жизни, непосредственным отражением её сизигийности 
может служить более простое соотношение: S=Ng/Np, где, в 

зависимости от конкретного значения константы Nv, к Np должно 

прибавляться некоторая добавка. Рассмотрим для простоты условный 

случай, когда Nv = 0.  

Дальше следует учесть, что хотя S и определён как параметр 

сизигийности (или сизигийный параметр), не любое отношение Ng и 

Np является истинно сизигийным, т.е. свидетельствующим о 

действительном соответствии парсики и генерологии, которое нас 

интересует как наиболее оптимальное в существовании тотальности. 

Чтобы с помощью указанного соотношения S=Ng/Np определить меру 



 42 

оптимальной (истинной) сизигийности, придётся сделать некоторые 

вполне оправданные допущения, справедливость следствий из 

которых затем  можно проверить на практике. Вряд ли оптимальным 

значением S можно считать ситуацию полного господства генерологии 

над парсикой («тоталитарное» состояние ситуации Np=0), поскольку  в 

этом случае жизнь тотальности сводится к повторению одного и того 

же генерологического функционирования и отсутствию возможности 

развития, т.е. парсически-генерологических переходов (ситуация 
«репрессивной генерологии»). Такое состояние крайне чувствительно 

к малейшим нарушениям генерологии, поскольку они ведут к 

обвальному разрушению всей конструкции, лишённой гибкости. Так 

же не является оптимальной и ситуация генерологической 

неопределённости при ведущей роли парсики (Ng=0, ситуация 

«радикального парсического  хаоса»), поскольку это означает распад 

генерологических порядков и исчезновение тотальности как 

целостности, её «растворение» в парсическом фоне.  

В таком случае, поскольку ситуации Ng = 0 и Np = 0 

исключаются как неоптимальные и, следовательно, S не может быть 

нулем или бесконечностью, следует исходить из того, что 

оптимальным значением сизигии (Sopt) является некоторое конечное 
положительное численное значение. Это влечёт важный вывод: для 

случая оптимальных состояний определённое значение сизигии 

реально существует. В таком случае встаёт задача его определения. 

Она оказывается вполне разрешимой, если учесть некоторые 

обстоятельства. 

Чтобы данное значение определить, следует обратить 

внимание на то, что язык метафизики тотальности приложим к любым 

целостностям и процессам, потому что понятия генерологии и парсики 

не накладывают иных ограничений на тотальность, кроме тех, которые 

присутствуют в их определении. Поэтому конечное численное 

значение оптимальной сизигийности должно иметь универсальный 
характер, а значит, если бы нам удалось определить его в том или 

ином конкретном практическом случае, его можно было бы перенести 

далее на все остальные ситуации и представить как искомое 

универсальное значение Sopt. Для реализации этой идеи в метафизике 

тотальности использованы результаты, полученные К. Шенноном и 

Е.А. Седовым. Эти авторы исследовали целостность текстов. На 

примере отобранных временем письменных текстов они показали, что 

мера генерологической упорядоченности в текстах (которая 

рассматривалась как процент «избыточной информации» текста, т.е. 

такой, которая может быть предсказана до её получения на основе 
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лишь её внутренней упорядоченной связности) относится к мере 

парсического хаоса (получаемого как разница 100% хаоса и процента 

избыточной информации) как 4:111. Исходя из этого конкретного 

случая, можно сделать общий вывод: формула оптимальной 

сизигийности в устойчивом состоянии тотальности имеет вид: 

Sopt=Ng/Np=4. Т.е. численное значение сизигийного оптимума  (с 

учётом принятого условия отсутствия внешних парсических влияний: 

Nv = 0) равняется четырем и имеет универсальное значение для 

любых оптимальных парсически-генерологических отношений12. 

Значение данного вывода трудно переоценить в силу его 

универсального характера и возможности широкого применения на 

практике. Из него, в частности, следует, что не только состояние, а и 

изменение тотальности тогда является оптимальным и позволяет 

считать процесс изменения развитием тотальности, не выводящим её 

за пределы её идентичности, когда данное изменение не превышает 

25% при 75%  сохраняющейся генерологической упорядоченности. 

Однако всё же указанный вывод относится только к ситуации 

стабильных и оптимально развивающихся простых 

(неиерархизированных или слабоиерархизированных, т.е. 

допускающих удовлетворительное описание) pg-отношений. Кроме 
того, мы брали идеальный случай отсутствия ощутимых внешних 

парсических влияний Nv=0.  Можно ли ориентироваться на какой-то 

показатель оптимальной сизигийности в более сложных случаях, 

связанных со сложными, иерархизированными тотальностями и их  

существенными морфологическими преобразованиями вплоть до 

метаморфозов? Ответ на этот вопрос требует выявления более общих – 

интегральных индикаторов сизигийности.      

 

Индикаторы сизигийности 

морфогенеза 

 
Выше была рассмотрена ситуация оптимального развития 

тотальности при наличии нулевого влияния внешней парсики, т.е. 

виртуальных условий (Nv = 0) и соблюдения оптимальной связности в 

тотальности (Sopt=4). Однако, в ходе реального тоталлогенеза могут 

происходить и происходят преобразования внутренней жизни 

тотальности за счёт дифференциации и специализации её 

генерологических функций, вытеснения всё большего числа свойств 

                                                        
11 Седов Е.А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // 

Общественные науки и современность. – 1993. – № 5. – с. 92-101. 
12  Кизима В.В. Социум и Бытие. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2007. – 204 с. – С. .96. 
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дискретов в парсическую область и нарастания парсических 

внутренних влияний на генерологию. Это чревато перестройкой её 

генерологических отношений  и изменением субстратных носителей, 

т.е. вещей, выполняющих монадную роль. В таком случае меняется 

качество парсических и генерологических (субпарсических и 

субгенерологических) параметров и их отношений и прежний 

сизигийный параметр к этому переходному процессу не может быть 

применен. Конечно, можно было бы пытаться применять его к 
генерологическому каркасу тотальности как целому и его парсической 

ауре. Но это предполагает знание всех субгенерологических порядков 

самости тотальности и структуры парсической ауры, что в 

большинстве случаев практически вряд ли возможно. Кроме того, в 

случае изменения сложноиерархизированной тотальности меняется и 

отношение её содержания к внешним условиям: усиливается её 

«чувствительность» к одним компонентам среды и ослабляется к 

другим подобно тому, как взрослеющий человек, меняя своё 

отношение к среде (характер интереса к ней, выбор иных целей и 

средств их достижения и т.д.), меняет и приоритетность влияния на 

него факторов самой среды. Такое смещение характера и роли 

доминантных воздействий на тотальность в общем парсическом поле 
условий можно рассматривать как изменение виртуальных влияний 

самих условий (ситуация не только Nv ≠ 0, а и Nv ≠ constanta). В 

результате этого некоторые парсические отношения также обретают 

характер генерологических, а генерологические распадаются и 

становятся парсическими так, что проследить этот процесс не 

представляется возможным. 

Кроме того, в случае развития сложной тотальности подобные 

рg-переходы могут вести к созданию в её пространстве 

неопределённых (амерических) рg-ситуаций субстанциальности, из 

которых и на основе которых затем возникают новые парсически-

генерологические субструктуры, играющие роль её новых 
морфологических компонентов.  В общем случае, такие эволюции, 

происходящие в разных частях тотальности, могут сливаться в единый 

структурированный процесс. Одновременно это влечёт 

дифференциацию и преобразование внешних отношений тотальности. 

Во всех этих случаях использование парсически-генерологического 

индикатора становится невозможным или крайне затруднительным. 

Возникает вопрос, как определять сизигийную оптимальность таких 

сложных процессов, в которых устойчивость генерологии 

подвергается перманентному испытанию. 
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При определении индикаторов сизигийности в подобных 

случаях можно исходить из интегральной внешней картины процесса, 

из того, что, поскольку результатом pg-переходов в них является 

развитие морфологии тотальности, оптимальная сизигийность данного 

процесса (или отклонения от неё) должна отражаться на 

формирующейся общей архитектонике тотальности. В таком случае 

сам вид данной архитектоники может служить искомым индикатором 

и сизигийная оптимальность процесса должна проявляться в 
некотором интегральном параметре порождаемой им 

морфологической архитектоники тотальности. Поскольку 

рассмотрение вопроса ведётся безотносительно к конкретному случаю 

тоталлогенеза, данный параметр или параметры, если удастся их 

обнаружить, должны также иметь универсальное значение. 

Существуют ли численные математические показатели, 

характеризующие архитектонические отношения в тотальности или 

между тотальностью как целым и её частями? Существуют. Например, 

это отношение общего  размера тотальности к размерам отдельных 

ее фрагментов. Подобные отношения, как абстрактно кажется,  могут 

иметь разные,  в общем случае произвольные численные значения, 

подобно тому, как отрезок геометрической прямой можно делить 
произвольно в разных пропорциях. На самом деле, если учесть, что 

морфология тотальности выстраивается в результате игры 

генерологических и парсических (причинно-кондициональных) 

информационно-энергетических взаимовлияний и что на этот процесс 

воздействуют организующим образом ландшафтные порядки бытия, 

вряд ли все указанные отношения из числа теоретически возможных 

равноправны в смысле их реальной устойчивости, а значит и 

сизигийности. Ведь даже отношения самих по себе чисел, отвлечённых 

от операций практического измерения, могут иметь разное качество – 

быть рациональными и иррациональными. Не случайно открытие 

иррациональных чисел в своё время было воспринято как гром среди 
ясного неба. До сих пор бытийный смысл иррациональности оставался 

скрытым. На основе принципов метафизики тотальности можно 

допустить, что рациональные числа фиксируют генерологические 

отношения, а парсические влияния, в силу того, что они 

структурированы и в пределе уходят в бесконечность и вносят 

сложную иерархическую структуру в любые пространственные 

размеры тотальности, как раз и связаны с необходимостью 

иррациональных чисел. Поэтому, продолжая рассуждение дальше, 

можно утверждать, что значение сизигийного оптимума тотальности 

(максимально учитывающего полноту парсических влияний) скорей 
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всего должно иметь также иррациональный вид. В таком случае вполне 

вероятно, что архитектонические параметры не любого целого дают 

значение сизигийного оптимума, а только такого, в котором данный 

оптимум действительно имеет место, а это значит, что целое должно 

быть максимально согласовано в своей морфологии и со средой, 

обладать соответствием не только частей и целого, а и внутреннего и 

внешнего. Из сказанного следует, что на практике численные 

параметры сизигийного оптимума можно надеяться получить, 
рассматривая архитектонику не любых, а только устойчивых форм 

тотальности, прошедших длительный «отбор на сизигийность» среди 

прочих подобных.  

Если учесть всё сказанное, то окажется, что такие показатели 

действительно существуют и, более того, хорошо известны. Ещё 

древние дали нам интегральный параметр, характеризующий 

гармонию целого и частей, известный как золотое сечение. В 

«Началах» Евклида была поставлена задача «о делении отрезка в 

крайнем и среднем отношении», решение которой и привело к 

численному, и, что, как мы уже знаем, не случайно, к иррациональному 

значению (1+√ˉ5)/2=1,61803…, известному после Клавдия Птоломея и 

Леонардо да Винчи как «золотое сечение». Если разделить отрезок в 
пропорции, равной значению золотого сечения, то получим, что длина 

большей его части относится к длине меньшей части так же,  как длина 

всего отрезка к длине большей части. Именно такая пропорция 

оказывается очень широко распространенной во всех сферах бытия. 

Сегодня известны связанные с золотым сечением и другие 

универсальные отношения, выражаемые, например числами 

Фибоначчи, Люка и др. К этому же ряду относятся понятия 

«обобщенной золотой пропорции» А.П. Стахова, представление о 

«структурной гармонии систем» Э.М. Сороко13. В частности, понятие 

«обобщенной золотой пропорции» оказывается важным для 

характеристики развития систем, связанного с переходом системы из 
одного гармоничного состояния  в следующие гармоничные через 

дисгармоничные неустойчивые, возникающие под действием 

парсических факторов. 

Сегодня имеются примеры золотого сечения не только давно 

известные из иллюстраций в природе, обществе и в строении человека, 

а и практического использования критерия золотого сечения для 

решения задач оптимизации человеческой деятельности. Причём не 

только в архитектуре или живописи, где этим критерием пользовались 

                                                        
13 Стахов А., Слученкова А., Щербаков И. Код да Винчи и ряды Фибоначчи. – СПб.: 

Питер. 2007. – 320 с. – С. .112-126. 
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давно. Интересной является, например, современная попытка решения 

вполне тоталлогической проблемы в экономике – установления связи 

между сложными процессами структурирования экономики и 

оптимизацией ее развития на основе использования правила золотого 

сечения. И.В. Крючкова в своей статье, посвящённой анализу данной 

проблемы14 использует правило золотого  сечения как универсальный 

закон такого структурирования. Понимая под «рядом золотого 

сечения» ряд чисел Фибоначчи, сопоставляя с рядами золотого 
сечения, полученными для разных лет экономического развития 

Украины, соответствующие им ряды структурирования различных 

экономических показателей, она рассматривает негативные 

последствия его нарушения и результаты макроэкономического 

моделирования влияний отклонений от гармонизированных 

структурных норм на современную динамику ВВП. Автор делает 

вывод, что недостаточно использовать один или несколько отдельных 

факторов для определения такого обобщающего показателя, как 

потенциал экономического развития. Необходимо ещё учитывать 

степень приближения данных факторов к границе эффективности и 

взаимной координации. В отдельных уже существующих моделях, 

отмечает И.В. Крючкова, хотя и используются «коинтеграционные 
соотношения», но лишь фрагментарно. Рассматривая уже 

разработанные, но всё же недостаточно удовлетворительные  подходы, 

она, в частности, пишет, что в них «пока что отсутствует понимание 

законов структурирования экономических систем, т.е. законов 

гармонизации действия отдельных факторов в пределах этих систем. 

А, следовательно, нет и удовлетворительного объяснения характера 

действия как самих этих законов на отдельных этапах цикла развития, 

так и широких влияний отдельных факторов на равновесие систем. 

Нет также определённости относительно того, какие структурные 

компоненты присущи экономике в момент, когда линия её реального 

развития совпадает с линией тренда» (курсив – К.В.). Выделенные 
курсивом слова обозначают не что иное, как сизигию, действующую в 

сложной экономической системе, без учёта которой её описание, тем 

более объяснение  и эффективное управление ею является 

невозможным. 

К сожалению и сегодня, спустя больше десяти лет после 

публикации статьи И.В. Крючковой, понимание принципиальной роли 

гармонизирующего сизигийного фактора в процессах 

структурирования экономических и иных, например, кластерных, 

                                                        
14 Крючкова И.В. Макроструктурные факторы и закон Золотого сечения // «Экономист». 

– 2005 – № 9, сентябрь. – С. 26-30. 
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региональных и прочих систем и полисубъектных сред,  продолжает 

отсутствовать. Даже в среде профессионально занимающихся 

специалистов по рефлексивным процессам и управлению дело 

ограничивается преимущественно описанием разрозненных 

методологий, упускающих общую картину15. В настоящее время, 

учитывая мощные глобальные не только природные, а и политические 

и социальные процессы на нашей планете, актуальность сизигийной 

тематики резко возрастает как в теоретической области, так и в 
практической жизни стран, регионов,  континентов и всего социума.   

 

Смысл оптимальности интегральной сизигийности 

 

После всего сказанного остаётся уяснить смысл 

оптимальности сизигии, когда речь идёт о следовании правилу 

золотого сечения или другим требованиям «математики гармонии». 

Что кроется за обобщенной (интегральной) мерой оптимальной 

сизигийности? Для ответа на данный вопрос воспользуемся ещё раз 

уже испытанным приёмом. Подобно тому, как мы определили 

универсальное численное сизигийное значение для простых состояний 

тотальности на основе конкретных измерений сизигийности текстов К. 
Шенноном и Е.А. Седовым, можно для выяснения универсального 

смысла интегрального сизигийного оптимума также сначала 

рассмотреть его смысл в конкретном случае, а  затем придать ему 

универсальное значение. Используем для этого исследования В.И. 

Акунова, связанные с параметрическими рядами16.  

Долгое время, практически работая в промышленности в 

качестве одного из известных в СССР специалистов, изучая 

                                                        
15 В.Е. Лепский описывает ситуацию следующим образом: «В контексте 

постнеклассической рациональности  под управлением понимается не жесткая 

детерминация систем, а «мягкие формы управления» - создание условий для их 

развития. Фактически доминирующими видами управления становятся разнообразные 

«виды управления через среду». В частности, к ним следует отнести управление «мягкой 

силы», управление посредством создания хаоса. Управление сложностью, управление 

через «задание механизмов  функционирования среды», управление «через механизмы 

сборки субъектов», управление «через социальные сети» и многие другие виды 

управления» (Лепский В.Е. Эволюция представлений об управлении в контексте 

развития научной рациональности.//Рефлексивные процессы и управление. 

Сб.материалов IX Международного симпозиума «Рефлексивные процессы и 

управление» 17-18 октября 2013 г. Москва. Отв. ред. В.Е. Лепский. – М., «Когито-

Центр», 2013. – С. 54).    

 
16 Акунов В.И., Чечик А.Л. Самонормирование (самоорганизация) сложных систем 

переработки вещества, энергии, информации // Totallogy-XXI (15/16 випуски). 

Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України. – 2006. – С. 398-413. 
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исторический опыт развития технических средств (особенно детально 

историю мельничного дела)  он пришёл к следующим выводам:  

1. в ходе развития и совершенствования сложных 

технических систем осуществляется их самонормирование, т.е. 

выделяются их дискретные состояния в общем ряду развития, система 

нормируется по некоторым характеристическим параметрам, образуя в 

соответствии с ними эволюционный дискретный ряд; 

2. отбор систем условиями активно осуществляется в 
момент возрастания энтропии, т.е. при усилении хаоса 

(неопределённости) состояния системы; 

3. отобранная устойчивая система характеризуется 

высокой степенью организованности (минимумом энтропии) при 

минимуме удельных затрат вещества, энергии и информации на 

единицу преобразуемого потока; 

4. общий процесс подчинен минимизации удельных 

затрат вещества, энергии и информации на единицу преобразуемого 

потока. 

Все эти положения имеют важное значение для 

рассматриваемых нами вопросов, особенно потому, что основываются 

на большом эмпирическом материале. Они указывают не только на три 
достаточных для описания макросистем общих параметра – вещество, 

энергию, информацию (что является конкретизацией, а заодно и 

подтверждением правильности нашей идеи СЭИ для 

рассматриваемого конкретного случая), а также и на дискретный 

характер состояний устойчивых сложных систем в общем ряду их 

развития. Но для нас особенно важен в данном случае последний из 

выводов – о том, что сложные устойчивые системы характеризуются 

минимумом энтропии и общий процесс идёт по линии минимизации 

затрат вещества, энергии и информации на единицу 

перерабатываемого потока.  Фактически это есть ответ на 

интересующий нас  вопрос. Остаётся только обобщить его.  
Смысл оптимальной сизигии состоит в том, что с ней связано 

максимальное взаимное соответствие субстрата, энергии и 

информации и чем дальше в том или ином конкретном случае оно от 

максимума, тем неустойчивей, быстротечней и дальше от сизигийного 

состояния находится структурированный процесс. В общем случае 

оптимум сизигийности означает устойчивое состояние минимума 

затрат субстрата, энергии и информации онтической формы на 

переработку ею единицы  внешних потоков. С другой стороны это 

можно трактовать и как такое состояние оптимума тотальности, 

которое  позволяет ей ассимилировать максимум внешних потоков. 
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Этот обобщенный показатель сизигийности «поглощает» параметр 

сизигийности простых онтических форм (S=4) полученный на основе 

понятий парсики и генерологии, поскольку описание сизигии через 

парсический и генерологический показатели действует только в случае 

наличия определившихся парсически-генерологических отношений. 

Но, с другой стороны, обобщенный показатель не должен 

противоречить оптимуму  S=4 в том случае, когда процесс 

морфологизации достигает устойчивого парсически-
генерологического состояния. Когда pg-переход завершен, он должен 

выводить на оптимум S=4. Т.е. сизигийный параметр 4 имеет вполне 

определенный смысл оптимума в случае, если он достигнут в 

конкретной форме в результате завершенного процесса 

генерологизации тотальности. В связи с этим можно сформулировать 

следующее общее положение: 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 парсически-

генерологический параметр равняется четырём (S=4), а 

морфологические отношения, устанавливающиеся в ней, прямо или 

опосредованно выражаются через параметр золотого сечения. В 
таком случае тотальность достигает состояния минимума затрат 

субстрата, энергии и информации на переработку ею единицы 

внешних потоков. Процессы, не соответствующие данным 

требованиям, являются нестабильными и утрачивающими свою 

идентичность. Таков истинный смысл происходящих в бытии 

сизигийных преобразований. В соответствии с ним реализуется и 

меняется многообразие субстратных форм, как и, в других случаях, 

происходит их деградация, унификация и исчезновение под влиянием 

сизигийных процессов более общего характера.     

      

III. Инновационная деятельность 
 

Инновационная деятельность человека отличается от 

естественных процессов обновлений в природе тем, что вносит в 

природу свои цели и смыслы и создает искусственную, социально 

значимую среду, важную для человека. В рамках природного мира, 

предстающего как субстратная среда природы, искусственная среда, 

создаваемая человеком, предстает как социальная субстратная среда. 

Обновляющие действия человека несут человеческие смыслы, поэтому 

понятие инновации применимо только в жизни людей и общества, 

даже когда речь идёт об использовании ими природных материалов и 
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сил и изменениях, вызываемых ими в природе. Называя инновациями 

обновления в обществе, мы отличаем их от обновлений в природе. 

Деление действительности на явную и скрытую также имеет 

специфический смысл в обществе. Скрытое в жизни человека и 

общества – не только то, что неизвестно и еще не открыто в обществе,  

а и то, что не используется в их жизни, хотя бы в природе оно реально 

присутствовало и ранее было известно людям.  А явное – то, что 

используется и, в принципе, может использоваться всеми. По этому 
признаку можно различать сами инновации:  в одних случаях как те, в 

которых используются ранее неизвестные силы и возможности 

(фундаментальные инновации), в других – как использующие 

известные в обществе силы и возможности, но не использовавшиеся 

ранее (социальные), в третьих –  как использующие известные и 

использующиеся в обществе возможности, но впервые используемые 

конкретным человеком (индивидуальные). Возможны и другие 

типологизации. 

 

Механизм инновационного процесса 

 

Механизм инновационного процесса задаётся человеком, хотя 
зависит не только от человека, и должен осуществляться в 

соответствии с определёнными общими требованиями. Человек 

действует на инновационную ситуацию через конкретные предметы 

или процессы локальным причинным образом, тем самым  меняет и 

всю данную ситуацию как целое. Изменение ситуации как целой 

сказывается рефлексивным образом на самом человеке онтологически 

как непричинное кондициональное влияние условий одновременно «со 

всех сторон», в общем случае не всегда только явным образом, а и 

действуя на подсознание человека. Т.е. человек, осознанно причинно 

воздействовав на инновационную ситуацию, вызывает тем самым 

обратное, в том числе скрытое кондициональное влияние ситуации на 
себя, на своё подсознание и через него на сознание. Это происходит 

подобно тому, как человечество, влияя целенаправленным причинным 

образом  на природу, через нее, как условия своей жизни, 

кондиционально  влияет на сознание людей и их последующие 

действия. Тем самым механизм причинно-кондициональной 

самодетерминации ведёт к саморазвитию и саморазвертыванию систем 

«человек-среда» и «общество-природа». Он является важным 

средством практической инновационной деятельности, поскольку 

действует не только в обществе, а и в природе, на которую человек 

также может влиять в ходе инновационного процесса. 
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Принципиально важной особенностью данного механизма 

является то обстоятельство, что прямое причинное действие человека 

на ситуацию и обратное кондициональное влияния ситуации на 

человека действуют по разным каналам (внешнему причинному с 

одной стороны и скрытому кондициональному – с другой), и не могут 

скомпенсировать друг друга. Поэтому исходное инновационное 

действие человека не завершается, а далее развертывается как единый 

инновационный процесс. Важно в нём и то, что если причинные 
действия носят внешний характер и не несут фундаментально нового 

как глубинного, то кондициональные носят именно глубинный 

парсический характер и способствуют выявлению скрытых 

возможностей через подсознание человека в его сознании, и, вызывая 

в нем новые потребности, цели и действия, реализуются человеком в 

явном мире.  

 

Типы и виды инноваций 

 

Инновационная деятельность может быть разделена на два 

типа – естественную и сознательно осуществляемую. 

Естественная – стихийно, неконтролируемо   протекающая 
жизнедеятельность, рассматриваемая как  фактически постоянно 

реализуемое инновационное действие в меняющихся ситуациях, 

сказывающихся на индивидуальном и общественном подсознании, 

порождающих рефлексивные реакции в деятельности людей и 

общества, чреватые неожиданностью для них самих и для 

окружающих. Сознательно осуществляемая – целенаправленно 

реализуется в инновационном процессе. При этом оба эти понятия 

необходимы и целесообразны. Это вытекает из следующего. 

Понятие естественной инновации сталкивается с трудностями 

её интерпретации. С одной стороны, инновацию, понимаемую как 

жизнь, было бы неправильно игнорировать. С другой, на это можно 
возразить, что поскольку она осуществляется без целенаправленного 

руководства, без специально прилагаемых усилий и сознательного 

обдумывания каждого шага, т.е. на подсознательной и интуитивной 

основе, –  в этом смысле она является инновацией не по существу, а 

формально. Однако и сознательно выстраиваемые инновации не всегда 

могут служить примером инновационной деятельности, причём 

именно потому, что связаны с сознанием. Ведь формально 

правильные, контролируемые сознанием действия часто носят 

неоптимальный  характер, не «справляются с жизнью», поскольку 

могут опираться не на адекватную логику, на предрассудки и догмы. В 
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этих случаях формальной (или формально-логической) инновацией 

можно было бы называть именно сознательно осуществляемую. 

На самом деле реальная инновация несёт оба компонента – 

сознательный и бессознательный. В сознательно осуществляемом 

человеком инновационном процессе присутствует и бессознательный 

момент, служащий творческим началом, определяемый  воздействием 

на сознание человека реальных, но ещё не институциализированных, в 

этом смысле скрытых влияний. Именно благодаря им, в человеке и 
общественном сознании формируются новые переживания, 

потребности, побуждения, мотивы и цели, являющиеся основой 

инновационных действий. Поэтому естественная инновация важна не 

столько как инновация сознательно осуществляемая человеком (она 

таковой не является), сколько как объект изучения главного  момента 

любой реальной инновации – механизма перехода бессознательного в 

сознательное, скрытого в явное. В качестве такового она и имеет 

право фигурировать под своим названием и быть специальным 

объектом исследования. А что касается реально осуществляемых 

инноваций, то они несут в себе неосознанно осуществляемую 

«естественную инновацию» как свой ключевой момент, но внешне 

предстают как целенаправленные действия, осуществляемые 
субъектом инноваций явным образом. 

Реальные инновации могут проявляться:  

как  личностные (переводят скрытое в явное в самом 

человеке и связаны с изменениями и переживаниями человека в ходе 

его личностных телесных и духовных практик и трансформаций); 

гуманитарные (нацелены на внешнее преобразование  внутренней 

жизни человека и духовной жизни общества, в том числе путём 

выработки ценностных позиций и норм и  ориентации жизни на 

высшие идеалы, на гармонизацию жизни мира в человеке и человека в 

мире. К гуманитарным относятся инновации образовательные, 

познавательные, воспитательные, педагогические, 
мировоззренческие); 

 социальные (направленные на преобразование социальных и 

политических отношений, регулирование отношений общества и 

государства и гармонизацию отношений человека и общества); 

 материально-технические (технические, технологические, 

связанные с природоиспользованием, организационные, 

производственные). 

Можно также исходить из другого деления, которое сегодня 

актуально – отдельно говорить о гуманитарных и негуманитарных  

инновациях, включая в негуманитарные все, кроме гуманитарных. 
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Вопрос об их отношении – о единстве, неразрывности и взаимном 

влиянии друг на друга – приобрёл сегодня особую остроту из-за явной 

недооценки гуманитарных инноваций. Об этой проблеме будет 

сказано ниже.  

 

Объекты инноваций 

 

В инновационной деятельности вопрос об объекте инновации 
играет принципиальную роль. Ответ на него важен не только для 

практических нужд, а и потому, что, отталкиваясь от понимания 

объекта, можно   судить  насколько широка область возможностей 

планируемой инновации. В то же время, определение объекта 

инновации наталкивается на трудности. Когда речь идет об 

изобретениях, усовершенствованиях, о рационализации, – ограничения 

в объектах, к которым эти действия могут применяться, практически 

отсутствуют. В случае же инновационного процесса, поскольку речь 

идет о процессе, объект предстает как нечто способное к 

непрерывному изменению. Он требует особого выделения из условий, 

а потому специального анализа его природы. Например, когда человек 

говорит о «необходимости изменить ситуацию», он на самом деле не 
всегда четко осознаёт, на что именно он хочет воздействовать в этой 

самой ситуации, и в таком случае не в состоянии определиться с 

истинным объектом задуманной инновации. Вместо изменения 

истинного объекта он часто меняет его контекст, создавая вместо 

инновации её видимость, или идёт к ней кружными путями через 

малопродуктивное и потому затратное и часто почти бесполезное 

изменение условий объекта вместо самого объекта. 

Сложность вопроса об определении объекта инновации 

связана и с тем, что современная изменчивая жизнь общества наделена 

свойством «утраты наблюдаемости», т.е. часто обусловлена 

использованием неконтролируемых информационных процессов, 
скрытых финансовых, коррупционных, политических и прочих 

механизмов диффузного влияния на общество, что затрудняет  

выделение связных социальных объектов, об инновации которых 

можно было бы говорить. Предлагаемый в литературе выход состоит в 

том, чтобы  использовать понятие «среды», ограничиваемой тем 

дополнительным условием, что она способна «саморазвертываться»17. 

Здесь ухвачена реальная проблема объекта инновации и намечен 

подход к её решению, но остаётся неясным критерий наличия 

                                                        
17 Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М..Изд-во 

«Когито-Центр», 2010. – С. 100. 
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саморазвертывания или способности к саморазвертыванию. Не 

случайно в той же работе В.Е. Лепского говорится о проблеме 

контроля и управления функционирования саморазвивающихся и 

самоорганизующихся сред активных нано-биоэлементов (с. 92). Кроме 

того, человек в таком подходе предстаёт как внешний субъект, 

инородный самому процессу инновации и потому потенциально  

способный нести в него вместо инновации деструкции и разрушение. 

Чтобы объект инновации  мог быть выделен в среде 
корректно, следует отталкиваться от адекватного понимания самой 

инновации. С этим есть свои сложности. Инновациями называют 

изобретения, открытия, рационализацию, модернизацию, «сборки», 

идеи, любое творчество и т.д., инновационными называются  решения, 

выступления, подходы, позиции, бренды и т.п., что не разъясняет 

природы инноваций, а затушевывает её. Люди, занимающиеся 

инновациями, говорят об инновационных бизнес-моделях, бизнес-

процессах, инновационных стратегиях, инновационных организациях, 

технологических инновациях, инновационном маркетинге, 

инновационных продуктах, о системных инновациях и т.д. Инновации 

делят по сфере приложения, по месту внедрении, по характеру 

удовлетворяемых потребностей, по степени радикальности, по 
масштабам распространения и т.п., выделяют точечные, линейные, 

плоскостные, многомерные, структурные, системные,  

надсистемные,  пространственные, наконец, региональные, 

отраслевые, политические, идеологические, международные и 

прочие инновации, – и обо всём этом говорится без малейших 

попыток очертить, хотя бы приблизительно, что может, а что не 

может быть объектом таких «инноваций». 

На самом деле объект инноваций должен быть наделён 

достаточным для решения поставленной инновационной задачи 

комплексом условий: 1. потенциалом творческих возможностей 

представляющих его людей и достаточными для обеспечения всего 
процесса инноваций скрытыми возможностями вещей; 2. должен, в то 

же время, быть избавлен от мешающих факторов, способных внести 

разлад в инновационный процесс; 3. быть системно гармонизирован и  

предполагать возможность широких организационных  модификаций и 

трансформаций, не нарушающих его сизигийности; 4. должен 

позволять поддерживать оптимальную сизигийность хода  этих 

процессов и всего инновационного процесса как целого; 5. 

предполагать необходимые потоки влияния и поддержки развития 

инновационного процесса извне. Всё это требует в качестве объекта 

инноваций иметь некоторую средовую целостность, обладающую 
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многообразием компонентов, и, одновременно, их единством, 

способным сохраняться в ходе инновации, иначе говоря, 

определённую средовую тотальность, способную быть 

развертывающимся в себе, но сохраняющим себя единством. 

Выделение (или целенаправленное создание) тотальности, 

удовлетворяющей этим требованиям – самостоятельная тема и 

практическая задача. Любая тотальность неразрывно связана с 

бытийным контекстом как его часть и требует как учёта необходимых 
условий и влияний среды, так и блокирования дезорганизующих 

инновационный процесс, поскольку любые переходные процессы 

обладают повышенной чувствительностью к внешним влияниям. 

Кроме того, инновационный процесс достаточно сложен в своей 

динамике и структуре, особенности которой также следует учитывать. 

Скажем, особое внимание требуется к инновационной динамике, 

сопряжённой со сменой субъект-объектных отношений в ней и за её 

пределами, а также к вещественным трансформациями тотального 

объекта в целом. Необходим постоянный контроль общей картины 

меняющихся пересечений разных влияний и тенденций во всём объёме 

инновационного  процесса, в котором люди действуют на 

инновационную среду каждый своим способом, а обратное её влияние 
на каждого человека зависит от комплексного действия всех 

участников и организационно-институциональных управляющих 

влияний на неё. Обладая информацией  о всех участниках 

инновационного процесса и разноритмических циклах их 

одновременных действий и картине разнодвижений, субъект 

инновации, помимо прочего, должен не только поддерживать 

оптимальный уровень её осуществления, а и благоприятный рабочий и 

психологический климата среди исполнителей.  

          

Управление инновацией 

 
  Управление инновационными процессами, поскольку речь 

идёт о действиях на объект инноваций как на тотальность, 

предполагает учёт закономерностей тоталогенеза. Инновационный 

процесс должен реализовываться представать в соответствии с 

принципом причинно-кондициональной самодетерминации и другими 

принципами метафизики тотальности. Инноватор, действуя на 

инновационную ситуацию через конкретные предметы или процессы 

внешним причинным образом и,  тем самым,  меняя её  как целостную 

среду, одновременно должен отслеживать генерируемые этими 

действиями обратные кондициональные влияния на всю ситуацию, в 
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том числе осмысливать происходящее с позиций поддержания общей 

оптимальной сизигийной ситуации. Постоянное поддержание  

сизигийной гармонии происходящего должно быть постоянно в центре 

его внимания. Только в этом случае инновационный процесс будет 

иметь целостный естественный характер, причём требующий 

минимальных затрат на его осуществление. 

Пока что история шла по пути стихийной инновационности, с 

нарушением принципа оптимальной сизигийности. Её действия были 
направлены не только на развитие общества, а, часто, выступали 

негативной силой по отношению к человеку и самому обществу – в 

виде бесчеловечной истории войн, заговоров, убийств, террора. 

Сегодня этот ход событий должен быть изменен, глобальное 

сообщество должны найти свое сизигийное место в мироздании и 

обеспечить сизигийность внутренней жизни, т.е. жить в гармонии 

внутренней и внешней. 

Принципиально важной особенностью данного механизма 

является то, ранее уже подчёркивавшееся обстоятельство, что прямое 

причинное действие человека на ситуацию и обратное 

кондициональное влияния ситуации на человека действуют по 

разным каналам (причинному с одной стороны и кондициональному – с 
другой) и  не могут скомпенсировать друг друга. Поэтому исходное 

инновационное действие человека не завершается, а рефлексивным 

образом далее развёртывается как единый инновационный процесс, 

который «отменить» нельзя из-за включения неявных механизмов. Его 

можно только исправить следующими шагами. Мы уже живём в мире, 

который постоянно изменяется. А вместе с этим постоянно меняется 

и человек и его среда, поскольку меняющиеся  кондициональные 

влияния, проходя через подсознание,  меняют его и через него и его 

действия. Постоянно выявляя скрытое через явное, человек меняет 

внешний мир и самого себя и обостряет вопрос об оптимальном 

поддержании соответствия его внешнего мира с его миром 
внутренним. Ситуация усугубляется тем, что саморазвёртывание 

инновационного движения помимо того, что оно является движущей 

силой инновационного процесса как целого, влечёт и побочное 

формирование многих других замкнутых и саморазвёртывающихся 

процессуальных реальностей, требующих дополнительного внимания. 

В отличие от привычных статичных неактивных объектов-

реальностей инновационный процесс, будучи  неразрывно связана со 

средой, выделяется из её контекста в виде самостоятельного 

подвижного специфического образования, условно подобного вихрям 

в воде или воздухе. В процессе инновационных действий человека он в 
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своём непрерывном рефлексивном движении меняет своё положение в 

среде, одновременно вовлекая в себя всё новые её компоненты и меняя 

самого человека, как во внешних причинных функциях, так и его 

бессознательную сферу и сознание. Человек оказывается не просто 

участником рефлексивных действий, а и связующим звеном их 

осуществления. 

В целом, рефлексивное  саморазвертывание комплекса ведёт к 

его усложнению, порождению многокомпонентных, полисубъектных и 
полиобъектных составляющих. Исходный вихревой процесс, 

развиваясь,  дифференцируясь в себе, порождая разнообразные новые 

рефлексивны циклы, в свою очередь дивергирующие, приобретает всё 

более развётвленный характер, а общая  картина – всё новое онтико-

онтологическое содержание.  Явная исходная цикличность-

рефлексивность «вихря» утрачивает прежнюю очевидность, 

становится скрытой за множеством порождённых им сосуществующих 

и субординированных относительно самостоятельных циклов. Внешне 

подобные инновационные образования как целые предстают в виде 

хаотически меняющихся единств многообразий компонентов-

субтотальностей (которые в этом процессе могут меняться, исчезать и 

рождаться). Их развертывание и образует  инновационный процесс как 
тоталогенез. 

Исходя из данной инновационной картины, можно уточнить, 

что объектом инновационного процесса выступает не просто  

тотальность (развёртывающееся в себе, но сохраняющее себя единство 

многообразия), а сложный процесс тоталогенеза, в котором при всех 

возможных изменениях и трансформациях его содержания через 

поддержание его оптимальной сизигийности сохраняется 

целостность, позволяющая его постоянно идентифицировать с 

самим собой. Объектом инноваций может быть всё, что угодно, при 

условии, что «оно» представляет из себя самодвижущуюся, 

самоорганизующуюся, рефлексивную целостность. Это не значит, что 
данная целостность должна быть полностью изолирована от мира, от 

обмена с ним энергией, субстратом или информацией. Скорей 

наоборот, чтобы жизнь тотальности продолжалась, она должна такой 

обмен осуществлять постоянно. Это   живые организмы и их органы, 

работающие производства и их субструктуры, общество и его субчасти 

– государство, политическая организация, самодеятельные 

организации, города, городские субструктуры, предприятия, 

организации, институты, театры, временные, но целостные процессы 

типа футбольного матча, театрального представления или 

разнообразные соревнования и т.д.  
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Такие реальные образования – вокруг нас и мы сами. Но всё 

же не любая реальность  сама по себе может быть объектом 

инноваций. Во многих случаях её необходимо вначале сделать такой и 

это будет акт создания объекта инноваций, а не инноваций. Хотя и акт 

создания может стать инновационным, если он будет рассматриваться 

как часть охватывающей его тотальности. Например, нельзя 

осуществлять инновационные действия по отношению к бизнес-

структуре, которой нет. Для этого сначала необходимо её создать и 
этот процесс не относится к инновационным сам по себе. Но, если 

создание бизнес-структуры происходит в связи с развитием или 

реформированием определенной экономической сферы, частью 

которой оно должна быть,  то оно становится инновационным актом в 

связи с реальными отношениями с данной сферой. 

Можно сказать, что любая деятельность может являться 

инновационной, если правильно определиться с её целостным 

контекстом и действовать с ней по законам и связям этой 

целостности. Но для этого и  сама эта целостность должна 

удовлетворять некоторым дополнительным требованиям помимо тех, 

которым должна отвечать тотальность, чтобы быть тотальностью. Они 

связаны с тем, что действия самого человека не только как части 
тотальности, а и как инициирующего и движущего весь процесс 

субъекта, были комфортными для него и оптимальными для процесса. 

Это касается и других людей – участников инновационного процесса. 

В связи с этим любые инновации, поскольку они всегда касаются 

также и людей,  должны рассматриваться и как гуманитарные 

инновации. Их осуществление должно всегда предполагать специфику 

субъектов-инноваторов и исполнителей-инноваторов. 

Данное обстоятельство порождает ещё один важный вопрос – 

о соотношении гуманитарных и негуманитарных составляющих 

инновационного процесса. Вместе с этим возникает вопрос о 

соотношении гуманитарных инноваций и всех прочих 
(негуманитарных). Этот вопрос оказывается чрезвычайно актуальным 

в современной жизни, поскольку его слабая разработанность влечёт 

множество проблем социально-экономического, социокультурного, 

социально-политического плана и непосредственно затрагивает жизнь 

каждого члена общества, поскольку любой человек не только 

исполнитель тех или иных внешних общественных функций и 

обязанностей, а и самостоятельный жизненный мир, с которым 

внешние инновационные изменения неразрывно связаны. 
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IV. Роль гуманитарных инноваций 

в инновационном процессе 

 

Метафизика тотальности позволяет не только 

классифицировать инновации на едином основании, а и осознать 

фундаментальную роль гуманитарных инноваций в нашей жизни, 

которая на сегодня плохо изучена и потому явно недооценивается. 

Качественная граница между гуманитарными и негуманитарными 
инновациями состоит в том, что первые предстают как процессы 

переработки неявных парсических информационных потоков идущих 

из мира к человеку изнутри и не до конца осознаются им, а потому 

недооцениваются, кажутся только его личным делом, а духовная 

жизнь общества также рассматривается как вторичная и 

второстепенная, сама по себе часто как не заслуживающая внимания 

вообще. А вторые связаны с внешними, осознаваемыми 

преобразованиями человеком самого мира, имеющие непосредственно 

важное значение для жизни, и потому кажутся первостепенно 

значимыми, независимо от того, идёт ли речь о материально-

производственных, экономических, социальных или политических 

изменениях. В действительности, как это отмечалось в связи с 
анализом принципа причинно-кондициональной самодетернминации, 

те и другие неразрывны в нашей жизни. 

Важнейшая специфика гуманитарных состоит в том, что  

именно в связи с ними  осуществляется переход бессознательного в 

сознательное в человеке. Только после этого становятся возможными 

преобразования неявного мира сознания в явный, ощутимый и 

материальный мир, и сами   негуманитарные инновации. Для 

нормальной жизни человека в среде его внешние инновации должны 

согласовываться с внутренними, технико-производственные, 

социальные и другие, осуществляемые в обществе и природе, должны 

гармонировать с внутренней жизнью человека и формирующихся в 
нем мирочувствием, переживанием, смыслами, нормами и ценностями. 

Несмотря на это, монадно-парсические процессы в самом 

человеке, лежащие в основе всех гуманитарных инноваций, до сих пор 

фактически не рассматривались в инновационном плане, хотя именно 

в них и происходит таинство перехода неявного в явное. Вложение 

средств в гуманитарную сферу считается не рациональным, 

гуманитарные инновации кажутся более  неопределёнными в своей 

результативности и несущими повышенные риски, слабо 

контролируемыми, требующими повышенной ответственности, 

публичности и потому малопривлекательными Общество, несмотря на 
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все свои успехи, до сих пор настолько неразвито, что всё внимание 

уделяет производственно-экономическим нововведениям, а тема 

перехода бессознательного в сознательное, играющего ключевую роль 

в рождении инновационных идей, разрабатывается недостаточно, если 

не сказать не разрабатывается совсем. 

Связное разрешение вопроса о механизме перехода неявного в 

явное в человеке, как и обратный механизм порождения явными 

средами неявных парсических влияний, влияющих на человека, ждёт 
своего часа. Объём необходимой здесь работы связан с изучением 

следующих вопросов: 

1. переход скрытых парсических  влияний в психический 

процесс;  

2. переход психической функции в статус бессознательного; 

3.переход бессознательного на уровень предсознания;  

4. переход предсознания  на уровень сознания; 

5. переход сознания на уровень осознания им своих  

интенциональных возможностей; 

6. выбор ведущей интенции как внешней цели;   

7. практическое осуществление перевода цели в результат.  

На этом пути предполагается разработка ряда 
вспомогательных методик и другие действия. Среди них: 

– разработка критерия отбора желательной для осуществления 

инновации интенции и механизма её отбора; 

– разработка возможных моделей адаптации комплекса 

осознанных инновационных интенций к внешней средовой ситуации и 

выбора оптимальной;   

– действия по практическому осуществлению оптимальной 

модели и контроль за обеспечением оптимального хода 

инновационного процесса.  

   – постоянное отслеживание не только явных, а и неявных 

последствий инновации и их учёт в инновационном процессе.     
При этом любая инновационная деятельность предполагает 

учёт её связи с реальной общеэкономической, технической, 

технологической, политической, научной и т.д. ситуацией. Иначе 

разрыв технических и гуманитарных инноваций негативно скажется на 

общем инновационном движении. Важен и выбор наиболее 

эффективных инноваторов, «креативных» людей, способных более 

других чувствовать и фиксировать взаимную связь явного и неявного в 

инновационной деятельности. Понятие креативности должно нести 

именно этот смысл, в противном случае оно  делается 
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неопределённым, несёт путаницу  в инновационную деятельность и 

мешает оптимальному отбору исполнителей. 

Например, согласно А. Маслоу креативный человек – тот, кто 

способен без начальных целей и предварительной подготовки «путём 

импровизации отрываться от прошлого ради текущей ситуации». Здесь 

игнорируется роль внешнего, явного. Внешнее имеет значение только 

как фактор, к которому надо уметь постоянно и удачно 

приспосабливаться. Предлагается акцентировать внимание на людях, 
не отягощённых грузом прошлых знаний и представлений, но 

способных быстро адаптироваться к переменам. Т.е. ставка делается на 

развитие приспособительных способностей. Не принимается во 

внимание, что в этом случае результат может оказаться совсем не 

таким, как ожидают. 

Подобная опасность заложена, к примеру, в широко 

рекламируемой сегодня идее т.н. «проектного обучения», 

возрождённой из 20-х годов, когда она возникла как применение к 

образованию философии прагматизма Д. Дьюи, позже высказывалась в 

связи с призывами к усилению гуманистического и творческого начал 

в обучении. Сегодня её сторонники, опираясь на правильный лозунг 

единения теории и практики, выступают за формирование креативных 
людей в школах и институтах в качестве главной задачи. Но одно дело, 

когда для этого предлагают использовать апробированные методы – 

индивидуальный подход к обучающемуся, связь школ и институтов с 

производством и т.п., и другое, когда абсолютизируется ориентация на  

самостоятельную «проектную» деятельность учащегося в обучении. 

Можно ли считать получаемых таким образом людей 

«инновационными» только потому, что они, еще не усвоив 

фактических знаний, уже научены рассуждать о них и «использовать» 

в своих «проектах»? Как иначе можно расценивать высказывания 

сторонников проектного подхода о том, что ученик в ходе обучения 

должен заниматься не наукой, а науковедением, не литературой, а 
литературоведением и т.п.? Фактически речь идёт о воспитании 

«инноваторов»-демагогов, сориентированных не на фундаментальные 

знания,  мировоззренческие и нравственные императивы, а на 

манипулирование ими в своих доморощенных «проектах». 

Сторонники такого подхода иногда ссылаются на слова А.С. 

Макаренко о том, что формирование сильной, богатой натуры 

«необходимо проектировать» (см. первый том восьмитомного 

собрания его сочинений, с. 258), без смущения перекладывая задачи 

педагогов, о которых говорил А.С. Макаренко, на самих обучающихся. 

Ссылаются также на слова С.Б. Крымского о том, что «сегодня нужен 
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не исполнитель, а творец»18, не учитывая того, что если человек не 

способен исполнять, то его «творчество» сродни маниловскому. Таким 

образом, по «инновационным» методичкам из ещё нравственно и 

социально не сформировавшихся молодых людей призывают 

создавать породу «людей-технологов» с мозаичным сознанием и с 

ущербной социальной памятью, оторванных в своей «проектной 

деятельности» от реальной жизни и способных лишь фантазировать по 

её поводу. 
В условиях современного информационного бума, 

креативность связывается также с людьми, владеющими информацией 

и информационно-компьютерными технологиями19. Но гуманитарная 

сторона инноватики здесь также остаётся в тени, человек 

рассматривается как придаток к информационно-техническим 

процессам, обслуживающий их. «Гуманитарный эффект» 

информатизации состоит разве что в том, что в стране растет число 

безработных, выброшенных на улицу. В обоих рассмотренных случаях 

коренной порок инновационной политики по отношению к человеку 

состоит в том, что «креативный» человек на самом деле 

рассматривается как или фантазирующий из себя субъект, или как 

вторичное, приспосабливающееся к ситуации существо, как пассивная 
часть социально-технического мира. 

Человек действительно вынужден приспосабливаться к 

постоянно меняющемуся миру как среде своей жизни. Но нельзя 

игнорировать того принципиального обстоятельства, что он, в то же 

время, является  активной частью этого мира и поэтому неизбежно 

также меняет его в соответствии со своими потребностями и целями. 

Принципиально важной исходной позицией в рассмотрении инноваций 

является фундаментальный принцип онтико-онтологической 

двойственности человека, – как активного онтического начала, с одной 

стороны, и как части общества и природы, – онтологических начал его 

жизни – с другой. Истинно инновационными являются люди, которые, 
самореализуя себя онтически-индивидуально в онтологических 

условиях, влияют этим и на данные условия, чем создают новые 

духовные (бессознательные, затем сознательные) предпосылки для 

своей дальнейшей онтической деятельности и влияния на среду, и тем 

стремятся к гармонии себя с миром и мира с собой – к постоянной 

оптимальной  жизни. 

                                                        
 18 Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. Практикозорієнтований 

збірник». – К.: Департамент. – Вип. 2 – 2003. – С. 8.  
19 Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organisations. N.Y.- L. Doubleday / 

Currensy 1997.   
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Самым существенным моментом в данном механизме является 

переход неявного парсического влияния среды на человека в 

бессознательное, затем сознательное проявление его в человеке, 

побуждающее далее человека к новым внешним действиям, 

способствующим выявлению и организации новых форм внешней 

жизни общества, природы, и самого человека.      Каким образом эти 

взаимодействия осуществляются? В определённой мере это главный 

вопрос инноватики. Как скрытая жизнь бытия, частью которой человек 
является, но которую не осознает, каким-то образом вдруг становится 

для него явной и осознаваемой, а не преподнесённой ему как уже 

открытый учёными явный результат по прежней старой схеме? 

Причём её постоянный поток осознаётся не во всей своей обширной 

полноте, а в каком-то одном её фрагменте, необходимом здесь и 

сейчас. Чем определяется выбор именно этого фрагмента? Чтобы 

ответить на эти вопросы, рассмотрим механизм самого превращения 

скрытого в явное в сознании человека.  

        
Человек и 

сознательно-бессознательные процессы 

 
Человек является постоянным узлом связи скрытого и явного 

миров и ведущим в инновационном процессе. Но в отличие от вещей, 

человек, бессознательно связывая собой скрытое и явное, затем может 

сознательно осуществлять преобразования внешнего мира. Именно в 

нём и через его деятельность скрытое переходит в явное не через 

приборы или стихийные трансформации, а непосредственно и, что 

важно, в связи с предыдущим этапом инновационного процесса. С 

другой стороны, через человека  также и явное может переходить в 

скрытое и влиять на него, вплоть до меонической субстанции бытия.  

Поэтому в индивидуальной деятельности особый интерес представляет 

не только скрытое влияние ситуации на сознание и действия человека 
на мир, а и их своеобразный «диалог», когда  человек своими 

сознательными или бессознательными реакциями на ситуацию 

вызывает ответную реакцию ситуации на эти действия по отношению 

к себе.   

 

О влиянии человека на меонические уровни и их диалоге 

 

Субстратный мир в своих исходных вещах, формирующихся 

из амерических состояний меона, оказывается двойственным по своей 

сути: на уровне меонических микровлияний его жизнь подчиняется 
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скрытому меоническому миру как универсальной онтологической 

субстанции бытия и соответствует ему, но на более высоких, 

субстратных уровнях он живёт по внешним причинным законам мира 

субстратного и в соответствии с его законами, проявляясь в каждой 

конкретной ситуации как индивидуализированное онтическое, вещное 

бытие. Субстратный мир имеет свое многообразие и свою иерархию, а 

также свою, связанную с ней иерархическую, но менее глубинную, 

чем меоническая, парсику. 
Меонические коды вещей в субстратной ситуации 

причинности могут сказываться лишь как скрытые глубинные 

влияния, внешне иногда проявляющиеся в виде инородных, 

аномальных по отношению к причинным действиям форм и 

отношений.  Появление и формирование субстратного мира, как и 

сама его жизнь на его меоническом и америческом уровне, постоянно 

направляются информационно-энергетическим кодом меона, но на 

уровне субстратном решающее влияние этого кода прекращается, 

поскольку ведущую роль здесь играют причинно-энергетические связи 

и отношения и влияния субстратной парсики.  Меонические влияния  

остаются ведущими в скрытом состоянии, внешне проявляясь лишь в 

виде тех или иных модификаций и «расцветок» субстратного мира да в 
форме всякого рода тонких отклонений от внешних норм, а также в 

виде неожиданностей, случайностей и аномалий. Могут ли эти 

аномалии, тем не менее, нести нам какую-то значимую информацию и 

влиять на наше поведение? 

О возможности практической фиксации парсических влияний, 

доказывающей их реальный характер, уже говорилось выше. Но при 

рассмотрении единства меонического и субстратного миров фиксация 

одностороннего влияния неявного мира на явный недостаточна. 

Необходимо проанализировать также и возможность обратного 

влияния мира субстратного на меонический, а в целом – об их 

взаимодействии. Существует ли обратное влияние субстратного мира 
на меонический, а также и субстратного влияния на свою субстратную 

парсику? Такое влияние имеет место уже хотя бы потому, что вещи 

являются явными формами существования меонического бытия, его 

своеобразной инверсией. «Инверсия» в данном случае  – не просто 

образ, её реальное значение состоит в том, что благодаря ей принцип 

неявной меонической жизни на уровне меонического кода  вещи 

закладывается и в явную жизнь вещи, в которой он продолжает 

действовать, хотя и на уровне неявном. Явные вещи продолжают 

пребывать в «меоническом море» как его части, хоть и взаимно 

обособившиеся подобно морским организмам, зародившимся в одном 
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и том же море, но самостоятельно живущим в нём. Если бы они были 

выброшены из «меоничесакого моря», они перестали бы существовать 

подобно морским животным, выброшенным на берег.  Поэтому их 

собственная специфическая жизнь продолжается в контексте 

меонической субстанциальности как их непременного условия. Но 

если это так, то они могут влиять на меоническую жизнь как на свои 

условия и причинные действия в мире субстратном не должны 

оставаться безразличными для меонического мира. Связь 
меонического  и субстратного миров не только существует, а и носит 

до сих пор не осознававшийся нами, но постоянно действующий 

развертывающийся рефлексивный характер. 

Так человек, занимаясь своими причинными делами, 

одновременно через меонический уровень втянутых им в процесс 

вещей и себя самого влияет на жизнь меона «сверху вниз», а 

соответствующие изменения меона сказываются на формировании 

амеров и происходящих из них вещей и самого человека «снизу вверх». 

Мир явный и мир неявный находятся в постоянном подвижном 

взаимодействии и взаимоизменении. Бытие как их единство пребывает 

в постоянном процессе своей общей трансформации. 

Из этой картины следует, помимо прочего, что наши явные 
действия вызывают обратные скрытые влияния на нас, которые мы не 

осознаем, но которые могут вызывать события в нас самих, 

коррелирующие с теми, которые мы уже произвели, и не только мы 

влияем на события, а и события не только явно, а и скрыто заставляют 

нас корректировать свои действия в ходе текущей деятельности. 

Жизнь явная идёт параллельно с жизнью скрытой и они связаны друг с 

другом. Из-за скрытого характера обратных влияний и их малой 

интенсивности данный факт долгое время не мог быть установлен. 

Однако в последние годы появился целый ряд работ20,  

непосредственно приводящих к необходимости такого признания. 

Особо в этом ряду следует выделить  уже цитировавшуюся 
работу И. Магафурова21. В ходе проведения своих исследований 

неслучайных совпадений в последовательности «случайных» чисел, 

получаемых с помощью механизмов, принцип действия которых 

сходен с последовательными выпадениями рулетки в казино, И. 

Магафуров столкнулся с необходимостью признать также и то, что 

                                                        
20 С.Э. Шноль, В.А. Коломбет, Э.В. Пожарский, Т.А. Зинченко, И.М. Зверева, А.А. 

Конрадов. О реализации дискретных состояний в ходе флуктуаций в макроскопических 

процессах. – Успехи физических наук, 1998, №10. – С. 1129-1140.  Бак П., Чен К. 

Самоорганизованная критичность. В мире науки, 1991, №3, с.16-24. Roger D. Nelson. 

Edge Science, 2009. Is the Global Mind Real?, 1, p. 6-9 и др. 
21 Магафуров И. Структура хаоса. – М., 2010. – 259 с. 
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между результатами прошлых бросаний и будущих существует связь, 

нечто вроде памяти, что «процессы на масштабах мелких 

подробностей нас могут контролировать» (с. 222-223), что «рулетка и 

экспериментатор работают согласованно… Ведь если мы обнаружили 

многочисленные отклонения от случайного, а так оно и есть, то это 

означает, что экспериментатор и рулетка связаны «невидимыми 

нитями»… что экспериментатора могут проконтролировать  так, что 

он и не заметит» (с. 228), «экспериментатор тоже является частью 
экспериментальной установки; поэтому смена экспериментатора 

может быть отнесена к изменениям условий эксперимента» (с. 230), «я 

как экспериментатор думаю, что я выбираю момент времени 

остановки счёта, а выясняется, что я участвую в каких-то процессах, 

которые меня контролируют» (с. 231). Таким образом,  результаты 

испытаний не случайны, а подчиняются «неизвестным ранее балансам 

типа законов сохранения» (с. 4). Как отмечалось раньше, таким 

регулирующим «балансом» является требование сизигийности.   

Так же можно говорить и об обратном влиянии субстратной 

парсики на действия самого субстрата. Примером может служить 

влияние виртуального сознания человека, надстраивающегося над 

реальным сознанием в виде его своеобразной парсики. Оно может 
существенно влиять на человека, превалируя даже над его обычным 

сознанием. Основатель виртуалистики Н.А. Носов говорил о 

виртуальности  как об искусственной, сотворенной, порожденной, т.е. 

вторичной в психике человека, по отношению к которой 

порождающая психическая реальность носит константный характер. 

Это создаёт существенные возможности для саморегуляции 

психических процессов и позволяет объяснить ряд необычных 

феноменов в поведении человека, например, в экстремальных 

ситуациях (пилота при посадке самолета на фюзеляж, поведение 

серийных убийц, причины алкоголизма, позволяющие выработать 

более эффективные методики его лечения и др.), когда виртуальный 
компонент вполне явно проявляет своё влияние на поведение 

человека. 

Сказанное указывает, что инновационная проблематика 

требует нестандартного обращения не только к философской 

онтологии, а и психологии и гносеологии, одновременно указывая на 

необходимость нового взгляда на них. В связи с этим важное значение 

приобретает рассмотрение самой структуры сознания. Рассмотрим 

этот вопрос подробней. 
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Структура сознания 

 

Можно говорить о двух типах идеального бытия (сознания) 

человека (обозначим их С1 и С2), причём таких, что их признание 

выводит за пределы традиционных фрейдистски-юнгианских 

пониманий психики и её  интерпретации как отражения мира в ходе 

человеческой деятельности. Речь идёт, в одном случае, о сознании, 

действительно формирующемся в ходе деятельности человека и 
обретающего понятийную и вербальную форму, а в другом – о таком, 

которое предстает непосредственным объективным проявлением 

бытия в нашем сознании, но ещё не опосредованным им. В этом 

втором случае, с позиций традиционных представлений, оно 

сознанием вообще не является. Оно не является и традиционным 

индивидуальным или коллективным  бессознательным, поскольку не 

зависит от человека.  Но оно не является уже и только внешним 

бытием, поскольку присутствует в самом человеке и непосредственно 

касается его, хотя до времени и не осознаётся им.  

Иначе говоря, наше сознание структурировано гораздо более 

глубинно и существенно, чем дают в своих учениях З. Фрейд и К.-Г. 

Юнг и их последователи, выступает как проявление не только 
непосредственно практической, деятельностной, а и более 

фундаментальной, недеятельностной системы отношений человека и 

мира, благодаря которой не только человек пребывает в мире, а и мир 

пребывает в человеке.  Такой подход служит основой более 

продуктивного и многообещающего прочтения взаимосвязей 

сознательного и бессознательного в человеческой психике, а также 

реального и виртуального в ней. Рассмотрим подробней это  

двухкомпонентное функционирование сознания, напоминающее 

носовское разделение его на две части, но позволяющее рассматривать 

его с гораздо более  фундаментальных, онтико-онтологических 

позиций понимания самого человека как одновременно онтического и 
онтологического существа, а значит придать теме «реальное-

виртуальное» более масштабное звучание.  

Первое сознание (С1) – формируется благодаря  человеческой 

деятельности, определяющим образом зависит от практики, уровня 

исторического развития общества. С1 проявляется через понятия, 

формы и стереотипы логических фигур и правил «обычного» 

дискурсивного мышления и чувственности, а также вырабатываемые в 

практической деятельности автоматизмы, стереотипы, подражания и 

другие подобные формы и их подсознательные компоненты. Это 

сознание «привязано» не столько к бытию вообще, сколько к 
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социальному бытию, поскольку с философской точки зрения 

предметная деятельность и есть способ и форма существования 

социума, вне которой социум невозможен. С1 реально в той же мере, в 

какой реальна деятельность. Попытки отбросить идею деятельности не 

увенчались успехом. Сегодня наметилась тенденция возрождения 

деятельностного подхода22. Рассматриваемая с позиций психологии 

деятельность сочетает в себе предметность и осмысленность, что 

отличает её как социально-психологическую от физиологической 
активности23. С помощью деятельностной методологии возможна 

выработка сознания и усвоение культуры даже у слепоглухих людей, 

как это осуществлено в практике И.А. Соколянского и А.И. 

Мещерякова, о чём писал Э.В. Ильенков. Благодаря деятельностной 

сущности сознания-1, оно, с одной стороны, испытывает развитие, 

адекватное развитию человеческой истории и практики, с другой – по 

той же причине несёт черты не только социоцентризма, а и 

геоисторизма и геоцентризма и порабощается этими ограничениями. 

В отличие от этого второе сознание (С2) имеет истоком 

внедеятельностную сферу, функционирует в результате 

непосредственного воздействия на уже существующую психическую 

базу сознания человека внедеятельностного мира – планов бытия, 
непосредственно и сознательно не вовлекаемых в практическую 

деятельность человека, но присутствующих своим влиянием в 

человеке как всемирного существа. Степень и характер  проявления С2 

зависит от развития  телесности, психики  и накопленных 

индивидуальных знаний и жизненного опыта человека. Платон 

говорил, что философствует не разум человека, а человек. М. Мерло-

Понти, – что «видит не глаз и не душа, а тело как открытая 

целостность». Эти слова (к ним можно добавить и слова Ст. Тулмина о 

том, что «физик, а не физика объясняет физические явления»), можно 

понимать по-разному. Но представляется, что объективная основа 

подобных высказываний  лежит именно во всемирном характере 
отношений человека и мира, которые не исчерпываются 

деятельностью, более того, носят в определённом смысле 

                                                        
22 См.: Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. - М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. – С. 75-87. Не исчез деятельностный подход и из психологии (где он был 

введен С.Л. Рубинштейном), несмотря на разные его интерпретации (см. послесловие 

К.А. Абульхановой-Славской и А.В. Брушлинского к работе: Рубинштейн С.Л. Основы 

общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 713 с., а также более раннюю работу  К.А. 

Абульхановой-Славской:  Деятельность и психология личности. – М.: Наука. – 1980. – 

335 с.). 
23 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности. 2-е изд. – М.: Смысл, 2003. – 487 с. – С. 147-152. 
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метадеятельностный характер. Мир в этом случае действует на 

человека всей полнотой своего бытия, хотя человек не в состоянии 

осознать эту полноту  в полной мере, рассматривает это действие 

преимущественно через призму только деятельностных характеристик 

– интерес, мотив, цель, средство, результат, формирование 

деятельности и её регуляция и трансформация по ходу её протекания.  

Но важно, что человек, пребывая в разных «местах» бытия, 

получает разное влияние мира и это меняет состояние его С2 
независимо от его желания и сознания С1. С другой стороны, меняя 

свою деятельность, он меняет С1, хотя С2 при этом может 

существенно не меняться. Все это важно для состояния сознания как 

целого. На самом деле в человеке важно не столько С1 и С2, сколько 

их соотношение. Именно их соотношение определяет характер 

положения человека в мире в каждый момент и его самочувствие, его 

активность и характер этой активности.  

 

Особенности отношения С1 и С2 

 

Что можно сказать об С2, кроме того, что его происхождение 

лежит за пределами деятельности? Необычность С2 состоит прежде 
всего в том, что хотя оно и не порождается деятельностью (при том, 

что деятельность может способствовать такому порождению), оно все 

же не может проявляться как человеческое качество без её 

опосредования и опосредования сознанием С1, переживаниями, а также  

телесными формами выражения (мимикой, жестами, телодвижениями 

и т.п.). В противном случае оно проявлялось бы только в животной 

форме и смешивалось  бы с психикой, вырабатываемой 

непосредственной средой обитания живого организма, как это имеет 

место в поведении животных.  Влияния универсума обретают форму 

С2 тогда, когда его непосредственные воздействия на  

физиологические и психические механизмы человека сказываются на 
процессе деятельностного формирования идеально-психической 

сферы С1 в человеке. Этим сразу сужается наша способность 

непосредственно чувствовать С2 по всей его полноте, поскольку мы 

получаем влияния бытия только в закодированной  с помощью С1 

форме. 

Получается, что без наличия С1 сознание С2 оказывается 

невозможным, поскольку без С1 мыслящий человек отсутствует 

вообще, и С2 проявляется тем активней, чем больше развито 

«обычное» сознание С1. С1 является как бы полем и пространством 

проявления С2. С2 характеризует особенности непосредственного 
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единства данного человека с миром, но эти особенности могут 

выявляться только на базе развитого сознания С1 и в его форме. Иначе 

говоря, хотя в С2 мир свидетельствует себя через обычное 

человеческое сознание С1, но С2 не является собственным феноменом 

сознания С1. Парадокс в том, что, как уже отмечалось выше, 

недеятельностное сознание, будучи более глубоким и тонким чем 

деятельностное, в своем проявлении оказывается лишь «модуляцией» 

деятельностного и лишь поэтому и в этой форме способно нами 
восприниматься. Помимо того, что внедеятельностные формы 

модуляций, например в  языке, часто присутствуют как некие 

феномены обычного языка и потому воспринимаются человеком как 

некие фигуры обычной речи, вырабатываемые в ходе деятельности, 

они, однако, не опосредованы логикой и когнитивными связями до 

конца,  а просто даны  как факт в виде изолированных от привычного 

мира  знаний и языка инородными фрагментами и сами по себе 

непонятны. Они воспринимаются человеком, но остаются для него 

чужими. Этим конкретизируется позитивный смысл кантовского 

понимания человека одновременно как «явления», подчиняющегося  

внешним законам, и как «вещи в себе», связанной с его нравственным 

началом, не подвластным внешней необходимости законов. 
С2 кодирует С1 разного рода проявлениями,  которые не 

соответствуют логике С1, а потому предстают как нечто неожиданное, 

«неоднозначное», «случайное», «ошибочное», поэтому его надо еще 

декодировать, что и представляет собой тяжкий путь познания. 

Подобные аномалии, требующие толкования, всегда имеют место,  а 

поскольку познать их сразу сложно, общество с давних времен либо 

рассматривало их как нечто несущественное или не заслуживающее 

внимания и игнорировало, либо рассматривало их как  знаки высшей 

силы, как чудо, и находило успокоение в разных формах религиозной 

веры, краеугольным камнем которой чудеса и являются. Но реально 

важными являются не С1 и С2, а их реальная связь и отношения. 
На самом деле в привычных нам формах сознания 

(осознаваемого или бессознательного) всегда присутствует как 

привычная (из практики), так и непривычная (аномальная для нашей 

практики) информация о мире. Последняя не зависит от 

концептуального, смыслового, ценностного строя С1, но присутствует 

в С1, вследствие чего мы её только и можем фиксировать. Истинный 

же вопрос связан с тем, как, несмотря на указанные сложности, С1 и 

С2 реально взаимодействуют. 
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О механизме взаимодействия С1 и С2 

 

Вопрос о механизме взаимодействия С1 и С2 имеет 

фундаментальное значение для понимания функционирования нашего 

сознания как целого. Но чтобы указанный механизм стал понятен, 

можно обратиться к тому, что объединяет оба компонента, –  к их 

общему материальному носителю – телу человека,  поскольку только 

через него и реализуется их связь. 
Из сказанного выше можно о носителе сделать один важный 

вывод: связанная с С1 и С2 и несущая их соматическая основа (в 

конечном итоге нервная система) должна быть двойственна в своем 

функционировании. Её материальные компоненты одними своими 

свойствами важны как обеспечивающими устойчивую базовую 

структуру мышления С1. Но они должны иметь и множество других 

свойств, непосредственно не связанных с С1, но способствующих 

принятию модулирующих влияний мира и формированию  С2. Первые 

играют ведущую роль в сознательной жизни человека, вторые, в 

общем случае, подчинённую и неопределяющую, но они всегда есть 

как результат влияния бытийной среды на человека как условий его 

жизнедеятельности. В понятиях метафизики тотальности 
материальные компоненты, рассматриваемые как носители первых 

свойств, являются явными, генерологическими, а те же компоненты, но 

как носители вторых свойств – парсическими. Т.е. С1 носит ведущий, 

явно участвующий в нашем поведении генерологический характер, 

благодаря чему и реализуется сознательная деятельность человека, а 

С2 – скрытый, часто неявный и неопределяющий, парсический, 

выступает как  проявление не деятельности, а мира, частью которого 

является человек.   С2 есть результат действующих на человека «со 

всех сторон» условий его жизни, влияние которых большей частью не 

осознается нами, но без которых наше существование, невозможно, 

поскольку мы – части мира  и остаёмся частью мира в любой нашей 
деятельности. 

Именно взаимодействие соматической генерологии и парсики 

и создает материальную основу отношений С1 и С2. Здесь 

генерология, «отвечающая» за С1, образует то, что можно 

отождествить с носовской константной структурой, а парсика, 

отвечающая за С2 – то, что носит виртуальный, но реально 

присутствующий характер. В таком случае, используя анализ pg-

отношений, можно детальней разобраться с механизмом их 

отношения.  
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Структура и динамика механизма 

 

Рg-отношение развивается по определённой схеме: 

функционирование генерологии (константной структуры) в результате 

её естественного развития и дифференциации в ходе познавательного 

процесса ведёт к росту парсического давления, которое и может 

вызывать нарушение  генерологии или её перестройку в новое 

состояние с новой парсикой. Виртуальное в этом случае может 
частично переходить в генерологическое состояние, играть ведущую 

(определяющую поведение человека) роль, а прежние 

генерологические отношения частично или полностью превращаться в 

парсические, подчиненные. При этом внешние события в критических 

переходных режимах могут играть решающую роль, определяя ход 

процесса в одном или другом направлении в соответствии с 

характером и кодом своих влияний. Это и наблюдается в описанных 

случаях выдвижения виртуальных факторов на ведущие позиции в 

определённых ситуациях, вызывающих внешне неадекватные действия 

человека. Таким образом, качественная гипотетическая картина, 

описанная в виртуалистике, получает механизм её развертывания и 

ориентирует на изучение соматики под углом зрения её  pg-структуры 
и её динамики. 

Но метафизика тотальности позволяет идти дальше. 

Например, анализировать развертывание  указанного механизма pg-

переходов. Переходный процесс можно разделить на три этапа – 

меонический, амерический и завершающий. Первый связан с 

нарушением генерологии и образованием ситуации pg-

неопределённости, где отсутствует чёткое разделение на генерологию 

и парсику. Этот этап получил название меона  (уже-не-бытия). В 

случае С1 и С2 это состояние, где С1 теряет своё ведущее значение, а 

С2 уравнивается с ней по значению и проявляется почти явно, имеет 

место неопределённое субстанциальное смешение сознательного и 
бессознательного, явного и скрытого, внешнего и внутреннего. Если 

на этом все завершается, человек попадает в ситуацию разрушения 

сознания, когда одновременно способен как на неожиданные 

прозрения и откровения, так и на безрассудства и нелогичное и 

неадекватное поведение. Если же переход продолжается, то в 

результате пересечения разных меонических потоков, в том числе и 

идущих извне влияний среды, образуются узлы пересечений и могут 

устанавливаться относительно устойчивые отношения между ними, 

соответствующие своей упорядоченностью порядкам внешних 

ландшафтных влияний бытия и чувствительные к меонической 
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субстанциальности. Оформившееся таким образом относительно 

устойчивое новое состояние называется амером.  

Амер ещё не есть новая генерология, поскольку неразрывно 

связан с внешней средой, непосредственно зависит от образующих его 

меонических потоков, это скорей «проект» возможной новой 

генерологии, а не сама генерология, в этом смысле выступает как 

«ещё-не-бытие». Но в ходе своего функционирования он может 

вырабатывать собственные механизмы устойчивости, освобождаться 
от жесткого влияния образующих его меонических потоков, ведущим 

образом взаимодействовать с другими амерами меонической среды и, 

как следствие, обретать устойчивое новое pg-состояние и новую 

генерологию. Это будет означать завершение перехода. 

Осуществленный переход означает изменение С1 и С2 и 

переход их отношения из исходного устойчивого состояния в новое 

конечное, также устойчивое состояние, где ряд прежних скрытых 

влияния С2 переходит в разряд ассимилированных человеком в 

качестве пусть и неосознаваемых до времени, но относительно 

устойчивых для его новой ситуации состояний С1. В дальнейшем эти 

повторяющиеся состояния С1 могут осознаваться и из 

бессознательных компонентов С1 превращаться в осознаваемые.  
Подобные процессы взаимопереходов С1 и С2 не хаотичны, не 

являются абсолютно произвольными. С1 и С2 могут соответствовать 

или не соответствовать друг другу, При несоответствии процесс не 

завершается позитивным результатом, когда же они приобретают 

устойчивый характер, это означает, что  отношение С1 и С2 достигло 

соответствия,  гармонии С1 и С2 в жизнедеятельности человека, 

гармонизации сознания человека как целого в его деятельностном и 

недеятельностном отношениях с миром.   На этом пути постоянного 

продвижения от одного гармоничного состояния к другому 

реализуется  жизнь, какой она должна быть, в которой новое качество 

открытий в области С2 не вступает в противоречие с деятельностью 
человека и его сознанием С1, а рефлексивно предполагают взаимное 

развитие друг друга. 

На этом пути неизбежно будет актуализироваться вопрос об 

эффективных методах раскрытия природы процессов, сил и 

феноменов, скрывающихся за модуляциями  С2, неявного мира на 

основе анализа его аномальных проявлений в явном. Ведь как 

нравственное начало проявляется в нашей жизни, так же С2 влияет на 

нашу жизнь и проявляется в ней. Но тогда оно должно поддаваться и 

нашему анализу. Внедеятельностную информацию можно получать, 

декодируя модуляции деятельностной, в том числе и прежде всего 
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отражаемые в языке, но также и в наших действиях и практике 

вообще. Например, человеческая архитектура несёт отпечаток 

архитектуры универсума, хотя мы этого можем не осознавать. 

Этот вывод предполагает дальнейший анализ способов 

декодирования. Можно предварительно лишь отметить, что указанное 

декодирование может осуществляться, с одной стороны, через анализ 

неожиданных проявлений недеятельностных феноменов в сознании в 

виде инсайтов и прочих непроизвольных реакций, с другой – речь 
может идти о декодировани человеческого бытия и всей человеческой 

культуры. Метафизический подход предполагает отграничение его от 

культурологического и лингвистического. Речь должна идти не об 

анализе культурно-исторической семиосферы (что само по себе важно, 

но не есть конечная цель метафизики), а о выявлении только 

внедеятельностных значений и смыслов культуры, самой деятельности 

и языка. На путях решения этой задачи и возможна метафизика. В 

метафизике тотальности рассмотрением путей и методов решения 

такой задачи занимается парсология. Важно при этом обращать особое 

внимание на дальнейшее уточнение отношения бессознательного к  

С2. А для этого важно дальнейшее уточнение структуры 

бессознательного.  
 

Структура бессознательного, 

модель реализации скрытого в явном 

 

Глубинные влияния мира на человека, в общем случае, не 

осознаются им в полной мере в силу их необозримого источника, 

действующего «отовсюду». Они сосредоточены на глубинном 

бессознательном уровне, присутствуют в нём всегда, поскольку 

человек всегда остаётся частью бытия как одна из его форм.  Однако 

можно этот бессознательный уровень, кроме того, что соотнести его с 

сознательным уровнем С1, подразделить на подуровни. 
Первый, представляющий неявное сознание, находящееся в 

данный момент в «спящем» состоянии, в памяти. Обозначим его как 

Сп, т.е. как состояние памяти, скрытое хранилище информации. Сп  

непосредственно связано с явным сознанием человека С1, которое 

формируется  в нас нашей социальной жизнью, деятельностью и 

социальными отношениями. С1 постоянно обращается к памяти, 

извлекает из нее нужную в данный момент информацию, и прячет в 

ней то, что в данный момент не нужно. 

Второй – бессознательная часть, определяемая парсическими 

влияниями, связанными с геоцентрическим положением человека в 
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нашей планетарной системе и на земле. Она обусловлена в частности,  

влияниями, связанными с солнечной активностью, сменой времени 

суток,  времен года, ноосферными и другими скрытыми процессами на 

земле. Обозначим эту геоцентрическую составляющую 

бессознательного как С2. 

Третий, самый стабильный бессознательный подуровень 

образуют влияния,  связанные с присутствием далекого космоса и 

изменений вселенских масштабов в нас. Это бессознательное, 
задаваемое нашей космической сущностью. Обозначим его С3. В него 

не входят влияния, связанные с нашей солнечной системой и землей, 

на которой мы живём, т.е. не входит С2. 

Таким образом парсические влияния, образующие структуру 

бессознательного в виде отношений Сп, С2, С3, соотнесены со 

структурой источников парсических влияний – геопланетарной 

реальностью земли и ближнего космоса и вселенским космосом.  

Указанные источники скрытого влияния мира на человека, 

порождающие разные проявления бессознательного, задают не только 

структуру бессознательного, а и определяют особенности её 

функционирования в человеке. С3 – пронизывает С2, Сп и С1, т.е. все 

процессы сознательно-бессознательной жизни, наиболее стабильно в 
общей структуре духовной жизни и служит стабилизирующим и 

наиболее глубоким её основанием. На его фоне происходят все другие  

сознательно-бессознательные процессы. Благодаря С3 мы обладаем 

скрытой бесконечно широкой и глубокой информацией о бытии от 

рождения, которая пока лежит в нас мертвым грузом.  С2 – задаёт 

геоцентрическую ритмику духовной и телесной жизни и реагирует на 

аритмии  геоцентрического характера, влияя на телесное и 

психическое самочувствие. Сп –  область памяти, непосредственно 

связанная с операцией сравнения поступающей в человека 

информации  с наличной в памяти С1 и формирующая рефлексивную 

деятельностную реакцию организма и человека на результаты 
сравнения по схеме:                                                              

явное действие 

↑ 

         С1 → Сп ←  (С2+С3) 

Здесь Сп – область, в которой происходит сравнение неявной 

информации, присутствующей в Сп, с  приходящей  из сознания С1, с 

одной стороны, и идущих от среды как через телесность С2, так и 

непосредственно в виде С3-влияний, с другой. На основе указанного 

сравнения  формируются психические и внешние реакции человека на 

общую ситуацию. В общем случае, внешнее практическое действие 
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человека рождается  на базе психики, причинных влияний социальной 

среды и природных явлений.  Одновременно участвует в этом 

сознание С1, реализуемое через мышление, логику, язык в общении с 

другими людьми. 

Общий механизм связи сознательного и бессознательного 

состоит в том, что неисчерпаемое бессознательное С3, неявно, условно 

говоря, на уровне n-го знака после запятой,  задает наше поведение в 

соответствии с космическими порядками, присутствующими и в 
нашем С2. Само С2 может пополняться в ходе нашей 

жизнедеятельности также за счет того, что наши внешние 

целенаправленные причинные действия вовне на основе С1 вызывают 

обратные скрытые парсические влияния со стороны затронутой среды 

на нас изнутри, а также и другими людьми и обстоятельствами среды и 

результаты этих влияний. Не будучи сознанием С1,  они 

надстраиваются над С2 как наименее глубинный, «местный» слой 

бессознательного Сп, связанного с нашей текущей деятельностью. 

Здесь и происходит сравнение С1 и С2 и их усоответствливание. И 

далее результат сравнения проявляется психически через наши 

переживания, эмоции, потребности, далее – через сознание, мотивы и 

цели и выходит наружу через наши решения и действия. Эта сложная 
цепь связи, сравнения и переходов между С2 и С1 может 

рассматриваться как непосредственный механизм  и модель 

реализации неявного и скрытого в нашей внешней жизни в явное и 

способное влиять на эту жизнь.  

Фактически речь в данном случае идёт о специфическом 

инновационном процессе, переводящем скрытое в явное в самом 

человеке. Он является  личностным  инновационным процессом. Как 

процесс и результат сравнения С1 и С2 он связан с личностным 

переживанием нами меняющегося мира в себе.  

            

Человек  как 
движущая сила инноваций 

 

Проблема человека-инноватора касается сущности человека и 

самой его жизни. Скажем, человек от рождения включен в социальный 

процесс как сложную историческую инновацию, творимую 

множеством исторических инноваторов и массой рядовых участников. 

Но каждый из рядовых может быть инноватором в том или ином 

субтотальном, субисторическом новом движении. Каждый человек 

всю жизнь участвует в мировой инновации своими действиями, 

попутно участвуя в множестве более частных инновационных 
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процессов, диктуемых самой жизнью, может переходить из одного 

инновационного процесса в другой, третий и т.д., выстраивая  при 

этом свою собственную жизнь как непрерывно реализуемый им 

инновационный проект. Он участвует во множестве ролей и в разных 

условиях и средах, демонстрирует себя как полионтичное и 

полионтологическое существо, что позволяет ему быть и 

множественным инноватором, более или менее успешно 

выстраивающим им свою сквозную и синтезную инновацию-жизнь.  
Но во всех этих случаях инноватор – не любой человек, а тот, кто  

может соответствовать ряду требований. 

В своей инновационной деятельности он должен быть особо 

чувствителен к своей онтико-онтологической дуальности, понимать, 

что включаясь в жизнь объекта инновации как субъект-инициатор 

инновации, он становится также частью этой жизни, т.е. объектом 

инновационного влияния. С самого начала он попадает в двойственное 

положение одновременно субъекта и объекта инновации. И данное 

обстоятельство играет принципиально важную роль для возможности  

инновационного процесса, поскольку обеспечивает не только прямую 

связь инноватора с инновационной средой, а и обратную и позволяет 

не только продолжать инновационную деятельность, а и осуществлять 
её оптимально. 

Для остальных участников чувствительность к своей онтико-

онтологической дуальности также важна, но по другой причине, она 

позволяет им лучше ориентироваться в сложной общей 

инновационной ситуации. В этой сложной инновационной ситуации 

любой участник ощущает себя в специфической среде, которая 

налагает на него свои требования. В процессе всестороннего 

взаимовлияния и взаимокоординации действий всех участников  эти 

требования подобны тем, которые выдвигаются в  гражданам в 

развертывающемся в себе, но сохраняющем себя организованном 

обществе, но выражены более четко и сильно, поскольку от их 
выполнения результат зависит непосредственно и резко. Человек 

участвует в них своей деятельностью как множественная причина и  

множественная органическая часть разных условий. Задача участников 

инновационного процесса  состоит  в том, чтобы общая картина этого 

движения не только не распадалась, а и постоянно 

самосогласовывалась текущей взаимосвязью, в которой каждый 

человек несёт информацию не только о своих и обратных действиях, а 

и о действиях всех других, и все влияют на всех как внутренне, так и 

внешне через все уровни полионтизма и полионтологизма. 



 79 

При этом важно следить за тем, что хотя одни онтические 

образования в инновационной среде могут исчезать, а новые 

порождаются, инновационная тотальность, должна сохраняться как 

единое целое. Закономерности подобных процессов формируются при 

участии человека и он может овладеть ими,  что открывает 

возможность уверенного управления даже сложными ситуациями. 

В наш перманентно меняющийся век обучение этому полезно 

любому человеку. Ведь мы постоянно пребываем в инновационных 
отношениях со средой. Жизнь имеет вид чередования сложных 

прогрессирующих причинно-кондицональных ситуаций, втягиваясь в 

которые и становясь ситуативным «инноватором», человек втягивает  

в них других, а выходя из этих процессов, утрачивает одну 

инновационную роль, приобретая одновременно другую или 

множество других.  Любой, даже  сознательно локализуемый, 

относительно замкнутый механизм связи человека и среды, сам по 

себе как целое связан с множеством сложных и пересекающихся 

природных и общественных инновационных процессов, в которых 

человек участвует помимо своей воли и, так или иначе, реагирует на 

них хотя бы своим самочувствием и поведением. Например, в картине 

отношений «общество-природа» существуют не общество само по себе 
и не природа сама по себе, а то постоянно меняющееся и 

развертывающееся единство многообразия (тотальность) – которое 

В.И. Вернадский назвал ноосферой, живущей сложной 

многоцикличной, но единой связной жизнью, из которой мы не можем 

быть исключены.   

 

Инноватор в тотальности: императивы деятельности 

 

В инновационном процессе человек и среда не существуют 

сами по себе, имеет место их развивающееся единство, где за счёт 

взаимодействия людей как субъектов меняется их общий парсический 
средовый фон, благодаря чему они сами меняются и как объекты, по 

иному ведущие себя далее и в своей субъектной форме,  а инновация в 

целом реализуется как оптимальный в своей бесконфликтности  и 

взаимопонимании  не только на логическом уровне, а и во всей его 

монадно-парсической полноте процесс. 

То, насколько этот процесс развивается успешно, зависит от 

действий как инноватора, так и остальных участников. Можно ли 

управлять этим процессом? Это вопрос о том, какие требования 

должен выполнять инноватор и участники, чтобы инновация 
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развивалась в оптимальном направлении. Рассмотрим этот вопрос, 

отталкиваясь от примеров. 

Скажем, инноватор производства как субъект задаёт общую 

стратегию внешних изменений в производстве как то, что должно 

быть, но, переживая ход этих изменений как участник и часть 

производственных событий, т.е. как объект инновации, он чувствует 

эти изменения и изнутри – с позиции мнений работников 

производства. Соединяя в себе желаемое должное и реальное сущее в 
этом процессе, он уточняет и корректирует стратегию дальнейшего 

инновационного процесса и её осуществление. Этим инновационная 

деятельность отличается, в частности, от реформаторской. Реформатор 

находится во внешнем положении по отношению к объекту 

реформирования и стремится навязать объекту свою волю, даже при 

встречном сопротивлении со стороны последнего. В отличие от этого 

инноватор должен обладать развитой онтико-онтологической 

дуальностью и как не только субъект, а и часть общего процесса 

инновационной среды – парс, переживать его изнутри, 

психологически, возможно даже на уровне подсознания, и 

корректировать свое внешнее поведение как субъекта. В таком случае 

инновационный процесс является также процессом гармонизации 
отношений всех компонентов производства, т.е. оптимальным для 

производства. Обеспечение гармонизации, сизигийности объекта 

инновации –  важное требование и атрибут инновационного процесса. 

Ещё один пример – диалог. Участвуя в диалоге, каждый 

человек одновременно является активным субъектом, когда 

высказывает свою позицию, и объектом, когда,  выслушивая позицию 

другого, продолжает оставаться частью диалога. Постоянно 

присутствуя в диалоге, оба участника  являются и субъектами, и 

объектами его. Но в диалоге всегда кроме внешнего понятийно-

вербального генерологического общения, основанного на логике, 

участники пребывают также в общей неявной парсической атмосфере, 
проявляющейся в деталях поведения участников, ритмике разговора, 

характере отвлечения на внешние обстоятельства и на не имеющие 

непосредственного отношения к теме разговора отступления. Только 

наличие указанных двух сторон делает возможным диалог не только 

обменом информацией, а и собственно диалогом. 

Высказывания одного участника  влияют на парсический фон 

диалога, вызывая в нем те или иные флуктуации. А эти флуктуации 

неявно, на уровне подсознания влияют на другого участника, в том 

числе модифицируют, «расцвечивают» неожиданными мотивами его 

вербальное поведение. Если понятийное общение  участников диалога  
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носит внешний и  осознаваемый участниками генерологический  

(вербально-логический) характер, то его алогичные модификации, 

вызванные флуктуациями парсического фона, играют роль 

возбудителя дополнительных тем разговора и его продолжения.  

Таким образом, логическая часть диалога постоянно 

сопровождается  влиянием скрытых, в том числе невербальных  

флуктуаций,  что, в конечном итоге, сказывается на каждом из 

участников уже как на субъектах формально-логического дискурса, 
который однако разнообразится нелогичными и неожиданными 

поворотами мысли и случайностями, порождаемыми подсознанием и 

процесс идёт всё дальше. Трудно уловимый парсический фон 

флуктуаций оказывается в этом случае важным постоянно 

присутствующим и влияющим изнутри на участников диалога 

фактором, который в обычных представлениях о диалоге, как правило, 

не учитывается. А между тем, именно из этого парсического фона и 

исходят флюиды инноваций в беседе, заставляющие участников 

продолжать её,  обращаясь к новым доводам, примерам, менять ход 

обсуждения и саму тему обсуждения24,  что может быть не понятным 

или странным для посторонних слушателей беседы, не ощущающих её 

парсического поля. 
Из приведенных примеров следует, что управление 

инновационным процессом может осуществляться по-разному.  В 

случае диалога за его ходом следят сами участники и корректируют 

его для получения наибольшей эффективности беседы и взаимной 

пользы. Но если предположить, что в обсуждении участвует группа 

людей, вопрос оказывается не таким  простым. Он решается через 

появление лидеров, которые берут ситуацию в свои руки и каждый 

использует свои методы для управления ею. Здесь вопрос о 

методологии проведения инновационных действий становится 

практически важным. А если брать масштабы общества, в которых 

инновационные процессы идут постоянно в разных сферах и в 
бесконечно разнообразных проявлениях, то в этом случае вопрос о 

методах и механизме управлении инновациями, приобретая 

общесоциальные масштабы и значение, становится крайне 

актуальным. Актуальность сегодня усиливается также тем, что 

стихийный повседневно-бытовой   инновационный процесс жизни 

«снизу» повсеместно стимулируется недостаточно продуманной 

директивной инновационной политикой «сверху», так что к прежнему 

естественному стихийному инновационному фону добавляется 

                                                        
24 Кизима В.В. Язык и неязыковое общение: pg-подход. // Totallogy. Постнекласичні 

дослідження. №26. – Київ: ЦГО НАНУ. – 2001. – С. 7-89. 
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искусственно создаваемый инновационный хаос на уровне 

производственно-технологической, экономической, политической и 

духовной жизни общества. Эта гремучая смесь становится угрозой 

стабильности общества, если не овладеть ею и  не поставить себе на 

службу. 

Из сказанного следует, что управляемость инновационным 

процессом зависит от числа участников и налаженного механизма 

согласования явных инновационных действий и их парсического фона.  
Управление процессом с помощью данных механизмов в решающей 

мере зависит от инноватора, который может включаться в критические 

ситуации и влиять на них. В связи с этим важно рассмотреть, каким 

требованиям должен соответствовать инноватор, чтобы оптимально 

управлять инновационным процессом. Он может, начиная  

инновационную деятельность, выстраивать её по-разному. Ему 

следует с самого начала решить, будет ли он инициировать дело с 

создания объекта инноваций, т.е. «с нуля», или использовать уже 

существующие объекты-тотальности, которые могут быть объектами 

инноваций по определению. В любом случае инноватор должен быть 

включен в процесс как  движущая сила, определяющая его  

направление и сам ход. А также он должен с самого начала помнить, 
что  инновационная деятельность в любом случае – деятельность 

ответственная. Она предполагает следование принципам 

нравственно-гуманистического  плана, поскольку они одновременно 

являются и общими принципами организации жизнедеятельности 

людей вообще. Обобщением их является принцип сизигии, в 

соответствии с которым любая деятельность должна гармонизировать 

жизнь, а не нарушать её. Конкретно, принцип сизигии  требует: 

– инновационный процесс не должен предполагать 

радикальных разрушений объекта, ибо это означало бы не инновацию, 

а тривиальное освобождение места для чего-то другого; 

– инновационный процесс может вести к существенным 
трансформации объекта, но лишь  в случае, когда эта трансформация 

будет естественным развитием объекта или решением специально 

поставленной экспериментальной задачи; 

– инновационный процесс не должен быть процессом «любой 

ценой», т.е. осуществляемым за счёт значительных разрушений 

инновационного потенциала, заложенного в исходном объекте, ради  

получения менее значимого результата. То есть, внося инновационную 

деятельность в уже существующую автономную реальность, следует 

одновременно предполагать и выполнение соответствующих 

сизигийных требований ответственности. 
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Кроме этого,  инноватору следует исходить из нескольких 

других более простых, но также важных требований. Планируя 

инновационную деятельность, он должен:  

1. избирать  тотальности, способные максимально полно 

соответствовать данной деятельности;  

2. если он исходит из уже избранной тотальности, будь то 

производственный процесс, сфера образование, городское хозяйство 

или что-то иное, он  должен ориентироваться только на те инновации, 
которые будут органически соответствовать жизни данной 

тотальности,  развивать ее, а не разрушать; 

3. инноватор должен учесть также, что ему, как 

инициирующему началу, следует стать органической частью 

избранного объекта инновации не только в организационном, 

управленческом, а и в коммуникативном и социально-

психологическом планах и оценить объект и себя с позиций общей 

взаимосовместимости. Иначе его действия могут стать не только 

бесперспективными, а и сверхзатратными и, в конечном итоге, 

разрушительными; 

 4. в любом случае инноватор должен учитывать, что не 

существует инноваций «самих по себе» и не пытаться строить 
инновационный процесс на пустом месте. В этом случае ему уместнее 

сначала заняться тем, что называется «самоопределением», 

«организацией», «конструированием», «строительством», 

«возведением», «изобретением», и другими подобными действиями; 

4. поддержание оптимальной сизигии, ориентированной на 

благоприятную жизнь человека,  есть задача управления развитием 

любой тотальности, частью которой является человек. Поэтому в 

объекте инновационного влияния должны быть предусмотрены 

(представлены) механизмы поддержания оптимальной сизигии 

инновационного процесса; 

5.  человек может и должен выступать в инновационных 
процессах как разное в разных ситуациях онтическое существо и 

входить  одновременно во множество субтотальностей объекта как 

часть разных его субонтологий, т.е. быть одновременно полионтичным 

и полионтологическим инноваторном, способным усложнять, 

модифицировать, трансформировать объект  инновационного 

процесса. В соответствии с этим и объект должен предполагать 

возможность дифференциаций и редукций  функций своих 

компонентов и необходимый  массив последних. 

Инноватор должен смотреть на инновационную ситуацию не 

только с частных и местных позиций, а и с позиций более широкого и 
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глубокого контекста. Помещать её в своём сознании в реальную 

социальную, производственную, политическую и др. среду в 

зависимости от характера инновации, что важно для получения 

правильного понимания стратегических перспектив своей 

инновационной деятельности. Необходимо также непрерывно 

определяться с текущими особенностями инновационного процесса, 

постоянно помнить, что его  участники, в том числе сам инноватор,  

всегда являются частью инновационного объекта на том или ином его 
онтологическом уровне,  и что объект инновации на самом деле – не 

только среда, а и люди, независимо от того, понимают они это или нет. 

Инновации – не самоцель и не только более эффективное и 

масштабное изменение и переустройство мира, не считающееся с 

самим миром,  не изменения среды сами по себе, они, помимо прочего, 

– способ гармонизации человека и мира, и эта гармонизация должна 

осуществляться не задним числом как исправление ошибок 

инноваций, а быть постоянной, заложенной в самом инновационном 

процессе как категорический императив. Поддержание оптимальной 

сизигийности должно быть главной задачей управленческих действий в 

обществе и управленческих усилий как в каждом отдельном случае 

управления той или иной текущей ситуацией, так и в ходе 
интегрального управления обществом в целом как общая цель всех. 

Такая постановка задачи:  

во-первых, требует нового подхода к инновационным 

технологиям, поскольку полагает явное включение в инновационную 

деятельность человека как носителя не только действия и сознания, а и 

подсознания в их взаимной связи, т.е. во всей его полноте;  

во-вторых, предполагает развитие и внесение в общество 

нового мировоззрения, основывающегося на требовании гармонизации 

отношений человека, общества и природы как  основополагающего 

принципа человеческой жизни. Помимо прочего, соблюдение 

оптимальной  сизигийности обеспечивает  минимизацию расходов на 
инновацию. А в более широком смысле  позволяет не только избежать 

катаклизмов, кризисов и катастроф, а и обретает ощутимый и 

поддающийся постоянной реализации универсальный нравственный и 

гуманистический смысл, обозначаемый понятиями взаимопонимания, 

доверия  и любви.  

   Практический итог для последующей инновационной 

работы: сегодня признаками инновации считаются три, прежде всего, 

внешних свойства: научно-техническая новизна, производственная 

применимость, коммерческая реализуемость (способность 

удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль 
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производителю). Без учёта людей и их решающей роли в 

инновационных процессах такой взгляд на инновации  

бесперспективен.  
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БЫТИЕ КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ 

ПЕРЕХОДНЫХ ЭПОХ: ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД  
 

В статье раскрывается философский процесс как 

исторический феномен на основе актуализации понятий «бытие», 

«философское творчество», «переходная эпоха», «культура 

философского мышления». Аргументируется, что смысл творчества 
философа – бесконечное «возвращение» к проблеме бытия. Отсюда 

историко-философские традиции представляют собой постоянно 

возобновляющиеся формы открытия человеком самого себя в 

качестве особой действующей реальности. Показывается, что в 

каждую новую историческую эпоху эти формы – содержательно 

разные, но в основании каждой из них лежит одна и та же проблема 

– что есть человеческое бытие, в чём его смысл?   

Ключевые слова: философская культура, философия как 

онтология, историко-философский процесс и современная философия, 

смысл  философского творчества, человек как действующая 

реальность. 
      

У статті розкривається філософський процес як історичний 

феномен на основі актуалізації понять «буття», «філософське 

творчість», «перехідна епоха», «культура філософського мислення». 

Аргументується, що сенс творчості філософа – нескінченне 

«повернення» до проблеми буття. Людина постає як особлива діюча 

реальність. Звідси історико-філософські традиції являють собою 

форми відкриття людиною самої себе. Показується, що в кожну нову 

історичну епоху ці форми – змістовно різні, вони постійно 

відновлюються, але в основі кожної з епох лежить одна і та ж 

проблема – що є людське буття, в чому його сенс? 

Ключові слова: філософська культура, філософія як 
онтологія, історико-філософський процес і сучасна філософія, сенс 

філософської творчості, людина як діюча реальність.      

 

The article reveals the philosophical process as a historical 

phenomenon on the basis of the actualization of the concepts “being”, 

“philosophical creativity”, “transitional epoch”, “culture of philosophical 
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thinking”. The author argues that the meaning of the philosopher’s work is 

an infinite “return” to the problem of being. Man appears as a special 

acting reality. Hence the historical and philosophical traditions are forms 

of the person’s discovery of himself. It is shown that in each new historical 

epoch these forms are meaningfully different, they are constantly renewed, 

but at the base of each of them lies the same problem – what is human 

being, what is its meaning? 

Key words: philosophical culture, philosophy as ontology, 
historical and philosophical process and modern philosophy, the meaning 

of philosophical creativity, man as acting reality. 

 

Введение. Эпоха – это не просто период истории, не её этап, 

не какой-то конкретный отрезок времени (хотя так нередко и 

понимают исторические эпохи), а особый, духовно-культурный, 

историей выработанный, феномен, демонстрирующий типичный в это 

время способ бытия человека, его культуру мышления и культуру 

деятельности. Иначе говоря, в качестве категории социально-

философского мышления эпоха всегда характеризует субъективное 

начало истории, раскрывает во всех культурно-смысловых 

подробностях, что собой представляет человек, как действующая в 
этом мире реальность. Именно на основе черт человеческой личности 

и можно выделить эпохи кризисные и стабильные, восходящего и 

нисходящего развития, устоявшие в своих характеристиках и не 

устоявшиеся, то есть   переходные. «Переходность» эпохи 

заключается, на наш взгляд, в том, что в ней ещё не заложены 

социально-культурные основания, ведущие к стабильности 

общественной системы, к восхождению человеческого сообщества к 

культуре как главному регулятору межличностных взаимоотношений, 

а заложенные – ведут к неустойчивости и разрушению социального 

мира человека.  

Эпохальные «переходные» процессы – не редкость в истории. 
Хотя и ныне, когда, как представляется, человечество в целом, в том 

числе и украинское сообщество, переживают очередное переходное 

время, главная опасность заключается в том, что никто не знает, от 

чего и к чему происходит этот «переход». Можно лишь 

констатировать некоторые признаки его. В этом плане жизнь 

современного человека явно обременена неустойчивостью, 

обстоятельствами, демонстрирующими ситуации, например, человека 

«не-думающего» – значит сталкивающегося и действующего по кальке 

жёстких политических технологий; «не-понимающего» (убегающего 

от сложного объяснения реальности) – значит пребывающего в точке 
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притяжения неявных, весьма усложнённых «механизмов» 

властвования. Ясно одно – в любую эпоху (и прежде всего в 

переходную), без опоры на личность, цивилизирующая роль 

общественно-политической системы в целом состояться не может. Так 

как камуфляж реальности красивыми словами, как и игра на 

глубинных духовно-нравственных чувствах человека – 

справедливости, чести, правды и других ценностях, рано или поздно 

закончатся крайними формами взаимного отчуждения и разложения 
социального организма. В общем, есть повод для задумчивости и для 

того, чтобы попытаться извлечь уроки из пережитого и переживаемого 

в переходное время. Значит ещё раз помыслить о проблеме бытия. 

Бытие, пожалуй, и есть бесконечная переходность. Историко-

философское познание как раз и заточено на том, чтобы выказывать – 

от чего идёт человек и к чему должно ему придти.  

Сделаем ещё одно предварительное замечание. В историко-

философском познании традиционно типологизируется философский 

процесс в таких понятиях как эпоха, школа, традиция, направление, 

фиксирующих больше форму, стиль метафизического мышления. В 

содержательном плане философский процесс воссоздаётся в понятиях 

философская культура и философское творчество. Если первое понятие 
фиксирует способность вопрошания (определённый качественный 

уровень культуры мышления, некий достигнутый предел возможности 

вопрошания, всестороннего видения проблемы), то второе – обозначает 

интеллектуальный результат вопрошания, прежде всего, выказывающий 

смыслы как собственно человеческого бытия, так и происходящих в 

мире событий (как событий), то есть действий, изменяющих усилиями 

людей (совместно) жизненный мир.  

Термин «философская культура» несёт в себе несколько  

аспектов, поэтому его можно интерпретировать следующим образом: 

как язык философии, воссоздающий, прежде всего благодаря особому 

понятийно-категориальному аппарату метафизического мышления, 
специфику вечного философского вопрошания о бытии, смыслах бытия; 

как способ постановки философских проблем, обнажающий преграды, 

слабые места, ложные подходы в понимании человеком мира; как общее 

обозначение (синтетическое по сути) специфики развития философии на 

определённом историческом этапе; наконец, как характеристика типа 

философской рациональности, т.е. особой интеллектуальной культуры, 

культуры метафизического мышления. 

Основная часть. Не было бы смысла тривиально утверждать, 

что философия ХХ века (образно говоря, «пуповиной») связана с 

хайдеггеровской постановкой вопроса о бытии, размышлением 
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философа о Dasein – как вопрошающем о себе самом сущем, – если бы 

этот «онтологический поворот» в современном философском процессе 

не объяснял и трансисторический смысл философствования; если бы 

не открывал возможность находить некоторые «единые» начала 

историко-философским традициям и культурным эпохам… Наконец, 

если бы творчество М. Хайдеггера не актуализировало бы на новом 

этапе философского развития не только традиционную проблему 

смыслов человеческого бытия, но и смысла самой философской 
деятельности, т. е. тех неизменных задач, которые определяли и 

определяют философское творчество, поставив тем самым проблему и 

призвания философа.  

И тут не важно, кто и в какой категориальной системе 

культурно-исторических координат осмысливает «перемены» в самом 

человеке ли, его социальном бытии или мире в целом. Китайский ли 

мудрец, различающий содержание категорий «ян» и «инь», помимо 

всех других аспектов – как возможности человека считать и 

подсчитывать принадлежащее ему или как признание существования 

чего-то, что не поддаётся подсчёту, не является делимым, 

исчисляемым какими-то зримыми мерками – владения, властвования 

или зависимости. А можно увидеть проблему взаимоотношения 
человека с миром в контексте и иных понятий – быть или иметь, как 

сделали это Г. Марсель и Э. Фромм, и что подмечал, сопоставляя 

категории восточной и западной традиции, Г. Померанц. Иначе говоря, 

о важности человеку состояться, сбыться говорили и говорят 

философы – это «поле» их творческой деятельности и, пожалуй, как 

главную в рассуждениях именно эту тему и можно увидеть, идя по 

многовековому историческому «кругу» философских творений. 

Каждый только ищет свои собственные слова о проблеме с-бытия 

человека.  

Скажем, для Гераклита быть философом (а по преданию это 

слово впервые у него и встречается) означало быть исследователем 
природы вещей, то есть, уметь видеть за явным сокрытое, находить 

Логос, познав который человек сумеет во множественности увидеть 

Единое, «игру огня с самим собой» – выказывающем, что всё – едино, 

хотя и может быть многим,.. а значит, отмечу, – и разным. Но не менее 

важно, на наш взгляд, обратить внимание и на другую «вечную» и не 

менее важную тему рассуждений философа VII в. до н.э. –  страданий 

понимающего м н о г о е  в этом «мире людей» мудреца, но не 

сумевшего образумить глупцов, облагородить неразвитый 

человеческий ум. Сюжет изгнания из Эфеса лучшего друга философа 

Гермодора – это не просто древняя история (давно «быльём 
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поросшая»), а вечная литературная тема и столь же вечная 

философская проблема – как жить, каким быть? – особенно в тех 

ситуациях, когда большинство «заедино», а «в меньшинстве», 

одинокими, непонятыми, преследуемыми, гонимыми, остаются 

именно понимающие, мудрые?  

Не об этом ли горевал Гераклит, прозванный Плачущим? Не с 

этой ли проблемой, ещё жёстче, столкнулся человек в новейшей своей 

истории? Не об этой ли проблеме свидетельствует и трагическая 
история ХХ, да и ХХI вв., когда «законом» выживания (особенно – в 

агрессивно настроенной среде) может быть только процесс 

(осознаваемый или не осознанный) усреднения (омассовления) 

индивидуального сознания, приспособления к властно 

устанавливаемым правилам, когда действует в человеческом 

сообществе не культура диалога и человечности, т. е. восприятия 

другого как иного «своего», а идеология принуждения (явного или 

скрывающегося за правильными словами, но не описывающими при 

этом реальность), требующая быть «как все», «заедиными», 

«одинаковыми» в своих чувственных порывах и в понимании событий, 

а главное – требующая помнить, что малейшее отличие во мнении, 

избрание иной мировоззренческой позиции или культурной 
идентичности, личностная уникальность не прощаются, требуют 

наказания.  

М. К. Мамардашвили очень точно подмечал, что общества, 

тяготеющие к недопущению самостоятельности каких-либо отдельных 

феноменов, но лишь как частей «конкретной формы», не могут не 

быть идеологическими и не тяготеть к «закону инаконемыслия» [см.: 

1, с. 92-93]. И хотя философ говорил о понятии «идеологических 

государств» – как о «новом явлении» истории ХХ в., – речь, конечно 

же, шла скорее о растущих возможностях идей, возведённых в 

государственную систему власти. Ведь неклассическая философия в 

лице С. Кьеркегора, Ф. М. Достоевского уже поднимала вопросы о 
недопустимости подмены жизненного мира абстракциями, о 

принуждающем характере «всеобщей» истины, её неограниченной 

власти над людьми. Тем не менее, новейшая история – это история 

господства «теоретического» разума, подчиняющего себе всё 

индивидуальное, уникальное. Такое пренебрежение личностным, 

выпадающим из «всемства» (термин Достоевского), закономерно 

создавало идеологическую систему, принуждающую к подчинению, 

формирующую особый человеческий тип, который можно было бы 

назвать «человеком послушным»: «Он простирает перст свой и велит 

стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, 
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покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно 

раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг 

наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа 

моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли 

пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и 

проходит мимо» [2, с. 281]. Как видим, речь здесь идёт не о 

послушании как традиционном для культурного бытия человека 

умении слушать и слышать голос иного (совести, например) или 
принимать ценность Другого (как столь же, как и ты сам, значимой, 

самоценной в её духовных приоритетах личности). Описана 

принципиально иная ситуация – «принуждения к послушанию». 

Именно эта ситуация имманентна новейшей истории, для которой 

характерна ставка на «массы», «общности» – такое господство 

коллективностей закономерно сделало личность бессильной и 

практически незаметной в системе доминирующих в 

«идеологических» обществах политических отношениях. Вынужденно 

подражающий идеологической силе, якобы в своих мнениях, «ум» 

закономерно делался некритическим, испуганным, принуждающим 

себя к «правильным» реакциям. Последнее особенно ярко проявляется 

в агрессии как превращённой форме человеческой «активности», 
процветающей, к глубокому сожалению, и ныне.  

По сути, Ф. М. Достоевский художественно выписал 

новейшую трагедию (хотя и с длинной историей становления), 

связанную с идеологической подчинённостью человека чужезаконию, 

вменяющему действие не на основе культурно-исторической 

традиции, знания прошлого опыта человеческого обще- или 

со(вместного)бытия, т. е. такой жизни, где каждому бы находилось 

своё место, а, образно говоря, «законию», предписывающему действие 

внешне заданными правилами, идеологией, всё и вся поясняющей. И 

вот уже не художественно созданная в романе история, а вполне 

реальный сюжет из киевской жизни философа Шестова в лето 1919 г., 
бывшего в то время ещё «персоной-грата» в своей стране, в силу того, 

что, как рассказывал: «Кое-кто из вождей были моими читателями. 

Они считали, что мы между собой согласны, ибо я был 

революционером в философии, они – в политике» [3, с. 164]. 

Убеждённость в правильности выбранного пути и отсутствии 

альтернативы ему – пожалуй, важнейшая черта исповедующих 

конкретные идеологии людей. Отсюда вполне понятен рассказанный 

другу сюжет из жизни философа. Однажды Льва Исааковича 

пригласили на публичное собрание, председатель которого высказался 

вполне определённо: «<…> Революция сметёт всех Аристотелей, 
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Платонов и даже Шестовых, если они откажутся предоставить свой 

талант на службу революции. Им не надо больше думать о том, что 

сказать. Им это будет указано. С них требуют только их талант. На это 

Шестов ответил, что эта революция – не первая. Что Аристотель и 

Платон были уже сметены несколько раз. Несмотря на это, через 

несколько столетий люди выкапывали то, что осталось от Аристотеля 

и Платона, и этому поклонялись. <…> Если рабочий приходит ко мне, 

сказал Шестов, то для того, чтобы узнать, что я имею ему сказать. Он 
хочет знать, к чему я пришёл в моих размышлениях, а не то, что я 

скажу по повелению свыше <…>» [3, с. 164-165]. 

Конечно, идеологии не могут существовать без 

«идеологически», т. е. подчёркнуто идейно (и только так!) 

существующих людей. Особенность их – в том, что они имеют ответы 

ещё до заданных им вопросов; они заранее знают, что, кому и как надо 

делать или думать… А смысл собственной деятельности такого рода 

люди видят в одном – вменять другим, как им представляется, 

«должное», а на самом же деле – утопическое, но идеологически 

требуемое в данный момент истории. Такие люди не знают сомнений, 

так как не умеют, да и не считают нужным, вопрошать – а так ли это? а 

стоит ли? а можно ли было по-другому? Неудивительно поэтому, что 
именно они, ни в чём не сомневающиеся люди, по-инквизиторски 

спасающие всех других от их же самих, порождали и порождают страх 

и ужас на этой земле. Именно они (не сомневающиеся) делают вполне 

закономерным явление вытеснения всех инаковых за пределы 

идеологически объединённых сообществ или показательно 

единящихся, причём, не столь уж и важно, на каких конкретно идеях, 

приобретающих «объединяющую» идеологическую силу. Главное 

здесь совершенно другое – создание ситуации отсутствия потребности 

в искусстве задавать вопросы (чем, собственно, живёт философия, что 

составляет её особенное «искусство» и смысл философского 

творчества). Ненуждаемость в мысли, точнее – в помыслии о 
происходящем, – черта заражённого идеологией сознания, лишённого, 

по словам М. К. Мамардашвили, «амплификатора моих побуждений – 

побуждений переживать, побуждений что-то помыслить, что-то 

сделать» [1, с. 93]. Философ описывает ситуацию, бесконечно 

«повторяемую» в истории, так как в ней давно приоритетное значение 

имеют не-личностные коллективности, определяющие действенность 

специфического «закона» подчинения идеям: «Есть закон, по которому 

всякая идеология стремится дойти в своём систематическом развитии 

до такой точки, где её эффективность измеряется не тем, насколько 
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верят в неё люди и как много таких людей, а тем, что она не даёт 

думать и не даёт сказать» [1, с. 93]. 

Таким образом, можно говорить о Гермодоре или о 

«философских пароходах» 1922-1923 гг., а можно – и о современных 

беженцах-интеллектуалах, – срабатывать будет всё тот же подход: 

«Пусть не будет среди нас никто наилучшим. А раз такой оказался, то 

пусть он живёт в другом месте и с другими» (провидец Гераклит). 

Таким образом, мужество быть в заботе о культуре и отстранённости 
от идеологии – это мужество одиночества, это судьба вечного 

«эмигранта», пребывающего среди неродственных ему людей, это 

бытие, о котором точно сказал М. А. Волошин: «Один среди 

враждебных ратей – Не их, не ваш, не свой, ничей…». Но это и 

нацеленность на творчество – извечный (и всегда – новый) путь к 

культурой вырабатываемой и идеологиями растаптываемой, теряемой 

человечности – человечности человека, человечности его отношений с 

другими – именно на этом пути рождается смысл и философского 

творчества, связанный с тем, чтобы смочь, вопреки обстоятельствам, 

через личностное вопрошание дать знание себе и другим о сущем, 

должном, возможном, достижимом индивидуальными усилиями или 

соборным бытием людей (различимым в каждом и объединяющим без 
идеологической унификации всех).  

В этом отношении интересны пояснения Н.А. Бердяева о его 

главной творческой задаче, смыслах личного призвания – быть 

философом: «В центре моего философского творчества, – подчёркивал 

он, – находится проблема человека. Поэтому вся моя философия в 

высшей степени антропологична. <…> Исходная точка моего 

мировоззрения есть примат свободы над бытием. Это придаёт 

философии динамический характер и объясняет источник зла, а также 

возможность творчества в мире чего-то нового» [4, с. 19]. Философ 

убеждён, что именно творчество является смыслом существования 

человека, какое бы призвание тот в себе не осознавал – 
естествоиспытателя, к примеру, художника или философа, так как: 

«Человек был создан для того, чтобы стать в свою очередь творцом. 

Он призван к творческой работе в мире, он продолжает творение 

мира» [4, с. 21]. Благодаря творчеству человек и открывает себя в 

качестве особой, в первую очередь – действующей реальности, т.е. той 

действенной силы, которая способна изменять мир. Но изменять не 

безжалостно грубо, по заранее заданной идеологическими 

конструктами кальке, и потому – разрушительно для каких-то частей 

(в чём-то чуждых и потому их не жалко) жизненного мира, 

складывающегося через традиции. Действовать же творчески означает 
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бесконечно «переиначивать» данное, вслушиваясь в этот мир, 

воссоздавая в себе самом, вос(или у-)станавливая весь тот далеко не 

простой прошлый опыт бытия человека в культуре, внемля ему с 

бережным чувством охраняющего жизнь созидателя.  

Вот и получается, что вне творчества нет человека, нет 

надежды на будущность и человечность, нет бытия… Однако, 

нацеленность на творчество рождает как счастье человека – творить 

новое, доселе непроявленное, неведомое, – так и трагедию 
человеческого существования, прежде всего такое нередкое явление, 

как невозможность восхождения от рутинной деятельности к 

творческой. Н.А. Бердяев, скажем, считал трагичным в творческой 

деятельности несоответствие замысла и его осуществления. И это 

вполне понятно, ведь в идеале любого дела мастер всегда 

ориентирован на совпадение задуманного и реализованного. Если же 

акцентировать внимание на собственно философском творчестве, то 

здесь можно обозначить и другие проблемы.  

Прежде всего, отметим, что творчество философа тесно 

связано с общим состоянием философии как некоего 

социокультурного института, и в определённой мере зависит от 

положения философа в обществе, на что также обращал внимание 
Н.А. Бердяев, подчёркивая, что, по его мнению, «философия есть 

самая незащищённая сторона культуры». Рубеж ХIX–XX вв. внёс в 

бытие философии и ещё одну тему, о которой до сих пор рассуждают, 

– кризис философии, философского знания. Так, Н.А. Бердяев, 

рассматривая философию как творческий акт, весьма беспокоился в 

связи с кризисным её состоянием: «В чём же сущность этого кризиса? 

– спрашивал он. – Вся новейшая философия – последний результат 

всей новой философии – ясно обнаружила роковое своё бессилие 

познать бытие, соединить с бытием познающего субъекта. Даже 

больше: философия эта пришла к упразднению бытия, к меонизму, 

повергла познающего в царство призраков. <…> Реалистическое 
чувство бытия и реалистическое отношение к бытию – утерянный рай» 

[5, с. 18]. Как видим, философа творчески интересовала задача 

«возвращения» философии к проблеме бытия, которую важно было бы 

разрешать. Пути же такого решения Н.А. Бердяев определял свои, 

прорываясь к смыслам бытия через христианскую метафизику, 

персоналистическое истолкование человеческого существования, 

философию свободы.  

А если продолжить далее обозначать проблемы философского 

творчества, то думаю, что, пожалуй, самой трагичной является 

социальная невостребованность его результатов (одно только 
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современное реформирование высшего образования, «потерявшего» 

гуманитарную культуру, в том числе и философскую, говорит о 

многом). Неудивительно поэтому, что практически «отсутствующая» 

культура философского мышления в условиях современной 

цивилизации, вступившей в фазу «культивирования» мифологем 

глобального развития, легко подменяется упрощающими жизнь 

«новыми» идеологиями, где действуют всё те же «законы» немыслия, а 

также подминается в публичном пространстве всякого рода 
политическими технологиями, легко работающими с незрелым 

человеческим сознанием. Почему легко? Да потому, что философия 

требует от человека его личных усилий (так уж есть, и иначе не 

бывает). Но хочет ли озадачиваться современный человек? Вот и 

получается, что его легче «завести» и «увести», подчинить 

«технологически» всё тому же псевдо-общественному «Man», нежели 

заставить сомневаться (идя философским путём – от сомнения к 

убеждению), нежели приучить думать, нежели заинтересовать 

присутствием в пространстве философского текста…  

Что же философ? Дано ли ему ответить на новые вызовы, 

связанные, прежде всего, с технологически качественно работающими 

идеологиями? Думаю, что, как и раньше (или всегда) отвечать он 
будет своим делом, а там уж … как будет. Конечно, он будет искать 

своё слово, только своё, и при этом – для всех. И тут действительно не 

важно, каким образом философ творит это своё слово, насколько 

«комфортно» ему личностно живётся, – важно, чтобы он занимал 

только ему предназначенное культурой человеческого бытия место. 

Это «место» философа определяется одним – необходимостью 

вопрошать, мыслить, выстраивать свои ответы на «вечные» 

философские вопросы. А само «Метафизическое вопрошание, – как 

пояснял М. Хайдеггер, – заключает в себе два характерных аспекта. 

Во-первых, каждый метафизический вопрос всегда охватывает всю 

проблематику метафизики в целом. Он всегда и есть это целое. Во-
вторых, каждый метафизический вопрос может быть поставлен только 

таким образом, что спрашивающий как таковой также оказывается в 

сфере вопроса. Отсюда следует, что метафизическое вопрошание 

должно относиться к целому и всегда основываться на конкретной 

ситуации вопрошающего. Мы спрашиваем здесь и теперь для себя» [6, 

с. 21]. Вопрошание, таким образом, становится условием понимания, а 

понимание, следуя мысли философа, вполне может быть 

отождествимо с умением человека быть. С этих позиций М. Хайдеггер 

толкует древнегреческую традицию, зарождение особой культуры – 

культуры философствования, подчёркивая, что «… греки боролись как 
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раз за то, чтобы постигать и совершать такое созерцательное 

вопрошание как наивысший способ «энергии» (ένέργεια), 

человеческого творчества, самого человека. Не тянуло их подгонять 

практику к теории, а наоборот, их тянуло к тому, чтобы саму теорию 

разуметь как самое высокое осуществление подлинной практики» [7, с. 

375].  

Из  такого «зачина» греческой философии рождается, 

утверждает М. Хайдеггер, понимание  науки, которая не является 
просто неким «культурным благом», «осознанием неосознанного». 

Науку следует рассматривать «… силой, которая всё существование … 

держит под прицелом, объемля его» [там же]. Отсюда, 

самоутверждение и современной науки не может связываться с 

популярными ныне эмпирическим или прагматическим подходами. 

Для науки важно онтологическое измерение, открывающее 

закономерности существования человека и человечества: «Наука это 

упорное выстаивание посреди сущего в целом, посреди сущего, 

непрестанно уходящего в свою сокрытость. При этом деятельное 

упорство выстаивания ведает о своей немощности пред судьбой» [7, с. 

375]. Подчеркнём, что в этом «выстаивании посреди сущего», очень 

легко, если вслушаться в хайдеггеровские слова-предупреждения, 
быть выброшенным «в сокрытое и неверное, то есть во всё 

сомнительное и стόящее вопроса» [7, с. 376].  

Итак, в качестве особой культуры вопрошания, философия 

всегда – слово, и всегда – проблема для самой себя, главным образом – 

по причине чрезвычайной сложности философского самоопределения 

человека через слово и необходимости критической оценки пути 

философского саморазвития. Не случайно в ХХ-м веке эта тема 

приобрела новые оттенки в осмыслении: философия как бы 

«возвратилась» к своему истоку, связанному со словом. «Философия 

как слово» стала сызнова постигаться в контексте «философии слова», 

«философии языка», причём во многом благодаря творчеству 
М. Хайдеггера. Вслед за ним, переоткрываем и мы то историческое 

обстоятельство, что в широком культурном смысле философия и 

филология как традиции высказывания (выговаривания, сказывания 

слов) рождались одновременно, в «осевое время», по К. Ясперсу. В их 

культурном «зародыше» лежало одно важное слово «phileo» – люблю, 

любовь, – и ещё два, не менее значимых: «logos» – слово (и не только 

слово…), «София» – мудрость. Иначе говоря, первое, исходное 

«притяжение» искусства слова и искусства мысли, филологии и 

философии – любовь – любовь к слову и любовь к мудрости, мудрому 

слову. В этом «осевой» эпохи истоке, пожалуй, и содержатся главные 
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смыслы творений художественных и метафизических, точки их 

«пересечения», взаимного интереса мастеров художественно-

образного и понятийно-категориального слова, их притяжения. 

Именно об этом древнем истоке культуры человечества напоминал 

своей философской позицией М. Хайдеггер. Культура Греции была 

для философа родиной, о которой тосковал, которой жил и 

«воссоздавал» для других. Это можно непосредственно почувствовать, 

представить благодаря воспоминаниям Х.-Г. Гадамера: «Мне 
вспомнился сейчас прощальный пикник, который в 1923 г. молодой 

Хайдеггер устроил для своих фрайбургских учеников – перед отъездом 

в Марбург. Это было в Шварцвальде, вокруг пылающего костра. Он 

восседал верхом на ведёрке для угля и произносил прощальную речь, 

которая начиналась словами: “Бодрствующее бытие в огне ночи. 

Грекам…”. До сих пор я как бы слышу эти его слова; вспоминаю и 

продолжение: речь шла об огне и свечении, о свете и тьме, и 

призвании людей балансировать между нисхождением бытия 

(Entbergung des Seins) и его потерей (Entzug). Это был явный греческий 

исток хайдеггеровской речи…» [8, с. 65].  

Знание этой культурной традиции зарождает в философе 

Хайдеггере неизменный интерес к поэтическому слову, в котором он 
усердно искал универсальный язык бытия. Неся в себе родовое для 

людей свойство речи, поэтическое слово благодаря этому, образно 

говоря, общечеловеческому корню, выходило за границы и 

метафизики, – считал мыслитель. Ведь поэзии дано, в отличие от всех 

других измерений бытия, умение стирать «вещной» мир, задающий 

инструментальный характер человеческой деятельности, и возвращать 

человеку его исконный, собственно человеческий мир. Этот мир 

содержит символы, некие значения, смыслы, божественные знаки, 

ведь «“высшее” и “святое” для поэта одно и то же…» [9, с. 35]. Все эти 

духовные «начала» живут в языке поэтических образов – как слов, 

рождаемых собственно Бытием. Отсюда исключительно философское 
«уверение» мыслителя: «Поэтизировать – значит находить» [9, с. 29], – 

находить истины, пользуясь тем исконным поэтическим языком, 

который в первую очередь способен «возвращать» человеку прошлое, 

извечное бытие. Дан этот дар понимания смыслов бытия и философии, 

её языку и способу мировидения, – но, как поясняет М. Хайдеггер: 

«Сказанное поэтом и сказанное мыслителем никогда не одно и то же. 

Но и то, и другое могут говорить различными способами одно. Это 

удаётся, правда, лишь тогда, когда пропасть между поэзией и 

мышлением зияет ясно и определённо. Это происходит, когда поэзия 

высока, а мышление глубоко» [10, с. 141]. Такой подход к толкованию 
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поэтического и метафизического позволяет иначе определять и 

истину. Согласно М. Хайдеггеру, «сущность истины – это не пустая 

“генерализация” “абстрактной” всеобщности, а скрытая единичность 

прошлой истории раскрытия “смысла” того, что мы называем бытием 

и о чём с давних пор привыкли думать только как о сущем в целом» 

[11, с. 27]. Как видим, категория эта явно выходит за гносеологические 

границы, приобретая в содержании метаисторический аспект 

понимания и онтологическую идентичность.  
Не претендуя на полный ответ в отношении всего философом 

творчески совершённого, сказанного, тем не менее, нельзя не 

подчеркнуть, на наш взгляд, главное – после М. Хайдеггера 

философия становится принципиально иной культурой мышления. 

Историю философии уже нельзя «читать» последовательно, 

перелистывать, образно говоря, страница за страницей – от эпохи к 

эпохе, запомнив какие-то новые интерпретации традиционных 

категорий или освоив содержание до того неизвестных. Философское 

познание «затребовало» историю и культуру всю, целиком – как некое 

духовное целое, лишь условно делимое на интеллектуальные традиции 

и эпохи (хотя понятно, что при этом и, безусловно, различимые). 

Мыслитель пояснял: «Бытие имеется всякий раз только в том или ином 
облике, посланном историей: φύσις, λόγος, έν, ίδέα, ενέργεια, 

субстанциальность, объективность, субъективность, воля, воля к 

власти, воля к воле. <…> То, как оно, бытие, даёт себя, само всякий 

раз определяется из того способа, каким оно высвечивает себя. Этот 

же способ принадлежит судьбе-истории, он всякий раз есть некий 

облик эпохи, который как таковой бытийствует для нас только тогда, 

когда мы свободно отпускаем его в его собственное былое» [12, с. 52-

53]. Как видим, задача, смысл философского дела – суметь увидеть 

бытие в былом, тем самым сделать былое современным, найти в нём 

утерянные в истории смыслы, новые возможности, восстановить весь 

тот когда-то актуальный и содержательно богатый контекст 
понимания философской терминологии и философских идей.   

Если бы этот опыт был доступен, то, возможно, история не 

была бы столь трагичной. В связи с этим, к примеру, можно ли считать 

неактуальным видение бытия элеатами, считавшими высшим его 

критерием – способность мыслить, образовывать понятия, признавая 

при этом мыслимое и сущее тождественными? В элейском 

онтологическом воззрении, правда, как-то затерялось наряду с сущим 

и мыслимым должное – не менее значимое для понимания бытия 

измерение… А впрочем, стоит ли это отмечать, ведь и ныне, когда 

человечество имеет опыт многовековой истории, по-прежнему 
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довольно легко отождествлять вслед за «древними» умами мысль о 

бытии и само бытие, когда важно было бы и различать их. Ведь 

«мысль» о бытии может быть не только ценностно разной, но и, как 

показала новейшая история, легко воплощаемой в реальность, 

переходящей в сущее. Ведь идеалы, рождённые культурной историей 

и принадлежащие сфере должного, как оказывается, также 

«технологически» несложно могут подменяться выгодными для кого-

то социальными иллюзиями («новыми» мифами и утопиями эпохи 
глобальных перемен). Не в этом ли неумении различения и 

отождествления сущего и мыслимого, мыслимого и должного, 

кроются все те утопические уловки, которые создавали и создают 

подлинные исторические трагедии, когда одна идеология сменяется 

другой, не менее для человека опасной и кабальной? Таким образом, 

несмотря на то, что на смену классическим онтологиям приходят 

«новые», экзистенциально, персоналистически, космоцентрически и 

т.д. и т.д. истолковывающие бытие, формирование культуры 

метафизического мышления по-прежнему актуально. В этом аспекте 

М. Хайдеггер рассуждал довольно пессимистично: «Мы мыслим уже 

давно, – писал философ. – Но всё-таки мы мыслим ещё не по-

настоящему, пока остаётся непомысленным то, на чём основывается 
бытие сущего, когда оно является как присутствие. Происхождение 

сущности бытия сущего непомыслено. По-настоящему более всего 

требующее осмысления по-прежнему скрыто. Для нас оно ещё не 

стало достойным мышления. Поэтому наше мышление ещё не попало 

в свою собственную стихию. Мы мыслим ещё не в собственном 

смысле слова» [10, с. 145]. И всё-таки главное, что касается 

результатов философского творчества М. Хайдеггера, им сделано. 

Философ, безусловно, создал новый способ и стиль 

философствования. Его приметы – идея «возвращения» философии к 

своим истокам, а также понимание философии как «дела мышления», а 

философского мышления – как действия. Для М. Хайдеггера не 
существовало сомнений в том, что философское творчество, 

философское дело – это и есть мышление, я бы сказала – дело 

культивирования мышления, привития любви, вкуса к процессу 

становления мысли. Но мысль только тогда и оформляется, вызревает 

в человеке, когда он проходит своеобразный круг поиска, осознания 

пути мысли: «дело мышления» – мышление – мыслящий: «Дело 

мышления принуждает мышление так, что оно впервые выводит 

мышление к его делу, а от дела – к себе самому» [12, с. 29], – пояснял 

М. Хайдеггер. Философ в разных вариациях подчёркивал одну и ту же 

мысль о действенности человеческой мысли. Вот одно из последних 



 100 

определений: «Мышление – не бездеятельность, оно само по себе уже 

действие, состоящее в диалоге с судьбой мира» [14, с. 246].  

Что же касается идеи «возвращения», то рождается она не без 

опоры на ницшеанское учение о «безусловном и бесконечно 

повторяющемся круговороте всех вещей» (или о «вечном возвращении 

равного»), названное философом «последней» метафизической 

концепцией в европейской философии [см.: 13, с. 59-63]. Вывод, 

сделанный М. Хайдеггером о состоянии и перспективах философии, 
таков: европейская культура переживает «конец» своей философии, – 

правда, не в том значении, в котором говорят ныне о «конце» 

философии постмодернистские мыслители. Речь, напротив, идёт о том, 

что через осознание «конца» идёт и восстановление подлинных 

смыслов философствования. То есть, философия демонстрирует и своё 

«начало», но «иное начало».  

Согласимся, философский дискурс, действительно, 

сворачивается, «самоограничивается», если в среде интеллектуалов 

утрачиваются способности к метафизическому мышлению, к 

нахождению оснований возрождающей человека в его жизненных 

смыслах и личностном призвании творческой деятельности. Таким 

образом, идея о «вечном возвращении» позволяет судить «о сущем в 
целом», тем самым в идеальном измерении бытия как бы «сжимать» 

этапы истории, сближать разные философии, наконец, ставить вопрос 

о метафизическом мышлении (по сути, о смысле философского 

творчества). Причём, речь у М. Хайдеггера идёт о таком мышлении, 

которому ещё предстоит научиться, которое ещё только вызревает в 

европейской культурной традиции. Даже Ф. Ницше, по словам 

философа, не мог бы претендовать на то, что он был «подлинным 

мыслителем мысли мыслей», – прообразом такого мудреца, 

схватывающего мыслью бытие в его культурно-историческом целом, 

можно было бы считать разве что созданный ницшеанским гением 

образ Заратустры [см.: 13, с. 87].   
Итак, шагая в философию «из» или «от» античности, а можно 

и так – уходя «в» античность, – своим способом философствования 

М. Хайдеггер сделал философию другой – прежде всего тем, что смог 

выказать творческим «я» самоценность философской истории, 

возвращая современной культуре утерянное; тем, что видел в 

многовековой историко-философской традиции универсальное «поле» 

современного философствования. Такая позиция, по сути, объединяет 

философов в стоящих перед философией задачах – искать пути к 

возобновлению способности метафизически мыслить, «мыслить по-

настоящему», в собственном смысле этого понятия.  
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Философу удалось объединить сложнейшую диалектику 

общего и единичного, метафизического и поэтического, личностно-

экзистенциального и обезличенного, – в такой узел философских 

проблем, выказывающих сомнения, тревоги, беспокойства о судьбе 

человека, что без этих хайдеггеровских вопрошаний о смыслах всего, 

что совершает человек, – не важно, в политике или в поэзии, – 

философствование было бы, действительно, неполным и 

оконеченным…  
P. S. 

Выводы, казалось бы, сделаны, а вот точку поставить трудно. 

Есть ещё одна тема, соединяющая проблему смысла философского 

творчества и жизни философа. Это жизненный путь Мартина 

Хайдеггера, в котором так жёстко, болезненно, проблемно (думать-

передумывать) сплелись социально-политические иллюзии народа и 

его собственные иллюзии (или надежды?). В его философской и 

личностной судьбе отразился трагизм современной истории, когда 

человек вынужденно балансирует между государственно-

идеологическим пластом бытия (прельщаемый нацизмом) и 

собственно философским. Смог ли философ до конца достойно 

выдержать это, говоря гегелевскими словами, «напряжение 
противоречия»? Даже те, кто решался откровенно говорить на эту 

тему, – а речь, прежде всего, о знавших философа лично, – как мне 

кажется, понимали, что оценочного суждения (окончательного) в этом 

отношении быть не может. Хотя вдумчиво всмотреться в сюжеты 

хайдеггеровской биографии, безусловно, необходимо.  

Уникальным человеческим документом служат воспоминания 

К. Ясперса, который прошёл в отношениях с М. Хайдеггером 

эволюцию от высочайшей оценки деятельности коллеги и друга 

(«Среди современников в цехе философов меня интересовал только 

Хайдеггер. Это до сих пор так. С некоторыми другими я поддерживаю 

хорошие отношения, учусь у них, уважаю их достижения, но как 
философы они сами ничего не сказали и не сделали для философии. 

Хайдеггер открыл проблемные связи, которые казались глубоко 

сокрытыми» [15, с. 25]) до жёсткого вердикта: «Неожиданно, из-за 

своей общественной деятельности, он стал моим духовным врагом» 

[15, с. 34]. Они оба, по сути, попали в жестокую историческую 

ситуацию, сперва, до конца непроявленную и трудно улавливаемую в 

конечных целях, создающую много «прельщений» на основе тонко 

разыгрываемой идеологии простых решений сложнейших 

общественных проблем, когда бесстыдно эксплуатируются в первую 

очередь ценности нравственные – «благо всех», культурное 
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возрождение, долг. Ясперс честно признавался: «Разве я не сам 

виноват в том, что сосредоточивал всё внимание только на 

положительном, избегая радикальной полемики с ним (Хайдеггером – 

Т. С.)? Не было ли и моей вины в том, что происходило до 1933 г.: я не 

заметил своевременно опасности, не воспринимал серьёзно национал-

социализма в целом, хотя Ханна Арендт ещё в 1932 г. предупреждала 

меня о предстоящих событиях?»[15, с. 33].  

Тем не менее, при всей тождественности обстоятельств 
жизненные пути философов принципиально разошлись, уводя коллег-

друзей в разные стороны: М. Хайдеггер становится ректором 

Фрейбургского университета (апрель 1933 – февраль 1934 гг.), далее 

ведёт преподавательскую деятельность, а К. Ясперса в 1937 г. 

увольняют. Ясперс пытается объяснять сложившееся прежде всего 

себе самому, для понимания жизни, её непростых сюжетов: 

«Беспокоило меня и то, что сам Хайдеггер, казалось, ничего не 

замечал. Хотя, возможно, он высказывал свою позицию тем, что после 

1933 г. больше не посещал меня и никак не отреагировал на моё 

увольнение в 1937 г. Но мне рассказывали ещё в 1935 г., что он на 

лекции вспоминал своего “друга Ясперса”. Сомнительно, понял ли он, 

по крайней мере, сегодня что-то из того разрыва» [15, с. 33]. В самом 
деле, может ли кто иной, кроме самого философа, дать себе отчёт в 

собственном понимании или недопонимании, в своих ошибках и 

скверностях? Ясно одно, что Хайдеггеру, в отличие от друга, многое 

пришлось объяснять другим о себе самом, о биографических фактах, 

мотивах принятия определённых решений, тогдашних и теперешних 

убеждениях и т.д. [см.: 14, с. 234-239]. 

Это объяснение, конечно, было тяжёлым… Ибо, к а к  

объяснять и объяснить свою жизнь: почему состоялось 

«десятимесячное ректорство» (при том, что «Я долго колебался»); 

связывал или не связывал «самоутверждение немецкого университета» 

как идею его «оздоровления» с национал-социалистической 
идеологией и практикой; принимал или не принимал участие…, 

соглашался или запрещал сожжение книг, а также изымание из 

университетской библиотеки изданий еврейских авторов членами 

гитлер-югенда и т.д.?  

Спрашиваю себя: а стоит ли лишний раз подчёркивать, что это 

«вопрошание», уже не философского свойства, было, без сомнений, 

тем испытанием, которое никому не хочется пророчить. Может быть, 

просто не помнить о нём? «Был учитель, а вместе с ним – возможность 

научиться мыслить» [16, с. 45], – просто сказать так, как с 

благодарностью и сказала его ученица Х. Арендт (конечно, и за 
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многих последующих, не совпавших с учителем во времени). Трудно 

судить. Но как-то жгут слова из переписки уже не только учителя и 

ученицы, но и людей любящих и как никто – близких друг другу. Ещё  

в сентябре 1930 г. Х. Арендт с нежностью глубоко любящей 

объясняет: «Столь много всего совпало, что я пришла в полное 

замешательство. Не только от того, как всегда, что при виде тебя во 

мне снова вспыхивает сознание самой отчётливой и неразрывной связи 

(Kontinuität) в моей жизни, неразрывности нашей – позволь мне, 
пожалуйста, выговорить это слово – любви» [17, с. 70]. А всего лишь 

через какие-то два с половиной года общественная история отдаляет 

любящих: одному – предстоит оправдываться, другой – не верить (или 

верить?), понимать (или «не понимать»?). Буквально в следующем 

опубликованном письме, относящемся к зиме 1932/1933 гг. М. 

Хайдеггер пишет: «То, что я будто бы не здороваюсь с евреями, 

настолько гнусная сплетня, что я впредь буду помнить её» [17, с. 71], 

поясняя, как говорит, «малоприятный личный опыт»: «Если кому-то 

нравится называть это “ангажированным антисемитизмом”, ради бога» 

[там же]. За этими сюжетами не общественной, а глубоко личной и 

личностной истории, в которую вмешалась история политическая – 

опыт конкретных живых людей, их судьбы. Распредмечен ли этот 
«малоприятный» опыт, дабы никогда он не был бы «повторен» в 

другой истории и Других в истории? Вопрос, конечно, риторический…  

Пожалуй, мы все, в той или иной степени, в «хайдеггеровской 

лодке» человеческой судьбы, «заложники» своего времени, и времени, 

данного для жизни, а потому бываем зависимы и свободны, 

устрашаемы, боязливы и бесстрашны «вопреки всему», бываем 

податливыми до крайней (по сути, животной) степени приспособления 

к обстоятельствам, и вопреки им – несломленными, бываем слабыми, 

безвольными, и при отсутствии каких-либо надежд у-стоять или вы-

стоять – сильными… Мы все уязвимы своей хрупкостью, 

незащищённостью, одиночеством «среди своих» (или всех), а значит – 
и компромиссны («я ясно понимал, что без компромиссов мне не 

обойтись» [14, с. 236]), и, тем не менее…  

Урок, заданный философом Мартином Хайдеггером, должен 

быть помыслен (пусть и наедине с самим собою), – имеется ли, и 

какова мера компромисса, которую может (или не может) позволить 

себе философ?.. Не в этом ли главная проблема философского 

творчества, призвания философа? 

 

 

 



 104 

Ссылки: 
1. Мамардашвили М.К. Закон инаконемыслия (запись одного из 

выступлений перед студентами, сделанная осенью 1988 г.) // Здесь и 

теперь. Философия. Литература. Культура. 1992. № 1. С. 85–93. 

2. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Собрание сочинений в 

15-ти томах. Т. 9. Л., 1991. 

3. Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. По переписке и 

воспоминаниям современников. Paris, 1983.  
4. Бердяев Н.А. Моё философское миросозерцание // Н. Бердяев о 

русской философии / Сост., вступ. ст. и примеч. Б.В. Емельянова, 

А.И. Новикова. Ч. 1. Свердловск, 1991. С.19–25. 

5. Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия 

свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 9–250.  

6. Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Лекции о 

метафизике / Пер. с нем. и коммент. С. Жигалкина. М., 2010. С. 19–

56. 

7. Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета // 

Хайдеггер М. Исток художественного творения / Пер. с нем. А.В. 

Михайлова. М., 2008. С. 372–383. 

8. Гадамер Х.-Г. Хайдеггер и греки / Пер. М.Ф. Быковой, сверка 
Н.В. Мотрошиловой // Логос. Философско-литературный журнал. 

1991. Вып. второй. С. 56–68. 

9. Хайдеггер М. «Возвращение на родину / Сородичам» // 

Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / Перевод с нем. 

Г.Б. Ноткина. СПб., 2003. С.13–60. 

10. Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор 

на просёлочной дороге. Избранные статьи позднего периода 

творчества: Сборник: Пер. с нем. / Под ред. А.Л. Доброхотова. М., 

1991. С. 134–145. 

11. Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на 

просёлочной дороге. Избранные статьи позднего периода 
творчества: Сборник: Пер. с нем. / Под ред. А.Л. Доброхотова. М., 

1991. С. 8–27. 

12. Хайдеггер М. Онто-тео-логическое строение метафизики // 

Хайдеггер М. Тождество и различие. Пер. с нем. / Перевод А. 

Денежкина. М., 1997. С. 29–59.   

13. Хайдеггер М. Метафизическая концепция Ницше и её роль в 

европейском мышлении: вечное возвращение равного // Хайдеггер 

М. Лекции о метафизике / Пер. с нем. и коммент. С. Жигалкина. М., 

2010. С. 57–156. 



 105 

14. Беседа сотрудников журнала «Шпигель» Р. Аугштайна и Г. 

Вольфа с Мартином Хайдеггером 23 сентября 1966 г. // Философия 

Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 233–250. 

15. Ясперс К. Гайдеггер // Мартін Гайдеггер очима сучасників / 

Пер. з нім. М.Д. Култаєвої за ред. Д.П. Пилипчука. К., 2002. С. 24–

41. 

16. Арендт Г. До 80-річчя Мартіна Гайдеггера // Мартін Гайдеггер 

очима сучасників / Пер. з нім. М.Д. Култаєвої за ред. Д.П. 
Пилипчука. К., 2002. С. 42–50. 

17. Арендт Х., Хайдеггер М. Письма 1925-1975 и другие 

свидетельства / Пер. с нем. А.Б. Григорьева. – М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2015. – 456 с., илл. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

С.В. Вільчинська  
___________________________________ 

 

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ 

ПРОЕКТ 

НАУКИ НОВОГО ТИПУ  
 

Стаття присвячена аналізу особливостей науки нового типу. 

Автор розглядає вплив філософської антропології на їх розвиток на 

підставі вивчення тематично-компонентної структури філософсько-

антропологічних досліджень. Показана специфіка проблематики в 
українській філософській антропології.  

Ключові слова: філософська антропологія, традиція, 

постнекласична наука, класична методологія, постмодернізм, 

структура, комплексний підхід.  

 

В статье анализируются особенности науки нового типа. 

Автор рассматривает роль философской антропологии в их развитии 

в контексте изучения её тематически-компонентной структуры. 

Показывается специфика проблематики в украинской философской 

антропологии.  

Ключевые слова: философская антропология, традиция, 
постнеклассическая наука, классическая методология, 

постмодернизм, структура, комплексный подход.  

  

The article is dedicated to analysis of features of science of new 

type. Author of the article examines the impact of philosophical 

anthropology to its development. The anthropological problems in the 

aspect of its subjective component structure have been considered. Shows 

that for the Ukrainian subjects of philosophical anthropology 

characteristic.  

Key words: philosophical anthropology, tradition, post-non-

classical science, classical methodology, postmodernism, structure, 

complex approach.  
  

Наука 1970-х років зосереджувалась на проблемі 

кардинальних змін у просвітницькій парадигмі. Й в дискусії щодо 

«нової науки» антропологічні візії зайняли чільне місце. 

Дистанціюючись од усталеного розуміння істини, вони не 

претендують на те, щоб його подолати, і в такий спосіб не 
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повертали назад, до традиції, котра перебільшувала роль пізнавальної 

здатності розуму та історичної свідомості (з її ідеєю поступу, 

причинового зв’язку, заперечення та критичним мисленням), а також – 

прикладних знань, авторитарної освіти і політики. Критика 

модернізму, отже, в межах постмодерністських студій постає не 

стільки як неґація здобутків Просвітництва, скільки як їх діалог самих 

з собою. Через те антропологічні студії дають змогу осягнути значну 

кількість проблем нової раціональності, а водночас і тих, що 
породжено зі втратою людиною соціальних, особистісних орієнтирів. 

На ґрунті комплексно-інтегративного, холістично-комплементарного 

бачення в антропології визрівають новітні наукові сенси (принцип 

доповнювальності, плюральності тощо). Що підтверджується і 

доробком учених, які висловлювали стурбованість через авторитарну 

структуру науки (й освіти) в СРСР, у якій визначальною стала 

комуністична демагогія (культуру переконування й інші зразки 

античності, хоч і постульовано, проте фактично домінував 

постхристиянський ідеал ученості – «навчання» істині).  

Уже в 1990-ті роки в Україні осереддя розуміння розвитку 

«нової науки» становить тверда переконаність: новітні дослідницькі 

стратегії пов’язані з дедалі послідовним запровадженням комплексно-
інтегративного підходу. Приміром, «філософська сексологія» Р. Кіся 

(львівський учений) уґрунтована засновком про неможливість 

вичерпного знання про людину в межах тільки позитивних наук. 

Адже, маючи справу лише з об’єктами, вони неспроможні «цілковито 

об’єктивувати всю людину (зокрема її метафізичні та екзистенційні 

глибини)» [1, с. 25]. Через нестачу, яку треба заповнити, 

інтерпретаційні настанови «нової науки» мають доповнювальний 

характер. Зрозуміло, що ними ділиться між собою і проблемне поле 

антропології.  

Звідси всі ризики антропологічного пізнання. Їх, на думку 

Ж. Дерида, подає структурна антропологія найкращим робом і 
зрештою примушує розум визнати свої межі. Прагнучи до наукового 

дискурсу, вартує уникати застосування виключно емпіричної 

методології або ж загальнотеоретичної. Водночас треба визнати за 

неможливе комплексне поєднування часткових істин («тоталізацію»). 

Бо дискурс антропології є скінченний, а розмаїття людського – 

нескінченне. Як скінченне охопить нескінченне? Як антропологічна 

наука створить метамову? І що робити з «надлишковістю означника» 

(в розпорядженні людини завжди є надмір значення)? Висновок 

очевидний: створити загальну антропологію – справа марна.  
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А за Ж. Дерида, вона даремна ще і через порубіжжя між двома 

присутностями, яке трудно описувати. Нове вимагає розриву з 

минулим. Тоді концепт випадковості є незамінним. Модель стрибка, 

катастрофи (нове з’являється відразу як завершена цілісність). Але із 

поваги до структурованості (котра для західної науки чи не основна 

умова її можливості) необхідно зважати на зв’язок елементів цілого, 

особливість структури, вписану в систему відмінностей і рух певного 

ланцюга елементів. Треба наділити структуру центром, співвіднести з 
певним початком (бо ті здійснюють організуючу функцію й 

домагаються, аби «принцип організації структури обмежував те, що ми 

могли б назвати грою структури» [2, с. 564]; остання можлива лише за 

межами центру, але не в ньому самому). Суперечливість такого 

підходу очевидна для філософа. Він пише: «Центр, єдиний за 

визначенням, конституює в структурі те, що, керуючи структурою, 

уникає структурності»; «парадоксально розташований і в структурі, і 

поза структурою; перебуває в центрі тотальності, а проте, оскільки 

центр до тотальності не належить, вона має свій центр десь-інде. 

Центр не є центром» [там само]. Отож в термінах тотожності собі та 

самодостатньої повноти, через постулювання логосу класична 

парадигма фактично конституює засади гри, умовність. Бо ж «на 
ґрунтовній непорушності та заспокійливій певності» «завжди можна 

розбудити початок або передбачити кінець у формі присутності» [2, с. 

565].  

Попри те міркування Ж. Дерида формують впевненість, що 

антропологія завдячує своїм існуванням просвітницькій традиції 

(«метафізиці присутності»). Що заперечувати центр як присутньо-

сущий й нехтувати трансцендентально означуваним («розширюючи до 

нескінченності поле і гру сиґніфікації») – заважати створенню 

новітньої науки про людину, яка б мирила різні інтерпретації між 

собою. «Немає ніякого сенсу обходитися без концептів метафізики в 

намаганнях похитнути метафізику; ми не маємо у своєму 
розпорядженні жодної мови […], яка була б чужою для цієї історії; ми 

не можемо висловити жодного деструктивного твердження, яке б уже 

не прослизнуло у форму, логіку і постулати того, що мало б на меті 

спростувати» [2, с. 567].  

Досвід концепцій Ф. Ніцше, З. Фройда, М. Гайдеґера є тому 

підтвердження («саме це дозволяє тоді цим руйнівникам взаємно 

руйнувати самих себе» [2, с. 569]). Не вдалось критично строго 

осмислити свій стосунок до метафізики, що врешті-решт позначилось 

на якості всієї теорії К. Леві-Стросу [3]. Ж. Дерида довів, що, хай 

навіть знехотя, К. Леві-Строс приймає за передумову розмислу 
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етноцентризм. Це «штовхало» його постійно звертатися до традиції, 

скажімо, зосереджуватися на тлумаченні опозиції природа/культура. 

Але водночас, як гадає Ж. Дерида, відчувалась неможливість 

довіритися їй (виявлялися такі факти, які не уміщувалися в класичне 

уявлення про природне/неприродне, – як-то заборона інцесту, що 

належить культурі й в певному сенсі їй не належить). Сумніви несли із 

собою самокритику.  

Але чи є з цієї ситуації є вихід? Можна вдатися до історичного 
аналізу концептів, які виявили свої межі. Проте тоді треба, так би 

мовити, вийти «за межі філософії» (чи можливо це, якщо всім масивом 

дискурсу занурені в метафізику?!), розмірковує Ж. Дерида. Однак 

можна зберегти позитивні смисли колишніх концептів, не наділяючи 

їх жодною абсолютною цінністю (годні відмовитися від них за першої 

ж нагоди). Разом із тим треба відмовитись від здатності критичного 

мислення (тоді чи не ризикуватимемо стерти відмінність між 

означуваним і означником?!). Парадокс в тому, стверджує Ж. Дерида, 

що будь-яка редукція потребує опозиції, яку піддає редукції. Та 

К. Леві-Строс сподівався на те, що зможе віднайти істинний метод, 

отримати наукові знання, залишаючись вірним подвійній настанові, 

тобто бере за інструмент те, що критикує за значення його істинності. 
Як результат, суперечності на кожному кроці. То К. Леві-Строс 

пропонує навертатися до методології точних, природничих наук, ато – 

до соціологічних (бриколаж). То наполягає він відображати реальність, 

ато конструювати, за необхідності теоретизуючи або міфологізуючи. 

До такого підходу відомого антрополога, який у суперечливий спосіб 

намагався утверджувати новий статус антропології (відмова від 

субстанціалістично спрямованого дискурсу і т. п.) віри не ймемо.  

Структуралістська модель антропології, треба погодитися з 

Ж. Дерида, з’являється на арені філософії в тому місці, яке завжди в 

філософії піддавалося підозрі, – «метафізика присутності» – і 

продовжує полеміку щодо можливості істини та образу новітньої 
науки. Антропологічний проект науки примушує визнавати, що 

пізнання, коли початок, центр тощо піддаються неґації, зрештою має 

руйнівні наслідки для самої науки. Адже істина визнається частковою, 

такою, що вимагає доповнень (якщо взагалі це можливо за умов плину 

і взаємодій), – що не могло не позначитись на якість теорії. 

Антропологічного дискурс суцільно зітканий із суперечностей. Не 

виняток і українська антропологічна думка.  

Її загальнотеоретична позиція оформилась в контамінаціях 

ідей постмодернізму, з якими пов’язували парадигмальні зміни в 

гуманітаристиці. Формувалась вона на тлі дискусій стосовно проблем 
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ідентичності (В. Шинкарук, М. Попович, В. Горський, І. Бичко, 

О. Ткаченко, І. Лисий та ін.), інтегративного зв’язку природознавства, 

соціальних, гуманітарних наук (В. Рижко, Ю. Іщенко, В. Кізіма, 

І. Цехмістро, М. Кисельов, І. Добронравова, О. Огурцов й ін.), 

взаємовпливу філософсько-антропологічної й теологічної думки 

(А. Уайтхед, В. Петров, В. Нічик, М. Кашуба, С. Таранов, Н. Мозгова, 

Г. Аляєв, Б. Ємельянов, ін.), філософської та мистецької рефлексії 

(С. Аверінцев, Ю. Шевельов, С. Павличко, М. Скринник, П. Гнатенко, 
І. Бондаревська), артефактів культури (Й. Хейзінга, Ю. Липа, А. Біла, 

О. Кирилюк і ін.). У такому найширшому засягові чіткіше 

окреслювались умови становлення нашої антропології в статусі науки.  

Образ нової науки в українській антропологічній візії незмінно 

вирізняла настанова на ретрансляцію універсального смислу через 

осягнення етнокультурних форм, здатність поєднати знаннєву 

традицію про людину з сучасними уявленнями про людськість, 

людяність, розуміння скомплікованості знань (як виплід суб’єктів 

різних культур цілого людства) та методологічної складності. 

Українська філософська антропологія не заперечує так звану класичну 

раціональність, а встановлює її межі, тобто наголошує на 

рівноцінності способів і типів пізнання. Іншими словами, класична 
(модерна) наука має бути врівноважена некласичним (посткласичним) 

витлумаченням, отож надати ваги невизначеності, відносності й 

доповнювальності знання. Адже суб’єкт є і спостерігач, і співучасник в 

об’єкті пошуку. Учений не має абстрагуватися від того, де й як постає 

знання, яким чином упроваджується в мережі людського співбуття 

тощо. Коли це визнати, то поняття «нової науки» не здається 

оксюмороном, так само, як і вираз «українська філософська 

антропологія».  

Розуміння неподільності між типами філософування тощо 

відіграє неабияку роль в системному вивченні проблем, дає змогу 

цілісно досліджувати, забезпечуючи можливість пояснити процес 
взаємозумовлення концептів та усвідомити емерджентну властивість 

знання; спрямовує до витлумачення ідейно-світоглядних уподобань 

дослідника, його життєвого досвіду тощо, розглядаючи досліджуване 

вчення як співзумовлене структурою суб’єктивності дослідника. 

Зрозуміло, що такий підхід краще узгоджується із методологічними 

вимогами сучасної гуманітаристики – не тільки відтворювати 

об’єктивний зміст теорії (логіко-дискурсивний метод), але 

реконструювати його комунікативну складову (когнітивно-

інтеракційно-експресивний модус комунікації й ін. взаємодії з усіма 

без винятку формами культури та людської життєдіяльності), через яку 
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теорія виявляється як цінність. Таким чином адекватнішим стає 

розуміння еврістичного потенціалу теорії. Власне, сама можливість, за 

влучним висловом Р. Кіся, поділяти смисли співбудови 

інтерперсональних смислових полів, встановлювати паралелі між 

їхнім розвитком,гадаємо, стає передумовою розуміння спільних (і 

відмінних) елементів в будові антропологічної проблематики 

зарубіжної та вітчизняної філософії, а також відстежування 

відповідностей в дії законів біології, моралі тощо.  
Наші учені хоч і мали намір осягнути антропологічну 

проблематику згідно з принципом неупередженості та холізму, та 

довелось визнати, що навіть усіма сучасними методологіями не 

охопити всієї складності буття людини, а відповідно – й структури 

функціонування антропологічних знань в українській філософії та 

співбуттювання з культурою (все надто розгалужено). А всякі 

намагання створити загальну антропологію, котра б охоплювала всю 

науку в цілому, можна вважати помилкою (попри намір ствердити 

нелінійний спосіб мислення, справді цікавий сам по собі). 

Недосяжність антропологічної мети не дає підстав пов’язувати образ 

нової науки з поняттям універсальної науки.  

Згадати варт й іншу обставину, яка ускладнює обмірковування 
проблеми. Це відсутність світового резонансу здобутків української 

антропології. З одного боку, рефлексія над своєрідністю її думки 

значною мірою актуалізується в питанні щодо її реальності, й ще 

більшою через запит українців на культурно-цивілізаційне 

самовизначення, отож і щодо національної самоідентифікації. А з 

іншого, формування українського погляду на сучасність так само, як і 

утвердження самості українця, – стає дедалі неможливим, коли не 

посилюватиметься зацікавлення загальним (і в пізнанні, і в топосі цілої 

культури), оскільки власна своєрідність оприявнюється в комунікації з 

іншими своєрідностями. Але в світову комунікацію, як відзначалось, 

українська антропологія (філософія) належним чином не вступила. 
Звісно, ми не могли знехтувати цією ситуацією, відстежуючи зміну її 

антропологічного парадигмального змісту. Отож зважали на 

«парадокс», який виявився крізь трансформації змісту, а саме: 

осягнути змінне можна через незмінне; заступаючи одне одному в 

своїй осібності, репрезентують й заступлюване.  

Зауважене добре віддзеркалюється через морфологічний 

аналіз знаннєвої традиції про людину в Україні [4]. Йдеться, зокрема, 

про обстоювання ідеї структурної суцільності людського буття, яка 

вимагає зважати на емерджентність тематичної будови філософської 

антропології та встановлювати пріоритети в структурі антропологічної 
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проблематики протягом її розвитку; останнє унаочнює її сталість, 

репрезентує реінтегрувально-ладотворчу спроможність, дає підстави 

стверджувати виключну роль комплементарної моделі 

світосприйняття в оформленні антропологічної знаннєвої традиції в 

українській думці; що, в свою чергу, мотивує до розуміння 

антропологічної проблематики в якості теоретичної основи розвитку 

національної духовності, оскільки опосередковано розгортає смисли, 

котрих українці в своєму життєвому світі дотримувались завжди. Це 
засвідчується «сизигійською антропологією» В. Кізіми й ін. поглядами 

представників постнекласичного типу філософування в Україні (їх 

витлумаченню присвячено не одну статтю).  

Зупинімося на деяких отриманих результатах. Часто-густо 

синтетичне знання про людину вважалося за критерій появи 

філософської антропології як науки нового типу. Її способом буття є 

концептуалізація, при якій для з’ясування цілісності людини треба 

слідувати принципу комплементарності й спрямовувати пошук 

здебільшого на суцільність людського буття (як суще в цілокупності 

цілого), а не окремішність. В історії філософії визначаються два 

концептуалізаційні модуси. 1. Витлумачення проблем з огляду на 

взаємну доповнювальність складових людського буття, які вважаються 
рівнозначними передумовами співдії його структурних ланцюгів. 

2. Обґрунтування проблем з огляду на суцільність людського буття 

через неподільність найвищого порядку, котре не розгортає себе як 

буттювання цілого. Якщо перший можливий через метафізичний 

дуалізм, то другий – через монізм, але в найширшому засягові обидвох 

бачимо тільки когнітивну раціональність. Коли трансдисциплінарний 

напрям філософії – філософська антропологія, яка прагне охоплювати 

людину як цілісність динамічну, – потребує здатності до порозуміння 

на основі поділяння смислу співбудови інтерперсональних мереж 

концептуалізації, отож і вміння врівноважити раціонально-

аргументативне інтуїтивним. В такому розумінні першорядний вплив 
матиме так званий перший концептуалізаційний модус антропології. 

Екстраполюючи на трактування нової науки, отримуємо багатомірно-

холістичне бачення як тип нової раціональності.  

Становлення української антропології відбувалося як 

нарощування реінтегрувально-ладотворчої спроможності смислових 

мереж уявлення про суцільність буття людини, – про таку цілість, де 

усе доповнене всім, однаковою мірою є значуще для існування та 

оприсутнює людську сутність як сенс усуцільнювання всього. Було 

визнано передовсім неперервність, взаємодія, взаємоперехід між 

природними, ментальними, соціокультурними шарами людського 
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досвіду та вивчено його як життєвий, тобто органічна цілісність 

чисельних взаємовпливів, однаково чинних для поєднання їх в системі 

людського буття.  

Науковий принцип комплементарного розгляду наприкінці 

XIX – початку ХХ ст. оформлюється як базовий програми 

антропологічного пізнання й застосовується до аналізу 

функціональних кореляцій, відмовляючись від причиновості та 

субстанціалістського трактування людини. (До речі, висновки 
українських філософів в такому стосунку перегукувались [5] із 

поглядами західних колег). Така метаморфоза означала, що ідея 

єдності (відома з часів античності) доведена до розуміння взаємодії 

різновиявів людського (ідеї цілості) та визнання її системокреативного 

чину. В такому розгляді антропологія поставала наукою про основні 

напрямки і закони біологічного, психічного, духовного й соціального 

розвитку людини, її межі й надможливості (див. метаантропологію 

Н. Хамітова). Водночас сформувалось розуміння того, що людина 

нездатна до кінця збагнути цілісність буття.  

У підсумку відзначимо найхарактерніші ознаки знаннєвої 

традиції про людину в українській філософії. Це нарощування 

епістемологічних можливостей витлумачення ідеї суцільності буття 
людини та обґрунтування проблем з огляду на взаємну 

доповнювальність його складових, їхню рівнозначність в якості 

передумов співдії структурних рівнів систем, підсистем тощо. Це 

наголошування на важливість практичних висновків, на необхідність 

не обмежуватися міркуванням про загальнолюдське. Це надавання 

переваги спеціальним питанням в структурі антропологічної 

проблематики; брак амбіції стосовно завдання створити загальну 

філософську теорію людини. Це надання переваги знанню про розрив, 

несполучувані суперечності та опис можливості їх сполучення (образ 

пограниччя, межі) [6]. Вони не могли не позначатись на формуванні 

уявлень про новий тип науки і дослідницьку стратегію. Для 
антрополога це означало запитати про людину «не як об’єкт науки, не 

як суб’єкт своєї свідомості, але об’єкт і суб’єкт свого життя, тобто як 

вона сама для себе є предмет і центр […], як психофізично 

індиферентна чи нейтральна життєва єдність існує людина „в собі і для 

себе“» [7, с. 101]. Витлумачення об’єктивної даності як незалежної від 

втручання спостереження відкинуто. Даність не тільки дана, а й 

задана, світ не неподільний, а складений («комплетарний») – це 

перебудований людиною світ. Звідси і напрямки осягнення 

(«горизонтальний» й «вертикальний»); вивчення зв’язків зі світом 

через людську дію, та пізнання співпідпорядкованості людини як 
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організму природи зі всім живим.  Треба пояснювати людину як 

«конкретну життєву єдність» (Г. Плеснер). Виявляється, що пояснення 

не належатимуть тільки до компетенції природничих або гуманітарних 

чи філософських наук. Принцип трансдисциплінарності в якості 

провідної засади філософської антропології розглядається тепер і як 

найважливіший здобуток, і як чинник скептичного ставлення [8, с. 

952-953] до можливості отримати остаточну відповідь на 

антропологічне питання.  
Новий тематичний зміст антропології складається наче з двох 

основних «нуртів» розмислу – щодо людини «як суб’єкт-об’єкта 

культури і як суб’єкт-об’єкта природи» (Г. Плеснер). Це знаходить 

відбиток в таких запитаннях: чи є оточуючий світ, який виявляється 

для людини світом, з нею в структурно-закономірному зв’язку? Як 

далеко просувається таке сутнісне співіснування і де початок 

випадку? [7, с. 102]. За таким змістом ховається розрахунок: 

антропологічне знання має стати всеохопним і щодо існування, і в 

стосунку всього сущого, осягати сутнісні кореляції між ними. Звідси 

характерна проблематизація теоретико-методологічних основ пізнання 

людини як цілісності. В річищі комплементарно-холістичного бачення 

актуалізуються проблеми взаємозв’язку тілесного, фізичного, 
психічного в людини. Це вимагає з’ясувань стосовно умов, яких треба 

дотриматися, щоб у відносному (просторовому) обмеженні мало місце 

необоротне пограничне відношення зовнішнього і внутрішнього. 

Тобто треба визначатися із поняттям межі (коли зовнішнє і внутрішнє 

наштовхуються одне на одне, водночас і виходять з цієї «нейтральної 

зони» [7, с. 108-111]); із питанням міри речової самостійності (тіло 

людське – закрита система) та вітальної несамостійності (як живий 

організм – відкрита), як через конфлікт урівноважуються структурні 

елементи організованої цілості. Таким чином усвідомлюється 

обставина – людина здатна відособлюватися в структурі буття, 

прагнучи стати його творцем. Так додається питання щодо 
узгодженості фізичного і психічного з духовним в людини. Воно 

потребує відповідей на цілу низку інших запитань: за яких умов живій 

речі відкривається центр її позиціональності, в якому вона живе, і 

через що переживає та діє? Де витоки неправдивих почуттів, думок та 

чому захоплюємося несправжнім? Звідки здатність людини 

«перероджуватися» в іншу (Інша-в-ній)? Як вона здійснює свою 

ексцентричність? Чому безпосередність панує над 

опосередкованістю?…  

Власне у такому найширшому дискурсі постають 

фундаментальні співпідпорядковані поняття в різних конфігураціях. 
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Зовнішній світ —внутрішній світ—спільний (сумісний) світ; індивід—

індивідуальність— особистість; самість—самосвідомість—

свідомість (пізнання, знання)—діяльність—культура; 

індивідуальність—спільнота—людство—історія—процес тощо. З їх 

допомогою, як показав досвід Г. Плеснера, вдається визначати основні 

антропологічні закони, аналізувати сутнісні прикмети людини 

(іманентність, експресивність, штучність та ін.) тощо.  

Збіг у тематичній будові антропологічних теорій тільки 
частковий – у тій ділянці, де з’ясовується людська прикметність у 

порівнянні з твариною і рослиною та крізь співставлення живого й 

неживого (наприклад, в Г. Плеснера та М. Шелера). Розбіжність 

помітна в ставленні до метафізичного есенціалізму. Скажімо, 

М. Шелер обстоював необхідність метафізичного розуміння задля 

пояснення цілісності людини [9, с. 32]. Хоч принцип рівноваги Духу та 

чуттєвого пориву і був проголошений засновним, а проблема тіла та 

душі (так само і походження людини) визначена як метафізично 

незначуща для сучасної філософії, проте дискурс про природу духу, 

відношення структури людського буття, з якої постають всі здобутки 

людини, до світової основи, суттєвості людини як зв’язку свідомості, 

самосвідомості й усвідомлення абсолютного буття (навіщо нам ідея 
бога?) –  наводить на висновок, що принцип, протилежний життю 

загалом, робить людину людиною. Втім, ця метафізика прагнула 

зберігати фікцію строго наукової точності, тому-то М. Шелер 

наполегливо наголошував те, що «дух і життя співвіднесені один з 

одним» [9, с. 90]. Мимоволі грав на руку спробам субстанціалізувати 

певну властивість людини й А. Гелен, визначаючи людину як діючу 

істоту, натомість антропологія як наука намагалась уникати 

субстанціалізації. Проте він суттєво розширив методологічний 

тематичний блок антропологічної проблематики.  

Якщо такі суттєві розбіжності в концептуалізації, то постає 

питання чи повинна взагалі філософія претендувати на створення 
цілісного образу людини, який би зводився до загальних 

формулювань? Ставив собі завдання розробити загальну антропологію 

з огляду на ідею суцільності А. Гелен. Та коли він спрямував увагу на 

проблеми моралі, то від його сподівань залишаються лише «друзки». 

Антропологія В. Винниченка є прямою відповіддю на наше запитання 

– не обмежуватися роздумами щодо загальнолюдського, наголошуючи 

на можливість практичних висновків [10]. Варто відзначити, що в 

українській антропологічній проблематиці перевага спеціальних 

питань щодо загальнофілософських є характерною рисою. З’ясовувати 

мету і сенс людського життя, шукати чинники щастя й виток нещастя, 
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пояснювати природу моралі та зміни в системі цінностей тощо –  тут 

загальне місце. Проте закон погодженого взаємовідношення елементів 

буття, сама його формула [11, с. 101], переконливо засвідчує 

належність Винниченкової етичної антропології до новітньої 

парадигми, котра керується ідеєю цілісності. Отож мораль, соціальну 

нерівність тощо витлумачено тут з огляду на співпідпорядкованість 

середовища («місце походження») та особливостей буття людини як 

живої істоти й «істоти гуртової», тобто за принципом холізму. 
Соціальне – як співзумовлене психічним і фізичним життям людини. 

Проте обґрунтування правил конкордизму (заперечення дискордизму) 

створює основу етико-антропологічної теорії В. Винниченка за 

логікою класичної раціональності. Соціокультурна концептуалізація 

сьогодні чи не основна. Біологічна складова в тематичному складі 

антропології не вирішальна. Тему щодо меж тваринного в людському 

порушено через «немодерність модерної людини» (Н. Казнс) (змінила 

усе навколо себе, тільки не змінилась в самій собі).  

Саме ця ситуація, в яку втрапила людина, бо «дозволила 

повстати довкола себе безодням, що зводять її на манівці (добре 

описано в Н. Казнса): безодня між революційною технікою й 

еволюційною антропологією, між винаходом космічного масштабу й 
людською розумовістю, між інтелектом і сумлінням. В боротьбі між 

науками про природу та мораллю… змагання майже вже виграли 

науки про природу» [12, с. 819], – спричинилась і до вибору 

пріоритетних напрямів розвитку філософської антропології. 

Лінгвістична антропологія, сучасна дискурсологія і наратологія, 

комунікативістика тощо. Весь кластер нових наук відкритий для 

питань дальшого розвитку людства: чи житимемо «в умовному 

технічно-перебудованому й уніфікованому світі», чи розпочнемо 

працювати над «біологічною зміною себе» [12, с. 824], чи поборимо 

надміри процесу глобалізації («ізоляціонізму» – «регіоналізму», 

«світового уряду» й ін.), чи врівноважимо темпи соціального і 
технічного розвитку? Тематика стратегії розвитку людства уточнює 

«головне питання: про істоту людини, а не про те, чи буде, чи не буде 

війна» [12, с. 817], революція тощо. «Біологічно нерозвинена істота, 

вона стала технічно розвиненою. Звідкіля цей розрив між технічним 

розвитком і біологічним, біологічно-етичним і біологічно-соціяльним, 

що його сучасна людина переживає як катастрофу» [13, с. 866-867]? 

Вітчизняна філософсько-антропологічна думка приділяла багато уваги 

темі природи людського, відзначала не тільки діахронію, але 

синхронію політичних, економічних, соціокультурних ідей, 

сподіваючись пізнати і змінне, і сталість. Ідея структурної суцільності 
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людського буття вимагала зважати на комунікацію з усіма чинниками 

людської життєдіяльності.  

Отже, сказане дає підстави стверджувати, що антропологічний 

проект науки нового типу – це попри критику засад класичної 

раціональності, спрямованість до цілості («співпідпорядкованість 

осібного цілому», «скомплікована складність»), до синтези античної, 

середньовічної думки із гуманітарною та природознавчою. Це скепсис 

щодо можливості остаточної «картини» людини, й орієнтація на 
вивчення спеціальних питань (більш практичних, ніж 

загальнотеоретичних), домінувала в українській філософській 

антропологічній науці.  
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КОСМОПОЛІТИЗМ ЯК 

АЛЬТЕРНАТИВНА СВІТОГЛЯДНА 

ПАРАДИГМА УСВІДОМЛЕННЯ 

СВІТОУСТРОЮ ХХІ СТОРІЧЧЯ  
 

У статті розглядається дискусійна проблема визначення 
статусу космополітизму як альтернативної парадигми осмислення 

світоустрою ХХІ століття. Акцентується увага на розкритті 

сутності та співвідношення концептів «світоглядні орієнтації», 

«космополітизм», «космополітизація», «культуралістський 

космополітизм», «космополітична демократія», 

«глобальне/локальне», «універсальне/партикулярне», «цивілізаційна 

ідентичність».  

Ключові слова: космополітизм, космополітичний світогляд, 

глобальне, локальне, універсальне, партикулярне.      

 

В статье рассматривается дискуссионная проблема 

определения статуса космополитизма как альтернативной 
парадигмы осмысления мироустройства XXI века. Акцентируется 

внимание на раскрытии сущности и соотношения концептов 

«мировоззренческие ориентации», «космополитизм», 

«космополитизация», «культуралистский космополитизм», 

«космополитическая демократия», «глобальное/локальное», 

«универсальное/партикулярное», «цивилизационная идентичность». 

Ключевые слова: космополитизм, космополитическое 

мировоззрение, глобальное, локальное, универсальное, партикулярное. 
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The article deals with the discussion problem of determining the 

status of cosmopolitanism as an alternative paradigm of comprehension of 

the XXI century world order. The emphasis is on the disclosure of the 

essence and relation between the concepts of «world outlook», 

«cosmopolitanism», «cosmopolitanization», «culturalist cosmopolitanism», 

«cosmopolitan democracy», «global / local», «universal / specific», 

«civilizational identity». 
Key words: cosmopolitanism, cosmopolitan worldview, global, 

local, universal, particular. 

 

Самовизначення людини щодо її місця у світі та взаємовідносин з ним 

залежить від буденного наявного досвіду, будучи пов’язане з потребами, 

цілями, інтересами самої людини. Проте світогляд передбачає образ «світу як 

цілого», що досягається при можливості «піднесення» над буденністю 

повсякденного існування і при виході в сферу всезагальності. Свого часу 

німецький філософ К. Ясперс присвятив спеціальне дослідження психології 

світоглядів, оскільки світогляд не тільки окремих індивідів, а й соціальних груп 

і навіть епох в одних випадках тяжіє до гармонійного, оптимістичного, а в 

інших – до песимістичного, стурбовано-трагедійного сприйняття буття. 
Світогляд і світоглядна орієнтація характеризуються широким рівнем 

інтегративності своїх підсистем – пізнавальної, аксіологічної, праксеологічної. 

Пізнавальні його елементи (уявлення, знання, ідеї) перебувають у 

діалектичному взаємовідношенні з всією світоглядною макроструктурою як 

частина і ціле. Вони позначені власними незалежними характеристиками і 

водночас несуть на собі відбиток цілого. 

Щоб глибше зрозуміти природу і зміст світоглядних орієнтирів 

особистості важливо звернутися до методологічного потенціалу концепту 

цінностей (М. Вебер, В. Дільтей, Г. Ріккерт), їх динаміки у дискурсі модернізації 

і трансформації суспільства, культури й моралі особистості (У. Бек, Е. Гуссерль, 

М. Кастельс, X. Ортега-і-Гассет, Е. Тоффлер, Е. Фромм, М. Хайдеггер, 
О. Шпенглер). 

Відомий дослідник Джеймс Сайр у книзі «Парад світів. 

Типологія світоглядів» виокремлює такі світоглядні системи, як теїзм, 

деїзм, натуралізм, нігілізм, екзистенціалізм, східний містицизм [11]. 

Він дає їм характеристику і простежує розвиток в історичному 

контексті, що дає можливість усвідомлювати не тільки свій спосіб 

мислення, а й оточуючих людей. 

На перший погляд здається, ніби число світоглядів постійно 

збільшується, але насправді всі вони являють собою відповіді на ті 

питання, які передбачають лише обмежену кількість відповідей. Для 
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того, щоб краще зрозуміти природу світогляду, можна розглянути його 

в контексті відповідей на наступні питання: що таке первинна 

реальність? Яка природа зовнішньої реальності? Що таке людина? 

Чому взагалі можливе пізнання? Яким чином ми дізнаємося, що 

правильно і що неправильно? У чому сенс людської історії?  

У контексті основних світоглядів нерідко виникають й інші 

питання: хто править цим світом? Чи є людина вільною, або чим 

зумовлені наші вчинки? Хто створює цінності? Якщо нам здається, що 
відповіді занадто очевидні і, отже, тут нема чого розглядати, значить у 

нас є світогляд, проте немає і думки про те, що багато хто його не 

поділяє. Нам треба зрозуміти, що ми живемо в плюралістичному 

суспільстві, і, отже, те, що очевидно для нас, може бути неприйнятним 

для інших індивідів, що, в свою чергу, теж є світоглядом або, 

принаймні, певною філософською установкою особистості. 

Серед українських дослідників до проблем динаміки світоглядних 

орієнтацій особистості зверталися В. Андрущенко, А. Бичко, Є. Бистрицький, 

В. Іванов, В. Кізіма, В. Кремень, С. Кримський, В. Огнев’юк, М. Попович, 

М. Степико, В. Шинкарук та ін. Зміна ціннісних орієнтацій сучасної людини, 

світоглядних основ суспільно-політичних і культурних процесів репрезентовані 

також у працях В. Воловика, Є. Головахи, В. Заблоцького, В. Загороднюка, 
Л. Кривеги, М. Шульги та ін. У працях Н. Менчинської та Т. Мухіної 

акцентується увага на тому, що світогляд, будучи системоутворюючим 

компонентом структури особистості, водночас пов’язаний з такими 

особистісними підструктурами як спрямованість людини і її інтелектуальна 

сфера. Однак його сутність не зводиться до названих підструктур: він інтегрує 

їх у собі. 

В історичній ґенезі світоглядних орієнтацій існує тенденція звільнення 

людини від жорсткої регламентації її життєдіяльності спільнотою і переходу до 

нового способу організації соціального життя, що у теоретичному плані 

призводить до формування нового світоглядного конструкту, в якому 

фіксуються нові ідеї, цінності, ідеали, норми, принципи діяльності. На думку 
Ю. Бех, щоб зрозуміти дух сучасної епохи потрібно змінити панівний 

технократичний світогляд на космополітичний і відтворити 

принципово іншу картину світоустрою третього тисячоліття. Останній 

дозволяє на основі якісно нової картини світу усвідомити напрям і 

зміст нового етапу в розвитку людини і суспільства. При виконанні 

такої місії космополітичний світогляд стає альтернативним 

світоглядом для нової доби соціального розвитку планетарної системи 

[3, с. 12]. 

Космополітизм і пов’язані з ним поняття (глобалізація, 

глобалізм, мультикультуралізм, націоналізм, інтернаціоналізм, 
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патріотизм, універсалізм, партикуляризм) широко обговорюються в 

соціально-філософських і соціологічних дослідженнях. 

Багатоманітність точок зору, що нерідко мають суперечливий характер 

щодо поняття космополітизму, є стимулом для обговорення сутності 

космополітизму і чому він постає одним з провідних принципів у 

світоглядній матриці світоустрою ХХІ століття. 

Аналіз останніх досліджень із обраної проблематики вказує на 

те, що різні аспекти феномена космополітизму відображені в роботах 
Дж. Александера, Д. Арчібугі, К. Аппіа, З. Баумана, У. Бека, 

І. Валлерстайна, М. Гібернау, Е. Гідденса, Ю. Кіршина, 

М. Папастепаноу, Д. Хелда, А. Чумакова [1–20]. Вони концепт 

космополітизму розглядають в контексті побудови нової парадигми 

усвідомлення світоустрою і необхідного кроку людства до подальшого 

існування. Однак філософсько-соціологічне осмислення даного 

поняття в контексті його взаємозв’язку з глобалізацією, глобалізмом і 

мультикультуралізмом недостатньо розроблено в науковій літературі. 

Метою статті є спроба концептуалізації поняття космополітизму як 

альтернативної парадигми осмислення світоустрою ХХІ ст. 

Ідеї космополітизму, їх спрямованість на заперечення 

національної окремішності, нове розуміння батьківщини без 
державних кордонів з’явилися в античності. Винахід даного терміну 

приписують кініку Діогену. Його космополітизм мав радикальний 

характер, оскільки передбачав відмову від культури, мистецтва, науки, 

держави, сім’ї [18]. Діоген й інші кініки були першими «громадянами 

світу», які відчували і проголошували себе представниками 

Космополісу – всесвітньої держави. Подібної позиції дотримувалися і 

стоїки (Зенон, Сенека, Епіктет). Їх космополітичні ідеї були елементом 

цілісної концепції, хоча античний космополітизм не містив у собі 

принципів універсалізму, які характерні для християнської доктрини. 

Космополітичний характер цієї релігії проявився в перших священних 

текстах, починаючи з послань апостолів. Відомі слова апостола Павла: 
«Немає переді мною ні елліна, ні іудея», – писав він у своєму Посланні 

до галатів [1]. Від цього апостола, як зазначає німецький соціолог 

У. Бек, «через Канта і Поппера до Ліотара й Рорті можна угледіти – в 

різних варіаціях – одну і ту ж діалектику. Вона передбачає обмеження 

небезпеки, що виходить від етнічних відмінностей, через підкреслення 

універсально-обов’язкової гуманності – іншими словами, вдаючись до 

західного універсалізму. З такої точки зору у реально існуючого 

етнічного різноманіття немає тієї істинної цінності, на яку сам 

універсалізм претендує» [2, с. 79]. 
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Космополітизм, як особливий тип світовідчуття, закономірно 

виникає в кризові або перехідні періоди розвитку культури, будучи її 

породженням. Саме на стику культури і цивілізації в явній формі 

проявляється амбівалентна, суперечлива природа суспільного 

розвитку, глобалізації та автаркії, космополітизму і патріотизму. У 

міру наростання глобалізації космополітизм набирає силу, як новий 

тип світогляду. 

Відомий дослідник К. Аппіа, розкриваючи особливості 
трансформації етичних цінностей, в роботі «Космополітизм: Етика в 

Світі незнайомців» [15] намагається з’ясувати кордон між «своїми» і 

«чужими» і підстави такого поділу. Важливе значення має його ідея 

ліберального космополітизму. Як зазначає дослідник, «ми цінуємо 

різноманітність форм соціального і культурного життя людей; ми не 

хочемо, щоб всі стали частиною гомогенної глобальної культури; і ми 

знаємо, що це також є фактом існування локальних відмінностей (як 

всередині держав, так і між ними)» [16; 17]. У цьому сенсі 

космополітизм аж ніяк не виступає проти держави або локальних 

спільнот. Навпаки, вони саме й дозволяють в ліберальному дусі 

гарантувати космополітичну різноманітність ідентичностей. На його 

думку, космополітизм – не тільки відчуття того, що все має значення – 
це різні способи буття людини. 

Інший дослідник М. Папастепаноу вводить в обіг поняття 

«культуралістський космополітизм», який нерозривно пов’язаний з 

глобалізацією, вказуючи при цьому на необхідність розуміти 

відмінності між глобалізацією, глобалізмом і космополітизмом, 

оскільки вони породжені різними причинами і відображають різні 

сторони суспільного життя [19]. Космополітизм, як стверджувалося 

вище, – це культурне явище, що характеризує світогляд людини, тоді 

як глобалізація – тенденція суспільного розвитку, спрямована на 

становлення цілісного світу [13, с. 33]. Головний її імпульс – вільний 

обмін товарами, капіталами, маніпуляція свідомістю – стикається з 
локальним супротивом окремих культур, які хочуть зберегти свої 

архетипи, коди і традиції. Процеси глобалізації прискорюють 

виникнення нового способу організації соціального життя, що в 

теоретичному плані призводить до формування нового світоглядного 

конструкту, виникнення якого ускладнює діалектику 

загальнолюдського, національного та індивідуального в оцінно-

пояснювальній, орієнтаційно-інтегративній і мотиваційно-

спонукальній підсистемах світогляду на всіх рівнях його репрезентації. 

Тому глобалізацію прийнято описувати як складний процес діалектики 

глобального і локального, поєднання тенденцій гетерогенності та 
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гомогенності, що закріплено в терміні «глокалізація», 

запропонованого англійським соціологом Р. Робертсоном [4]. 

Глокaлізація як поняття пoстглoбалізаційне виникло у відповідь на 

труднощі в поясненнях соціальних змін у руслі глобалізаційних 

концепцій. 

Глобальне не протистоїть локальному. Те, що часто називають 

локальним, по суті, є частиною глобального і, навпаки, те, що виявляє 

себе глобальним, може мати локальне походження і динаміку 
розгортання. Р. Робертсон, аналізуючи сучасну глобальність, вказує на 

інституціоналізацію процесу глобального творіння локального, – 

починаючи від дрібних націоналізмів з однаковими ознаками до 

поширення субурбанізації у всьому світі. Локальності сучасного світу 

створюються діями формальних міжнародних інституцій, які 

культивують «партикулярне» єднання у дусі повернення до автентики 

у масштабах всього світу [20]. Підхід Р. Робертсона використав У. Бек, 

який сформулював концепцію «транснаціонального соціального 

простору» [2], що включає транснаціональні корпорації, міжнародні 

компанії, фінансові інститути, етнічні діаспори, релігійні рухи тощо. 

Ці транснаціональні утворення знаходяться у більш вигідному 

становищі, перерозподіляючи у свою користь владні повноваження, 
оскільки не пов’язані, на відміну від національних держав, умовами 

міжнародних договорів і конвенцій. Глобальні виробництво і збут 

формують глобального споживача – «громадянина світу» [12, с. 226]. 

В історичному генезисі світоглядних орієнтацій існує 

тенденція звільнення людини від жорсткої регламентації її 

життєдіяльності співтовариством, яке поглинає індивідуальність і 

зумовлює стереотипність життєвого шляху. 

Витоки вирішення зазначеної проблеми знаходяться у 

площині побудови альтернативного світогляду, який дозволить 

відтворити принципово іншу картину світоустрою третього 

тисячоліття, усвідомити напрям і зміст нового етапу в розвитку 
людини і суспільства. При виконанні даної місії він стає науковим 

світоглядом для нового часу соціального розвитку планетарної 

системи [3, с. 12]. З цього випливає, що основу наукової картини світу 

XXI століття становить усвідомлення нового способу життєустрою 

планетарної спільності – планетарного соціального організму. В 

останні десятиліття поступово стираються кордони між державами, 

переосмислюються поняття «громадянство» і «держава». Зв’язок 

громадян з національними державами стає слабкішим, а європейське 

співтовариство поступово, але впевнено перетворюється в 

космополітичне суспільство із загальним європейським 
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громадянством. Про це переконливо свідчить текст Договору про 

Європейський Союз, де вказано, що «будь-який громадянин країни-

члена ЄС є одночасно громадянином Союзу» [14, с. 68]. Офіційно вже 

єдина «Велика Європа» починає активно формувати у населення 

загальноєвропейську наднаціональну свідомість та ідентичність. 

Процес розвитку і розширення Єдиної Європи вже не зупинити. 

Раніше уніфікованому європейському суспільству можна було 

протиставляти ісламські держави Сходу, які зберегли свою 
національну і культурну ідентичність. Сьогодні, наприклад, 

мусульманська Туреччина має намір стати членом ЄС. Іншим 

прикладом активного поширення космополітичних поглядів є, 

заснована в 1953 році у США, всесвітня організація World Service 

Authority, яка видає документ під назвою «Паспорт громадянина 

світу». 

В останні роки зарубіжні дослідники намагаються 

обґрунтувати тезу про те, що космополітизм стає світоглядно-

ідеологічною платформою розвитку суспільства, а провідною є 

тенденція становлення онтологічної єдності планетарного 

співтовариства [2; 12], яка кількісно змінює морфологію планетарного 

світу в бік укрупнення організаційних структур 
(Південноамериканський Союз, Євразійський Економічний Союз, 

Європейський Союз і ін.), а якісно – завдяки зміні властивостей 

структури, що від «статусу центру» (створеного сукупністю окремих 

національних держав) переходить на рівень світового інформаційного 

суспільства. Параметрами управління онтологічним розвитком 

структури такого суспільства є соціальні мережі Інтернет, Facebook, 

LinkedIn, Твіттер, нові форми радіозв’язку – голосове повідомлення 

мобільного телефону в SMS / WiFi та WiMax та ін.  

Кардинальні зміни відбулися і в інформаційних технологіях 

(ІТ). Перш за все – це нове покоління мобільних пристроїв зв’язку, 

планшетні комп’ютери, хмарне програмування і хмарні бази даних. 
Інновації в сучасних інформаційних технологіях мають ще більш 

глибокі наслідки, включаючи зміни способу життя, локалізації або 

глобальної інтеграції господарської діяльності. Інноваційна динаміка в 

ІТ породжує якісні зміни в освіті, медицині, має серйозні соціальні, 

політичні, міжнародні та військово-стратегічні наслідки, включаючи 

нові засоби розвідки й ведення бойових операцій. Висока ймовірність 

трансформації сфер професійної діяльності, зникнення багатьох 

масових професій, появи високого й стійкого структурного безробіття, 

зростання масштабів масової міжнародної і внутрішньої міграції, 

розмивання середнього класу і, відповідно, поляризації доходів [5, с. 
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209, 227-229, 277]. Це, звичайно ж, не означає, що бурхливий розвиток 

інформаційних технологій вже завершився, а весь інструментарій 

інформаційної епохи реалізований. 

Тенденція становлення інформаційної єдності планетарного 

співтовариства полягає в переході від локально замкнутих 

інформаційних обмінів до створення універсального суспільства знань 

(завдяки інформаційному обміну смислами), в якому беруть участь 

людина і суспільство. Аттрактором формування зазначеної тенденції є 
соціальні комунікації. Вони забезпечують соціальну взаємодію людей 

між собою. Мова Інтернету зараз є найвпливовішим засобом 

організаційного мислення та організаційної поведінки. 

Як відзначають дослідники феномена космополітизму, 

тенденція становлення організаційної єдності планетарного 

співтовариства полягає в переході від діючих національних систем 

державного управління до становлення органічної системи Світової 

влади (недержавної, законодавчої, виконавчої, судової). Головним 

виконавчим органом Всесвітньої держави на демократичних засадах 

постає Світовий уряд – єдина нормативно-правова система у формі 

загальноцивілізаційних цінностей, моралі та Світового права. Іншими 

словами, в майбутньому планетарному співтоваристві утвердиться 
космополітична демократія, яка, як відзначає російський науковець 

Ю. Кіршин, врахує культурні, етнічні та релігійні особливості народів 

світу й не тільки збереже людські цінності, але і підніме їх на більш 

високий рівень, що «буде сприяти ліквідації недосконалостей 

людства» [7]. 

Якщо зосередитися на особливостях ідеології космополітизму 

або на осмисленні того, що в світі без кордонів космополітичний 

підхід потрібен з точки зору епістемології, відкривається нове поле для 

дискусії щодо правоти прихильників і противників цієї ідеології. Це 

передбачає не тільки розробки нових категорій, а й перегляду основ 

соціологічної теорії. Космополітичні реалії початку ХХІ століття 
вимагають виробити новий «синтаксис», а саме – «синтаксис» 

космополітичної дійсності. 

Космополітичний світогляд постає як важлива умова вивчення 

процесу «розмежування» кордонів, який пробуджує неонаціональний 

рефлекс, що примушує вибудовувати огорожі й бар’єри між 

державами. Відповіді на питання «навіщо» і «чому» можна знайти 

тільки в умовах взаємодії та міжнародного співробітництва. Однак 

космополітичний реалізм включає й інші питання негуманних взаємин, 

коли кордони між «нами» і «ними» втрачають виразність. Як зазначає 

У. Бек, «в епоху Першої модерніті космополітизм розумівся лише 
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розумом, але не в якості життєвого досвіду. Націоналізм же, навпаки, 

володів серцями людей». Далі він зазначає, що «в умовах Другої 

модерніті ця двоїстість сприйняття виявляється перевернутою. 

Космополітизмом просякнуте повсякденне життя у своїх побутових 

проявах; але націоналістичні поняття продовжують майже з 

колишньою частотою відвідувати голови людей, не кажучи вже про їх 

присутність в теоріях і дослідницькій практиці суспільних наук» [2, с. 

26]. Він також вказує на відмінність між космополітизмом і 
космополітизацією. «Таке розрізнення призводить до заперечення 

тези, що космополітизм – це свідомий і добровільний вибір, причому 

нерідко зроблений елітою. Поняття «космополітизації» покликано 

привернути увагу до того, що прийняття космополітизму також, і 

навіть перш за все, результат вимушеного вибору або побічний 

наслідок несвідомих рішень. Вибір статусу «чужака» або 

«негромадянина», як правило, не буває добровільним. Його набувають 

у силу гострої необхідності, в результаті політичних репресій або 

загрози голоду. В інших випадках космополітизм перетинає кордони 

подібно безбілетнику» [2, с. 26-27]. Розвиваючи цю тезу У. Бека, 

дослідник А. Кузнецов констатує, що індивідуальне існування людини 

«стає частиною іншого світу, інших культур, релігій, історій і 
глобальних взаємних залежностей, хоча вона не розуміє або відкрито 

не бажає цього» [9]. І далі він зазначає, що рішення вступити в 

політичну сферу, яка була б ширше локальної, іноді приймається на 

дозвіллі, але частіше обумовлено об’єктивними обставинами. Тобто, 

космополітизм у кантівському сенсі, передбачає щось активне, а саме 

– впорядкування світу [9]. Космополітизація, навпаки, зосереджує 

нашу увагу на неконтрольованих подіях, що відбуваються з нами. Це 

свідчить про те, що космополітизм деформований (У. Бек). Та 

обставина, що реально існуючий космополітизм не є щось досягнуте у 

боротьбі, його не вибирають, він не приходить у світ разом з 

прогресом, а є щось спотворене і профановане, закамуфльоване 
багатьма побічними ефектами, – це важлива і принципова риса 

космополітичного реалізму. Згаданий вище космополітизм, навпаки, 

виходить з почуття причетності до великого загальнолюдського 

цивілізаційного експерименту – з власними культурними символами і 

особливими засобами протистояння глобальним загрозам. 

У космополітизмі розкривається постнаціональність, 

транснаціональність і глобальність. Аналогічний підхід знаходимо в 

соціології, яка відзначає неготовність і нездатність національної 

спільноти відповідати вимогам і ризикам глобалізованої сучасності. 

Під впливом існуючих тенденцій національне втрачає свої початкові 
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риси й значення, і вимагає свого нового усвідомлення. Космополітична 

ідентичність акцентує увагу не на відмінності, а на способах взаємодії 

відмінностей – засадах принципів не виключення, а включення.  

Виникає питання: за яких умов, у яких межах і ким певні 

принципи космополітизму так чи інакше впроваджуються в практику, 

стають таким чином реальністю? У методологічному ключі це питання 

може бути вирішене в рамках теорії «глобального соціального 

ризику». У міру зростаючого визнання ризиків, викликаних 
глобальною взаємозалежністю, міцніє і спонукання прийти до 

космополітичних варіантів відповіді на них. 

Космополіти часто нехтують роллю національної держави і 

недооцінюють значення національної ідентичності. Виникнення 

космополітичного світовідчуття викликано нівелюванням 

національних цінностей і засвоєнням індивідом цінностей різних 

локальних культур. Його світовідчуття стає зібраним з різноманітних 

розрізнених, засвоєних тільки ним одним принципів. У даному 

випадку характер такого поєднання забезпечує світовідчуття 

космополіта, яке можна назвати універсальним, бо воно втратило свою 

опосередкованість і тепер вимірюється масштабами глобалізованого 

світу. 
Терміни «космополітизм» і «універсальність» часто 

використовуються дослідниками в одному смисловому контексті, 

оскільки в рівній мірі характеризують процеси, що відбуваються в 

сучасному світі. Д. Несбіт і П. Ебурдін у книзі «Що нас чекає у 90-і 

роки? Мегатенденціі: Рік 2000», присвячуючи окрему главу проблемі 

універсального способу життя і культурному націоналізму, що 

протистоїть йому, висловлюються про те, «що світ все більше і більше 

стає космополітичним» [10, с. 135]. Співзвучні в смисловому контексті 

слова Ю. Кристєвої: «Як прихильник космополітизму, я щиро вірю, 

якщо у Європи є майбутнє – воно немислимо без духу універсалізму. 

Ми повинні подолати національні кордони як архаїзм, поважаючи при 
цьому національні особливості» [8]. 

Механізми універсалізації культури в контексті 

космполітизації призводять до об’єднання різноманіття в єдності. 

Можна погодитися з думкою В. Діанової, яка у доповіді на 

міжнародній конференції «Мистецтво і цивілізаційна ідентичність 

(досвід функціонального аналізу кризових ситуацій в мистецтві і 

соціумі)» відзначила, що поняття «космополіт» доцільно визначати, 

виходячи з наявності і повноти поєднання цінностей різних культур, 

національних традицій, різних регіональних просторів [6, с. 11]. Тим 

самим космополіт постає як суб’єкт, що поєднує в своєму світовідчутті 
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безліч людських вимірів і тим самим здатний зрозуміти індивідуальну 

своєрідність тих, хто вважав за краще зберегти свою національну або 

етнічну самобутність. «З такої точки зору у реально існуючого 

етнічного різноманіття немає тієї істинної цінності, на яку сам 

універсалізм претендує як би за визначенням. Зобов’язання поважати 

розходження не підтверджується; виявляється, що всі ми в кінцевому 

рахунку в рівній мірі є людьми, які претендують на рівні права. У 

випадках конфлікту, коли етнічне розмаїття ставить універсальні 
цінності під сумнів, ми повинні відстоювати універсалізм перед 

обличчям партикуляризму» [2, с. 79]. Показово, що ні універсалізм, ні 

партикуляризм не відкидають цінність прав людини, адже обидві 

сторони протистояння в тому чи іншому сенсі виходять з позицій 

людиноцентризму.   

На наш погляд, настав час очистити поняття «космополітизм» 

від наділення його суто негативним змістом і показати, що ідеологія 

космополітизму зовсім не передбачає відмови від національного, як і 

прихильність загальнолюдським інтересам не виключає патріотизму. 

Питання лише в правильній розстановці акцентів. Звідси і космополіт 

– це не індивід без батьківщини, а той, хто свій борг перед нею 

порівнює з інтересами світової спільноти. Розраховувати, що 
космополітизм стане безумовною цінністю і єдиним регулятором 

суспільних відносин для всіх людей (навіть у віддаленій перспективі) 

було б великою наївністю. Як і в минулому, так і сьогодні має місце 

прагнення окремих національних держав до можливо більшої 

незалежності, до недоторканності партикулярних прав і привілеїв, 

навіть у разі, коли світ за основними соціально-економічними 

параметрами сформується як єдина система. Іншими словами, ми 

приречені жити одночасно в умовах не тільки глобального, а й 

локально влаштованого світу з його різноманіттям культур. Таким 

чином, хоча людство і розвивається у напрямі утвердження глобальної 

цивілізації, майбутнє планетарне співтовариство залишиться 
культурно різноманітним і гетерогенним. І цілком очевидно, що 

сприйнятливість космополітичних ідей, їх поширення буде 

знаходитися в прямій залежності від рівня розвитку громадянського 

суспільства у світовому масштабі. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ  

ЯК ФІЛОСОФСЬКИЙ АГОН 
 

В статті розмежовується зміст понять «раціональне» та 

«концептуальне». «Раціональне» має сенс в співвідношенні з 

емпіричним, а «концептуальне»  – з теоретичним. «Раціональне» 

виражає абстрактність об’єктів знання, а «концептуальне» – його 

концептуальність, суб’єктивність, смисли та значення. Раціональне 

відповідає на питання «що це?», а концептуальне відповідає на 

питання «як це можливо?». Раціональне – поле теорії як знання 
принципів, а концептуальне – поле філософської рефлексії. 

Оскільки концептуальне відповідає на питання «як це 

можливо?», то за поняттям воно носить варіативний, віртуальний 

характер, тобто є тим, що доцільно назвати філософським агоном. У 

сюжетному плані йдеться про змагання (агон) філософських позицій, 

суб’єктивність поглядів на один і той же об’єкт. Власне  це усе 

царина диспуту, діалогу і навіть полілогу. Наукові революції (у 

термінології А. Ейнштейна), перехід від однієї наукової парадигми (у 

термінології Т. Куна) до іншої – неминуче супроводжується 

філософським агоном. Стосовно гуманітарних і особливо соціальних 

наукових знань, то вони постійно функціонують в лоні філософського 
агону. 

Ключові слова: раціоналізація, концептуалізація, 

філософський агон, діалог, полілог.      

 

The article delimits the meaning of concepts «rational» and 

«conceptual». «Rational» makes sense in relation to the empirical, and 

«conceptual» – with the theoretical. «Rational» expresses abstract 
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knowledge objects, and «conceptual» –its conceptual, subjectivity, 

meanings and meanings. Rationally answers the question «what is it?», And 

the conceptual answer to the question «how is it possible?». Rational – the 

field of theory as the knowledge of principles, and the conceptual – the field 

of philosophical reflection. 

Since conceptual answers to the question «how is it possible?». 

Then by concepts it is a variant, virtual, that is, what is expedient to call a 

philosophical agon. In the plot, we are talking about the competition (agon) 
of philosophical positions, the subjectivity of views on one and the same 

object. Actually, this is the whole realm of debate, dialogue and even a 

polylogue. Scientific revolutions (in the terminology of A. Einstein), the 

transition from one scientific paradigm (in the terminology of  T. Kuhn)  to 

another – inevitably accompanied by a philosophical agon. With regard to 

humanitarian and especially social scientific knowledge, they are constantly 

functioning in the bosom of a philosophical agon. 

Key words: rationalization, conceptualization, philosophical agon, 

dialogue, polylogion. 

 

Ідея концептуалізації знайшла певне місце в сучасній 

українській літературі. Звернемося спочатку до творів відомих 
українських дослідників – С.Б. Кримського та В.С. Лук’янця. 

С.Б. Кримський розглядає проблеми концептуалізації у зв’язку 

з аналізом проблем екзистенціалів людини як культурно-історичних 

виразників феномена розуміння – невід’ємної складової пізнавального 

процесу та людської діяльності. Автор виділяє чотири постулати  

розуміння. Першим з них він називає «можливість принципового 

зведення всього смислового змісту численних висловів, генерованих 

учасниками герменевтичного відношення, до деяких єдиних для них 

концептів. Це логічний принцип можливості єдності концепту» (1, с. 

108). Уточнюється щойно названий «логічний принцип» наступним, 

другим постулатом, згідно з яким зрозуміти можна «тільки те, що має 
смисл і, отже залучене до людської діяльності» (там само). Це 

гносеологічний принцип. Третій принцип культурно-історичної 

суб`єктивності, що становить «основу передрозуміння», окреслює 

«елементи безперечного об’єктивного у  досліджуваних проблемах» 

(там само). Це онтологічний принцип. І, нарешті, четвертий постулат, 

який стосується «почутості», «сподівання на адекватне розуміння, без 

якого немає стимулу до спілкування» (там само). Це психологічний 

принцип. 

Відтак, С.Б. Кримський виділяє логічний, гносеологічний, 

онтологічний та психологічний принципи розуміння. Найважливіше, 
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що можна відзначити, це те, що С.Б. Кримський в першому принципі 

підкреслює «можливість єдності концепту», який має бути 

прикметним для усіх учасників герменевтичного відношення, до 

деяких «єдиних для них концептів» (там само). В усіх інших трьох 

принципах також репрезентуються  відповідні прикмети концептів 

(гносеологічний, онтологічний та психологічний). Власне усі вони 

розкривають саме властивості такої форми знань, як концепт. 

Функціонування концептів розглядається, образно кажучи, як поле 
розуміння, розгортання змісту концептуалізації. Щоправда, 

спеціального виокремлення терміну феномена концептуалізації тут не 

знаходимо. Одначе зміст концептуалізації розкривається досить 

ґрунтовно. 

 У дослідженнях В.С. Лук’янця, навпаки, наголошується саме 

на терміні «концептуалізація». Так зазначається передусім наступне: 

«Неологізм концептуалістика  означає ту систему базових 

концептуальних стереотипів, кліше, метафор, з допомогою якої 

представники того чи іншого мовного (конфесійного, професійного та 

ін.) співтовариства інтерпретують «світ в цілому» та становище 

«людського буття» у ньому» [2, с. 145]. 

 В.С. Лук’янець уточнює щойно наведене  положення. Для 
більшої адекватності передачі змісту процитуємо повністю: «Поняття 

«концептуалістика» – це  своєрідне узагальнення (точніше, 

деконструкція) кантівського поняття про систему апріорних форм 

споглядання і мислення. Воно виникло як продукт релятивізації 

кантівського вчення про форми споглядання й мислення, тобто 

своєрідного «очищення» його від метафізичних догм апріоризму, 

трансценденталізму, аісторизму» [там само]. 

 «Концептуалістикою» тут позначається будь-який  запас 

концепційних засобів того чи іншого співтовариства, які воно 

застосовує для виправдання своїх дій, своїх життєво важливих 

практик, переконань, планів на майбутнє, своїх найглибших вагань і 
піднесених надій. За допомогою концептуалістики члени цього 

співтовариства розповідають історію свого життя, іноді з погляду 

майбутнього, а іноді з погляду минулого» [там само].  

 Ідея  концептуалізації має місце і в інших сучасних 

дослідженнях, скажімо, в монографії О.Є. Висоцької [3], монографії 

Валерія Савчука [4], а також в навчальній літературі з філософії. 

 Серед існуючих нині навчальних матеріалів, в яких 

відводиться належна увага питанням концептуалізації як необхідної 

складової освіти, можна виділити підручник В.А. Канке «Філософія 

для технічних спеціальностей» [5]. Автор виходить з того, що в 
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пізнавальному процесі існує «концептуальна ієрархія», яка включає 

принципи, що задають «єдиний для усіх висловлювань 

концептуальний каркас витлумачення їх змісту» [там само, с. 12]. Далі, 

як певний підсумок, стверджується наступне: «Відтак, наука – це 

концептуальне утворення. Теорія містить в собі розмаїття концептів. 

Концепти – відносно самостійні структурні компоненти теорії, а саме 

поняття, закони, принципи. Концепт завжди виступає як осягнення 

множинного за допомогою одного. Так, усього одне поняття дозволяє 
судити про ознаки багатьох об’єктів. Концепти певним чином 

впівпорядковані одні другим» [там само]. 

  В.A. Канке виокремлює ряд концептів, називаючи їх 

основними. До них відносяться концепти вчення, теорія, наука, ім’я, 

закони, принципи тощо            [5, с. 14]. 

 Відрадно відзначити, що в навчальній літературі чи не вперше 

(іншого нам просто невідомо) здійснена спроба при вивченні 

матеріалу (в даному разі – філософії техніки і науки) вдатися до ідеї 

концептуалізації як способу упорядкування відповідного знання в 

освітянських цілях. І хоча автор безпосередньо не підкреслює, що 

концептуалізація не є реалізацією тексту (здебільшого ототожнює 

раціоналізацію та концептуалізацію), але водночас, скажімо, можна 
прочитати наступне: «Концепт людини, однозначно як і концепти 

фізичного тіла або машини, строго кажучи, не є поняттям. 

Різнорідність понять і їх предметних, ансамблевих об’єднань 

проявляється як в області ментальності, так і в області мови» [5, с. 10].  

 В наведених міркуваннях В.А. Канке треба звернути увагу на 

те, що він «концепт» (йдеться про «людину» чи «фізичне тіло» тощо) 

вважає (зазначимо у цьому плані вжитий вислів «строго кажучи») «не 

є поняттями». Щоправда зміст терміну «поняття» він не уточнює, 

мабуть, гадаючи і так його зрозумілим. Але то є прикметним, бо не 

тільки В.А. Канке, але й інші автори, скажімо, М. Нєстєрова [6] також 

не вдаються до уточнень розмежування (і єдності) «концептів» та 
«понять», а це при виясненні процедури «концептуалізації» вкрай 

важливо, бо в іншому випадку концептуалізація стає тотожною 

раціональному, мисленнєво-понятійному вираженню знань, 

виявляється зрештою, або лінгвістичною модою висловлювань  чи 

просто заміною одних термінів іншими при збереженні одного і того ж 

змісту (одних і тих же денотатів під іншими іменами). Але в 

навчальному процесі вкрай важливо явним чином виражати зміст 

термінів, які вивчаються. І тим не менше зроблений закид не зменшує 

вагомості самої спроби ввести в навчальний матеріал ідею його 

концептуалізації з метою розкриття  цілісної картини цього матеріалу 



 136 

і, основне, донесення, скажімо, до студентів, не тільки знань, вмінь та 

навиків, але й розуміння, сенсів цих знань. 

 Звичайно, аби розгорнуто подавати особливості 

концептуалізації, необхідно передусім враховувати особливості 

«концептів» як форм чи одиниць пізнавального процесу. Загалом же 

уточненням, конкретизацією процедури концептуалізації є творення 

концепцій як форм пізнання. Більше того, точніше було б мовити про 

те, що «концептуалізація» – це  розгортання змісту концептів, яке 
переростає в своїй завершеній формі в творення концепцій. Водночас 

«концептуалізація» є, так би мовити, первинним необхідним кроком до 

творення концепцій. Тому необхідно зупинитися  детальніше на 

розгляді особливостей концепцій як форм знання. 

 Вихідним положенням у даному разі є ідея, що 

концептуалізація – філософський агон. Тобто концептуалізація 

виступає пошуками варіантів мовного вираження (презентації) 

відповідних наукових реальностей. Тому «концептуалізація» є 

вписуванням знання в буття, надання знанню екзистенційного 

характеру. Або інакше, концептуалізація – вмереження відповідного 

знання в топологію філософії. 

 Вже усталеним є положення, що існує, мовляв, дві основні 
форми наукового пізнання – емпірична та теоретична. Інколи їх 

називають ступенями пізнання, але це тоді, коли хочуть підкреслити 

певну їх рубрикацію (початкове, нижче, вище). Але у даному разі 

щойно зазначені відмінності не істотні. Важливо те, що в одному 

випадку, тобто коли йдеться про емпіричне знання, то підкреслюється 

примат чуттєвості в знанні, а коли йдеться про теоретичне знання, то 

підкреслюється примат раціонального (мисленнєвого) в знанні. Це 

відомі речі. Але водночас нині в гносеологічних дослідженнях 

використовуються терміни раціоналізація та концептуалізація. Це і 

ставить питання (проблему) як їх розмежовувати: чи просто вважати 

різними іменами одного і того ж, тим паче, що навіть в довідковій 
літературі таке розмежування досить туманне, неоднозначне. Проте 

існують достатні резони для виокремлення концептуального рівня та 

інших знань. 

 Річ в тім, що концептуалізація виступає виявленням не просто 

мисленнєвих (раціональних) прикмет відповідних сфер дослідження, а 

є створенням абстрактного знаково-символічного мисленнєвого 

ейдосу цих прикмет, які є істотними та новими конструкціями у 

порівнянні з попередніми уявленнями. 

 В гносеологічному плані концептуалізація виступає 

створенням «картини» істотних прикмет об’єкта пізнання. 
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Особливістю цих прикмет є вираження смислів (значень), тобто 

розкриття засад розуміння того про що йдеться. А це можливе, по-

перше, за встановлення контексту функціонування виявлених прикмет; 

по-друге, встановлення  місця цих прикмет в культурі як 

людиномірній діяльності. Контекстуальність і культурогенність 

концептуалізації надають їй (концептуалізації) функцій виходу за межі 

наукового (або іншого) знання і є репрезентацією понятійної 

структури філософського (світоглядного і методологічного) знання. 
Власне, що надто істотно, концептуалізація в усіх випадках – це  вихід 

мисленнєвого процесу дослідника за межі відповідної предметної 

сфери і включення у сферу, яку прийнято називати філософією науки 

(мистецтва, релігії тощо). 

 Виникає цілком резонне питання про місце концептуалізації в 

просторі дослідницького процесу, тобто вона здійснюється як  ad hoс  

відкриття чи poster hoс? Однозначно відповісти на це питання не 

можна. Річ в тім, що будь-яке наукове відкриття не саме по собі 

здійснюється, йому передує якесь інше знання. І це «інше» знання 

базується на певних концептуальних засадах (смислах, значеннях, 

розумінні). Тобто завжди маємо справу з концептуальністю – 

вмереженням знання в філософську – світоглядну, методологічну 
культуру. То є, так би мовити, первинний рівень   концептуалізації, 

який здійснено ad hoс. Та уся інтрига криється в тім, що результати 

цієї концептуалізації існують в дослідницькому процесі на 

інтуїтивному рівні, тобто дослідник над ними не рефлексує, а бере як 

дані (наявні), як засади, а не як те, до чого треба прагнути, або що є 

усвідомленою метою. Це тільки означає, що треба виділяти вихідний 

рівень концептуалізації, а також наступний рівень, який має статися 

вже після наукового відкриття (propter hoс). І тим не менше другий 

рівень концептуалізації хоча справді реалізується propter hoс, але він 

вже присутній на рівні ad hoс саме як проблема, яка породжена цим 

станом ad hoс. Інакше можна сказати, що то йдеться про суперечність 
того, що є, і того, що має наступити. Саме це «має наступити» уже в 

знятому вигляді існує, бо якби воно, так би мовити, не було генетично 

«вмонтованим», то воно не могло б мати місця в майбутньому. Це 

можна вислідкувати на прикладі розвитку фізики від Аристотеля до 

Ньютона і далі Ейнштейна, Н. Бора, Шредінгера, Гейзенберга та інших 

творців атомної фізики. Особливості розвитку фізики в зазначених 

рамках достатньо всебічно і глибоко описані в літературі і тому не 

будемо навіть на неї посилатися, але при цьому варто зазначити одну 

цікаву деталь, що міститься у відомій праці І. Пригожина та І. 

Стенгерс «Порядок з хаосу» [7], а саме те, що автори дали 
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підзаголовок монографії: «Новий діалог людини з природою». Це 

прикметно, бо дослідники ведуть мову про концептуалізацію фізики 

класичної та некласичної. Щоправда, терміном «концептуалізація» не 

користуються, але широко використовують термін «концепція», що 

цілком виправдано у даному випадку. Для нас важливо зазначити саме 

те, що розглядається «діалог» людини з природою, тобто йдеться про 

філософські розмірковування з приводу відкриттів у фізиці, процесів 

осмислення даних фізичних досліджень.    
 Концептуалізація – невід’ємна частка процесу пізнання. Але 

пізнавальний процес – це не тільки «відкриття, які здійснюються в 

науці», або сфері мистецтва і навіть теології. Звичайно «відкриття» є 

основою, стрижнем пізнання. Одначе людина, як суб’єкт пізнання, має 

можливість здійснювати «відкриття» як вищу форму пізнання, 

долучаючись, або навіть краще мовити, тільки включившись в 

пізнання через навчання, освіту. І саме в галузі освіти (навчального 

процесу) концептуалізація відіграє важко  переоціниму роль. 

Власне у навчанні концептуалізація виконує, принаймні, 

подвійну роль. По-перше, через концептуалізацію матеріалу, який 

вивчається, здійснюється осмислення цього матеріалу шляхом  

виявлення його місця в культурі і,  навіть точніше, смислів, розуміння 
(сенсів) положень навчального матеріалу (формування фахових вмінь 

та навиків) того хто навчається; по-друге, концептуалізація 

«економить пізнання», бо «звужує» інформаційне поле предмету 

вивчення, адже вона окреслює межі істотного і відокремлює неістотне, 

тобто те, що можна при потребі надолужити зверненням до якихось 

конкретних прикладів, фактів. Вони будуть зрозумілими якщо вже 

учень (студент, будь-хто, що навчається) долучився до 

концептуального ладу відповідного знання (включився в 

концептуальну картину цього знання). По-третє,  концептуалізація 

створює умови для інтеграції та диференціації знань різних дисциплін. 

Цим самим вона «відкриває ворота» для аналогії як мисленнєвого 
процесу, що розширює горизонти когнітивних ситуацій. По-четверте, 

нарешті, важливим є і те, що концептуалізація здійснюється за 

допомогою метафор та аналогій, а тому, включаючи  в пізнавальний 

процес метафоричний мовний арсенал, концептуалізація підвищує 

евристичність мислення. Останнє можна продемонструвати прикладом 

з фізики. Адже концепт «сили» у класичній фізиці – це метафора, 

аналогія, але вона досить влучно передає взаємодії тіл різних мас і цим 

самим концептуалізує величезний клас цих взаємодій. Мабуть без 

такої метафори не можна було б говорити про одну з найважливіших 

характеристик матерії, хоча цей концепт, запозичений з 
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функціонування людини, тобто це є метафора, яку застосовували до 

неживої природи. 

 Процес встановлення «концептів» має аналогію відшукування 

категорій, які складають відповідні «концепти». До того ж традиція 

виділення категорій пов’язана (саме відбиває) онтологічну процедуру, 

а пошуки (встановлення) концептів – гносеологічну, мисленнєву або 

когнітивну процедуру. Звичайно, їх не можна різко протиставляти. І це 

вже було показано раніше [8, с. 149-171]. 
 Створення концепцій – це власне «розгортання» змісту 

концептів, але водночас концепція своїм контекстом має теорію, навіть 

можна сказати – своєю протилежністю, але це звично не 

констатується. 

 І як «концепт» – це  «схоплення» мисленням особливостей 

відповідних феноменів пізнання (що різняться від номіналій та реалій) 

і виражають позицію суб’єкта, так і концепція виражає позиційне 

відношення до того, що є предметом її вираження і також несе в собі 

суб’єктивні аспекти пізнавального процесу. Точніше треба 

підкреслювати «суб’єктні» а не суб’єктивні в значенні «не об’єктивні».  

 Відтак, основний висновок розгляду проблем концептуалізації 

зводиться до думки, що концептуалізація в усіх її проявах, формах за 
змістом є філософським агоном, тобто творчим дискусійним пошуком 

розв’язання проблем, які виникають в процесі розвитку наукового 

пізнання. 
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ВІД АКАДЕМІЧНОЇ ДО 

ПОСТАКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ:  

ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЇ 

ВЧЕНОГО  
 

Нині стає актуальною проблема співвідношення академічної 

та постакадемічної науки, тобто науки, яка розвивається під 

впливом зовнішніх, соціальних, економічних, військових та інших 

запитів. В науці, розвиток якої визначають не внутрішні, 

гносеологічні проблеми, а зовнішні замовлення, змінюються  
професійні норми поведінки вчених. 

Виділено кілька чинників, які суттєво впливають як на 

характер професійної діяльності, професійну поведінку вчених, так і 

на статус професії вченого та відношення широкого загалу до науки. 

Прагматизація, інструменталізація науки, комерціалізація діяльності 

університетів та  вищої освіти призводить до трансформацій 

академічних цінностей, девальвації цінностей істини, об’єктивності. 

У випадку виконання вченими та професорами експертних, 

консультативних функцій, прийняття спонсорських пожертвувань від 

замовників досліджень, зростає можливість конфлікту інтересів; 

впровадження комерційних курсів підвищення кваліфікації чи заочної, 
дистанційної, додаткової освіти неналежної якості виключно з 

комерційною метою загрожує падінню довіри до науки. Вплив процесів 

глобалізації на дослідницьку сферу, зокрема, формування глобальних 

дослідницьких мереж, міжнародних дослідницьких центрів та 

проектів несуть небезпеку загострення конфлікту між локальними і 

загальними інтересами та потребами окремих держав. Водночас, 

існує проблема домінування інтересів глобальних транснаціональних 

корпорацій і поширення практики засекречення технічної і 

технологічної інформації, що суперечить розумінню науки як 

універсального феномену. Поширення в науці міждисциплінарності і 

трансдисциплінарності, стирання відмінностей між 

фундаментальними і прикладними дослідженнями і формування т.з. 
технонауки, мегатехнологій, роблять необхідним узгодження 

епістемологічних норм з вимогами етичних принципів. Включення 

науки в різноманітні суспільні практики вимагає формування системи 
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менеджменту, що  посилює суперечності реалізації творчого процесу, 

породжує бюрократичні інституційні перепони для формування 

цілісного континууму сучасного наукового пізнання. В  інформаційному 

суспільстві академічні винагороди  втрачають свою унікальну 

цінність, бо зростає частка творчих професій в сферах далеких від 

науки. Професія вченого перетворюється в пересічну професійну 

сферу діяльності, що свідчить про формування нового типу науки – 

так званої постакадемічної науки. 
Ключові слова: професія вченого,  академічні цінності, 

інструменталізація науки, прагматизація науки, постакадемічна 

наука.      

 

В последнее время становится актуальной проблема 

соотношения академической и постакадемической науки, то есть 

науки, которая развивается под воздействием внешних, социальных, 

экономических, военных и других потребностей. В науке, развитие 

которой определяют не внутренние, гносеологические проблемы, а 

внешние заказы, изменяются профессиональные нормы поведения 

учёных. 

Выделено несколько факторов, которые существенно влияют 
как на характер профессиональной деятельности, профессиональное 

поведение учёных, так и на статус профессии учёных, а также на 

отношение общественности к науке. Прагматизация, 

инструментализация науки, коммерциализация деятельности 

университетов и системы высшего образования ведёт к 

трансформации академических ценностей, девальвации ценностей 

истины, объективности. В случае выполнения учёными и 

профессорами экспертных, консультативных функций, принятия  

спонсорских пожертвований от заказчиков исследований, растёт 

возможность конфликтов интересов; внедрение коммерческих курсов 

повышения квалификации или заочного, дистанционного 
дополнительного образования низкого уровня исключительно с 

коммерческой целью угрожает падением доверия к науке. Влияние 

процессов глобализации на исследовательскую сферу, в частности, 

формирование глобальных исследовательских сетей, международных 

исследовательских центров и проектов несут опасность обострения 

конфликтов между локальными и общими интересами, 

потребностями отдельных государств. Одновременно существует 

проблема доминирования интересов глобальных транснациональных 

корпораций и расширение практики засекречивания технической и 

технологической информации, что противостоит пониманию науки 
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как универсального феномена. Распространение в науке 

междисциплинарности и трансдисциплинарности, стирание отличий 

между фундаментальными и прикладными исследованиями и 

формирования т.н. технонауки, мегатехнологий, делают 

необходимым согласование эпистемологических норм с требованиями 

этических принципов. Внедрение науки в разнообразные 

общественные практики делает необходимым формирование 

системы менеджмента, что усиливает противоречия реализации 
творческого процесса, порождает бюрократические 

институциональные препятствия для формирования целостного 

континуума современного научного знания. В информационном 

обществе академические награды теряют свою уникальную ценность, 

так как возрастает доля творческих профессий в сферах, далёких от 

науки. Профессия учёного превращается в обычную 

профессиональную сферу деятельности, что свидетельствует о 

формировании науки нового типа – так называемой 

постакадемической науки.  

Ключевые слова: профессия учёного, академические 

ценности, инструментализация науки, прагматизация науки, 

постакадемическая наука.      
 

The problem of correlation between academic and post-academic 

science, i.e. science which makes efforts under the influence of external, 

social, economic, military and other inquiries, is currently becoming an 

urgent issue. The scientists’ professional standards of conduct are being 

changedin science, development of which is not determined by internal, 

epistemological problems but by external orders. 

It is identified several factors significantly contributing either to 

professional activities, professional conduct of scientists, or status of the 

science profession and public perception of science. Pragmatization, 

instrumentalization of science, commercialization of university activities 
and higher education resulted in changes of academic values, loss of values 

of truthand objectivity. When scientists and professor simplement expert 

and advisory functions, accept sponsorship from research customers, the 

potential of conflict of interestis increasing; introduction of commercial 

advanced trainingcoursesor distance, additional educationof inadequate 

quality and solely for commercial purposes may lead to loss of confidence 

in science. The impact of globalization on research, in particular the 

development of global research networks, international research centers 

and projects create danger for rising conflict between local and common 

interests and needs of individual states. On the other hand, there is a 



 143 

problem of global transnational corporations’interest dominance and 

expansion of classification of technical and technological information that 

contradicts the understanding of science as a universal phenomenon. 

Prevalence of interdisciplinarity and transdisciplinarity in science, erasing 

the differences between fundamental and applied research and development 

of so-called techno-science and mega-technologies requireadjustment of 

epistemological norms with ethical principles. Integration of science into 

various social practices requires development of management system, that 
arises contradictions in implementing creative process, generates 

bureaucratic institutional barriers for making of holistic continuum of 

modern scientific knowledge. Academic rewards in knowledge society lose 

its unique value due to the growth of creative professions in the fields far 

beyond the science. Science profession becomes an ordinary professional 

practice which indicates the development of a new type of science, so-called 

post-academic science. 

Key words: science profession, academic values, 

instrumentalization of science, pragmatization of science, post-academic 

science.  

 

Сучасний світ стрімко змінюється, це стосується і професійної 
діяльності людей. Вже сьогодні дипломовані фахівці вимушені 

впродовж життя удосконалювати свої вміння та поглиблювати знання, 

опановувати іншими близькими і не дуже професіями. Прогнозується, 

що деякі професії зникнуть, інші трансформуються, зміняться 

принципи їх організації, норми і ціннісні орієнтири. Спробуємо 

розглянути дану проблему в контексті трансформацій інституту науки 

і професії вченого. 

Особливість професійної діяльності вчених, іміджу науки 

висвітлюються в роботах В.А. Мансурова, І.П. Попової, М.Р. 

Хускундінової, Р.Н. Абрамова, Е.А. Володарської та інших. Проблема 

невідповідності ролі в економіці знань і статусу в суспільстві 
представників т.з. креативних професій, на прикладі професії 

інженера, розглядається  в працях В.В. Кочеткова, Л.Н. Кочеткової.  

Питання професійної соціалізації молоді в науці досліджуються в 

працях Б.А. Маліцького, А.А. Савельєва, В.І. Онопрієнка, М.В. 

Онопрієнка та інших.  Ставлення суспільства до науки аналізуються в 

працях Т.О. Петрушиної. Професійна кар’єра   дослідника як життєвий 

шлях особистості на прикладі видатних вчених  отримали 

істориконаукову реконструкцію в працях В.І. Онопрієнка, Ю.О. 

Храмова, А.С. Литвинко та ін. 
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Як правило, дані роботи спираються на праці М. Вебера [1; 2], 

Ф. Знанєцкого [3],  Дж. Бернала [4], Р. Мертона [5], П. Бурдьє [6; 7] і, 

відповідно, класичне розуміння наукової діяльності як примноження 

науковою спільнотою об’єктивно-істинних знань, виконання наукою 

певних соціальних функцій. 

Існує два підходи до визначення професійної діяльності: 

перший – професія – це різновид трудової суспільно корисної 

спеціалізованої діяльності, яка виконується групою людей, що ведуть 
приблизно схожий спосіб життя; другий – передбачає наявність 

певних інституційних структур, які сприяють відтворенню правил, 

стандартів, норм і зразків поведінки професіоналів за допомогою 

системи професійної підготовки і контролю за діяльністю, а також 

забезпечують професійну та соціальну стратифікацію [8, с. 122]. 

Відтак, перший підхід зосереджується на неформальних рисах і 

пов‘язаний значною мірою з розподілом праці, який був характерний  

для традиційного суспільства. В основі другого – лежить інституційна 

легітимація  суспільно значимих сфер діяльності, рекрутування до лав 

яких відбувається безвідносно до станової належності, але впливає на 

соціальну стратифікацію і соціальну мобільність. Власне другий підхід 

передбачає можливість трансформацій професійних цінностей та норм 
відповідно до когнітивного та соціокультурного контексту, а також 

вказує на те, що професійна приналежність впливає на статус її 

представника, між професійними інституціями існує конкуренція 

стосовно рекрутування найбільш здібних працівників. 

Класичні уявлення про професію вченого та їх трансформація.    

Академічна професія, пов’язана з пошуком, виробництвом та 

передачею нових наукових знань (професія вченого, дослідника, 

професора університету), інституціалізувалася в більшості країн 

Європи в XVIII ст. Причиною стало накопичення значного масиву 

теоретичних знань, які потребували систематизації та узагальнення 

для передачі тим, хто претендував на статус фахівця. «Професійне 
товариство вчених отримує експертну владу, яка контролює 

інтелектуальний розвиток майбутніх фахівців різних сфер діяльності. 

Поширення грамотності і розширення доступу до вищої освіти 

дозволило отримати університетам важливу властивість – стати 

джерелом соціальної мобільності [8, c. 132].  Атрибутом професії 

вченого та викладача університету стали т.з. академічні свободи та 

академічні винагороди. Тривалий час вони слугували суттєвим 

аргументом при виборі даної сфери діяльності та підкреслювали 

творчий характер праці. Специфікація  особливостей наукової кар’єри 

представлена в дослідженні І.П. Попової [9, c. 303]. Зокрема 
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відзначається, що специфічність наукової кар’єри обумовлюється 

значною залежністю від схильностей особистості, пов’язана з етапами 

її соціалізації, зокрема з довгим періодом навчання і входження в 

професійну групу, потребою постійно підтримувати свій статус, 

авторитет через самоосвіту і розвиток, орієнтацію на цінності 

наукового товариства. Творчий характер професії передбачає високий 

рівень автономії. 

Останнім часом, як буде показано, відбувається суттєва 
девальвація академічних винагород та зміна принципів професійної 

поведінки вчених. Вимоги прагматизації науки суттєво змінюють 

поведінку вченого, який пошук істини мусить доповнювати 

доведенням практичної корисності своїх здобутків і приймати участь в 

конкурсах за участь у проектах, за отримання грантів, які виражають 

соціальне замовлення на відповідні види робіт. Водночас 

трансформуються вимоги до науки, обговорюються питання щодо 

оптимальних форм організації науки, взаємозв’язків з суспільними 

інститутами. Наразі, як вважає В.Г. Федотова, стає актуальною 

проблема співвідношення академічної та постакадемічної науки [10]. 

Поняття «постакадемічна наука» активно розроблялося 

представниками Штарнбергської групи (Г. Бьоме, ван ден Деле, В. 
Крон, В. Шефер) в 70-х роках ХХ ст. в контексті фіналізації науки, 

тобто формування теорій під впливом зовнішніх, соціальних, 

економічних, військових та інших запитів. Екстерналіські орієнтири 

означають усунення з провідних ролей фундаментальних досліджень, 

їх своєрідний фінал. Наразі для пострадянських держав це питання, на 

думку В.Г. Федотової, з теоретичних дискусій переходить в статус 

соціальної проблеми, тобто дискутується широким загалом в ЗМІ, а 

також стає аргументом в сфері прийняття управлінських рішень щодо 

реформування наукової системи. Вочевидь в науці, розвиток якої 

визначають не внутрішні, гносеологічні проблеми, а зовнішні 

замовлення, змінюються і професійні норми поведінки вчених. 
Від часу становлення т.з. Великої науки, професія потрапляє в 

залежність від наукової політики і від управління нею, тобто від 

«наукового менеджменту» чи наукової бюрократії. Також на розвиток 

науки впливають запити, потреби суспільства, швидкоплинна зміна 

технологій. Вчені вимушені пристосовуватися до постійних 

трансформацій, до потреб споживача наукоємної продукції, постійного 

скорочення бюджету, повинні розвивати вміння професійного 

виживання, адаптуючи до конкретних ситуацій свої кар’єрні цілі і 

способи діяльності. Таким чином відбувається трансформація 

класичних стилів професійної поведінки вчених які були притаманні 
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класичній науці і описані в працях П. Сорокіна, Ф. Знанецького, Р. 

Мертона, М. Вебера. 

Сучасні особливості професії вченого. Відомо, що наука 

виконує певні соціальні функції, найголовніші серед яких, окрім 

пізнавальної, – світоглядна, освітня, виховна, функція виробничої 

сили, інноваційна, експертна. Наразі можна помітити наявність 

певного дисбалансу у реалізації згаданих функцій. Справа в тому, що 

стосовно виконання наукою таких функцій як виробничої сили, 
інноваційної, до певної міри, експертної (якщо виключити елемент 

можливого конфлікту інтересів) питань не виникає, адже стосовно цих 

функцій у науки немає конкурентів. Вважається, що наука повинна 

бути основою технологічного розвитку суспільства, забезпечувати 

наукову підтримку системи охорони здоров‘я та екологічної безпеки 

тощо. Стосовно функцій гуманітарного характеру – світоглядної, 

виховної, освітньої, у більшості випадків, у науки є давні і нові 

конкуренти з шереги інших форм суспільної свідомості.  Боротьба за 

пріоритет у виконанні даних функцій в різні періоди мала характер від 

відкритого до прихованого конфлікту. Водночас сподівання, що наука 

буде успішно забезпечувати технологічний розвиток, а при цьому, 

наприклад, світогляд більшості буде формувати міф, релігія, буденна 
свідомість чи політичний або корпоративний інтерес, навряд чи 

виправдаються. Тому формування суперечливого відношення до 

науки, наприклад, нівелювання цінності істини як об’єктивного опису і 

пояснення світу безвідносно до практичної корисності теорії, 

применшення ролі професії вченого як пошукувача істинних знань, 

несе загрозу суспільству, культурі врешті решт і економічному 

розвитку. 

Можна виділити принаймні вісім чинників, які суттєво 

впливають як на характер професійної діяльності, професійну 

поведінку вчених, так і на статус професії вченого та відношення 

широкого загалу до науки в сучасному світі і означають перехід до 
постакадемічої науки. 

Трансформації норм професійної поведінки, наукового етосу, 

які ведуть до постакадемічної науки, обумовлені кількома причинами. 

По-перше, орієнтація науки на розв’язання прикладних завдань чи 

прагматизація та інструменталізація науки, на думку В.К. Кружкова, 

стає провісником настання ери постакадемічної науки – [11, с. 205]. В 

постакадемічній науці дія класичних норм наукового етосу звужується 

до сфери фундаментальних досліджень, які в свою чергу також 

зазнають суттєвих змін. Трансформації етосу наукової діяльності 

виявляються в сфері прав інтелектуальної власності, поширенні 
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проектної, грантової і контрактної системи організації наукової 

діяльності. В.Н. Порус, розмірковуючи над відомою книгою Дж. 

Хогарна [12] «Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на 

закате Века Науки», відзначає, що відкидання ідеї нескінченної 

перспективи пізнання на користь прагматизму як правило 

виправдовується принциповою непосильністю сучасної 

фундаментальної науки для людства, турботою про платників 

податків, навіть турботою про збереження духовності, яка начебто 
руйнується науковим раціоналізмом [13, с. 104-105]. Такі міркування 

неминуче виникають у випадку розведення універсалій Істини і Блага, 

«зміст яких із-за цього розриву зводиться до прирівнювання Блага до 

задоволення бажань “масової людини”, а Істини – до інструменту його 

ж волі до влади» [13, с. 105]. 

По-друге, трансформація етосу науки має етичний аспект, 

який суттєво впливає на ставлення до професії. Так, в праці Дерека 

Бока – 25-го президента Гарвардського університету [14] йдеться про 

те, що високий рівень і статус в суспільстві сфери освіти і професора 

університету, на думку автора, забезпечується збереженням цінностей 

фундаментальної науки і норм, які сповідує вчений. А саме, мета 

науки – істина і пошук об’єктивного знання, що і гарантує високий 
рівень підготовки фахівців. Основні проблеми, з якими стикаються 

сучасні університети, автор розглядає університети США, це – 

спокуси, пов’язані з комерціалізацією освіти: збереження академічних 

цінностей в  ситуації конфлікту інтересів у разі виконання 

професорами експертних, консультативних функцій; сумніви в 

об’єктивності досліджень, які фінансуються корпораціями; ризики і 

суперечності, пов’язані з інвестуванням в компанії власних 

співробітників; прийняття спонсорських пожертвувань і можлива 

подальша залежність від спонсорів; впровадження комерційних курсів 

підвищення кваліфікації чи заочної, дистанційної, додаткової освіти 

неналежної якості виключно з комерційною метою; популярність 
університетського спорту і поширена практика прийняття студентів на 

основі їх спортивних, а не інтелектуальних досягнень тощо. Власне, 

реакція на дане коло питань серед вчених України може бути виражена 

фразою: «нам би ваші проблеми», але наслідки, яких побоюється Д. 

Бок, аналогічні, ті, з якими намагаємося боротися ми, це падіння 

довіри до науки, девальвація цінностей істини, об’єктивності, загроза 

радикальної трансформації ідеалів академічної науки. Зокрема, Д. Бок 

робить висновок, що університет, який переслідує лише прагматичні 

цілі і турбується лише про примноження своїх фінансових ресурсів 

всіма законними способами, може лише ненадовго отримати 
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тимчасову перевагу, але не стане справжнім закладом освіти і науки. 

«Компроментуючи базові академічні принципи, університети 

легковажно зраджують ідеалам, які надають сенс існуванню наукової 

спільноти і викликають повагу загалу. Ці загальні цінності є 

ланцюгом, який єднає в єдине ціле вищий навчальний заклад, який 

шматується на частини численними дисциплінами, дослідницькими 

центрами, програмами навчання і особистими амбіціями… Вони 

закріплюють віру вчених в значимість своєї праці, роблять академічну 
кар’єру покликанням, а не просто способом заробити собі на життя» 

[14, с. 222].  

По-третє, вплив глобалізаційних процесів на дослідницьку 

сферу, зокрема, формування глобальних дослідницьких мереж, 

міжнародних дослідницьких центрів та проектів, які будучи загалом 

позитивним елементом наукової системи, несуть приховану небезпеку 

загострення конфлікту між локальними і загальними інтересами та 

потребами. В той же час, існує проблема домінування інтересів 

глобальних транснаціональних корпорацій і поширення практики 

засекречення технічної і технологічної інформації. Тобто, з одного 

боку, є тенденція до створення вільних потоків інформації, 

інтенсифікації мобільності наукових кадрів та інтерналізації освітніх 
послуг, з іншого боку – навпаки, формуються локальні центри, хоча і 

не географічного характеру, а відповідно до бізнесових інтересів 

транснаціональних корпорацій. Ці трансформації породжують нові 

форми співпраці, комунікацій і відповідні трансформації наукового 

етосу. Принцип універсальності діє лише в певних локусах, 

перетворюється на «локальну універсальність». 

По-четверте, нові інтелектуальні практики, пов’язані з 

поширенням міждисциплінарності і трансдисциплінарності, стирання 

відмінностей між фундаментальними і прикладними дослідженнями і 

формування т.з. технонауки, мегатехнологій означає перетворення 

науки в технології. Будь-які технології потребують етичної оцінки, а 
отже, роблять необхідним узгодження епістемологічних норм з 

вимогами етичних принципів. В постакадемічній науці знання 

виробляються в контексті їх майбутнього використання відповідно до 

пріоритетів зацікавлених сторін, або ж відповідно до прямого 

замовлення, або ж передбачається, що вони будуть корисні 

промисловості, уряду, суспільству. «Знання завжди творяться в аспекті 

неперервних перемовин і будуть створені лише при врахуванні 

інтересів різних акторів» [11, с. 205]. Така ситуація не просто вносить 

корективи в класичні норми наукового етосу, сформульовані Р. 

Мертоном і доповнені його учнями і послідовниками, а породжує 
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сегментацію етосів.  Науковий етос фундаментальної науки буде 

відрізнятися від етосу прикладних досліджень та розробників 

технологій. Ще значнішими є розбіжності стосовно дисциплінарних 

структур – соціогуманітарні науки вимушені відстоювати незалежність 

етосу від політичного тиску, науки біомедичного циклу – зважати на 

етичну і моральну складову.  

П‘яте, неминучим наслідком інституціалізації є посилення 

суперечності, що виникає внаслідок управління творчим процесом. 
Управління необхідне, воно спрямовує, координує, але водночас  і 

гальмує творчість, породжує бюрократичні перепони для формування 

цілісного континууму сучасного наукового пізнання. Професія вченого 

перетворюється в пересічну сферу діяльності. «Вся наукова 

бюрократія з її довгими коридорами, залами засідань, 

некомпетентними, напівкомпетентними і зовсім невиразними 

судженнями і бундючністю вчених мужів постає перед нами»[15, с. 

65]. Це загрожує для науки втратою культурної місії і морального 

авторитету, і перетворенням в банальну професію з корпоративними 

інтересами. «Бюрократи, прагнучи управляти наукою, хочуть мати 

ясне уявлення про те, що, як і з якими результатами працюють вчені й 

інженери, коли і який конкретний прибуток очікувати від наукових 
досліджень та технічних розробок. Вони мріють мати об’єктивні 

показники для визначення продуктивності й креативності як окремих 

вчених, так і наукових колективів, аби знати, на кого робити ставки і 

кому й скільки платити заробітну платню» [16, с. 3-14]. Зрозуміло, що 

у разі  реалізації «програми» бюрократів наука втратить не лише 

привабливість як творча професія, вона загубить саму головну свою 

ідею – пошук невідомого, романтику відкриття нового неіснуючого 

знання. 

Шосте, у зв’язку з поширенням інформаційно-комунікаційних 

технологій відбуваються суттєві зміни в самих різних сферах 

професійної діяльності, творчий характер праці, оперування 
інформаційними ресурсами з прерогативи професії вчених, отримує 

масове поширення в далеких від науки сферах діяльності. В наслідок 

цього т.з. академічні винагороди втрачають свою унікальну цінність, 

відбувається нівелювання значення академічних винагород. 

Осмислення цієї ситуації стає актуальним не лише для України.   

Проблема престижу т.з. академічної професії, відтоку кадрів в інші 

сфери і, головне, залучення талановитої молоді до наукової та 

викладацької діяльності актуальна практично для всіх країн світу. 

Розуміння того, що  люди з вищою освітою являються ключовим 

чинником інновацій і стимулом розвитку держав, теза 
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загальновизнана, але статус викладачів, розмір їх заробітної плати та 

інших винагород, від успішної діяльності яких і залежить підготовка 

даних фахівців, зменшується. Свідченням спроб осмислити ці питання 

є результати дослідницького проекту представленого в монографії 

«Как платят профессорам? Глобальное сравнение систем 

вознаграждения и контрактов» (за ред. Ф.  Альтбаха, Л. Райсберг, М. 

Юдкевич, Г. Андрущака, І. Пачеко) [17]. Дане дослідження – 

порівняльний аналіз окладів, винагород і умов найму професорсько-
викладацького складу в 28 країнах серед державних, приватних, 

дослідницьких і недослідницьких університетів.  Метою проекту було 

дослідження стану та виявлення шляхів підвищення якості викладання 

та досліджень. Автори праці звертають увагу на те, що хоча фахівці з 

подібним рівнем освіти, які працюють в інших сферах, пов’язаних з 

практикою, бізнесом, мають значно вищий рівень доходів, аніж вчені й 

викладачі, але сама по собі заробітна плата не відображає ситуації 

привабливості академічної професії. Будь-яка творча праця, до якої 

належить і академічна професія, має дуже потужні внутрішні стимули, 

«стимулює себе сама». Йдеться про те, що без особистого бажання і 

інтересу та наполегливої роботи навіть в неробочий час, сфера 

творчості не зможе бути реалізована. А задоволення від досягнень у 
творчості не може бути виражене в матеріальному еквіваленті.  

Дослідники відзначають, що «навряд чи багато викладачів займаються 

академічною кар’єрою заради потенційного доходу, який дає 

професія» [18, c. 35]. Популярність даної професійної сфери залежить 

від значно ширшої кількості чинників, які мають загальну назву – 

академічна винагорода, яка ідентифікується з нематеріальним доходом 

і має цінність, що дозволяє компенсувати нижчий рівень грошового 

доходу порівняно з альтернативними видами занятості. До 

академічних винагород відносять комплекс феноменів академічної 

свободи, які стосуються як змісту праці, так і наявності вільного часу: 

свободи вибору теми досліджень, можливість планувати свій робочий 
час і приймати рішення про організацію своєї праці, наявність системи 

академічної мобільності, наявність творчого фахового середовища, 

здатного давати неупереджені критичні оцінки, можливість мати 

додаткову роботу, велика відпустка та достатньо великий ресурс 

вільного часу, які, як правило, використовуються не лише для 

відпочинку, але й для підвищення власного інтелектуального рівню, 

при цьому соціальний престиж, гарантовані соціальні гарантії, захист 

від можливості втратити роботу в результаті свавілля роботодавця, що 

нерідко трапляється в комерційній сфері. Сама ж зарплата складається 

з базової ставки, а також бонусів, надбавок, субсидій. Тривалий час 



 151 

наявність т.з. академічних винагород пом’якшувало ситуацію з тим, 

що заробітна плата дослідників і викладачів, як правило, була нижчою 

від фахівців з подібною освітою, та рівнем кваліфікації. Існувала 

думка, що така ситуація є позитивною, адже дозволяє відсіювати 

випадкових для науки людей, тобто тих, які розглядають науку лише 

як сферу заробітку грошей, як звичну професію і не цінують 

академічних винагород, та тих переваг, які вони дають. Водночас, не 

дивлячись на специфічність винагород академічної професії, 
підкреслюють автори праці, існує певна межа матеріального 

забезпечення, нижче якої виникають складності в залученні і 

утриманні фахівців високої кваліфікації.  

Дослідження [17] показало, що досягти по рівню зарплати 

середнього класу викладачам і дослідникам багатьох країн стає все 

важче, в деяких випадках це вдається лише завдяки додатковій 

занятості. Хоча можливість мати додаткову роботу теж елемент 

академічних винагород, особливо якщо цей вид занятості дозволяє 

підвищувати професійний рівень (скажімо, викладання в іншому 

університеті, дослідницька робота), а не є лише засобом виживання. 

Головна сучасна проблема академічної професії полягає в 

тому, що інформаційне суспільство, глобалізаційні процеси створюють 
умови для нівелювання чинників академічних винагород, поява і 

поширення т.з креативних професій разом з можливостями 

інформаційних технологій створюють ситуацію, коли особливості 

академічних професій і відповідні їм академічні винагороди, які 

гарантували привабливість даної професійної сфери, знаходять 

поширення і в інших видах діяльності, наприклад, дизайні, 

маркетинговій діяльності, журналістиці, рекламі,  деяких ІТ фірмах 

тощо. Ці професії за межами науки пропонують винагороди у вигляді 

свободи організації свого робочого часу, наявність стимулюючого 

професійного середовища, високого відсотку творчої, розвиваючої 

праці, «зовнішній» соціальний престиж [19, с. 416]. Окрім того, ці 
професії через те, що їх діяльність має безпосередній зв’язок з 

практикою, з замовниками мають значно вищий рівень доходів, відтак 

академічні професії стикаються з кадровими проблемами, проблемами 

залучення талановитої молоді, відтоком кращих фахівців. 

Сьома причина, яка веде до пониження статусу професій 

вченого, викладача університету це, як не парадоксально, масовий 

характер вищої освіти. Вища освіта з привілеї еліти суспільства стає 

звичною, а сама система навчання рутинною процедурою. Особливо 

різко зростання чисельності студентів відбувається в Індії, Китаї, 

країнах Центральної і Південної Африки. Натомість в країнах, де 
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система вищої освіти сформувалася досить давно, зростання майже не 

відбувається [18, с. 16-17].  

Восьма причина випливає з масовизації вищої освіти, і, як 

наслідок, диверсифікації університетів – на ті, які займаються 

переважно викладанням, і ті, які фокусуються на дослідженнях. Таким 

чином руйнується єдність академічного товариства, відбувається 

сегментизація – на провідні університети, де умови праці і  платня 

провідних професорів значно відрізняється від навчальних закладів з 
масовим набором студентів. Різняться  також рівні винагород 

професорів різних спеціальностей, найбільш оплачувані – фахівці з 

дослідження ринків, ІТ сфери і найменш – представники гуманітарної 

сфери. Тобто говорити про монолітність академічної професії вже 

неможливо [18 с. 17].  

Водночас, незважаючи на наявність широкого спектру 

проблем в розвитку і збереженню академічної сфери, існує загальна 

тенденція, пов’язана з трансформаціями професій. Наведемо висновок, 

зроблений Я. Кузьміновим, щодо діяльності університетів, але ці 

міркування будуть коректними і для діяльності вчених: «у 

відповідності до зростання долі інтелектуальної і креативної праці в 

економіці загалом, ринкова роль “академічної винагороди” повинна 
знижуватися. Її абсолютний розмір може залишатися без змін чи 

навіть збільшуватися, але одночасно розмір аналогічної чи схожої 

нематеріальної винагороди зростає в конкуруючих професіях поза 

університетом. В результаті, якщо кілька десятиліть назад 

представники академічних професій були задоволені своїм 

положенням і “від‘ємна грошова премія” за перебування в університеті 

не була проблемою, то тепер університети зазнають серйозної 

конкуренції, намагаючись відбирати найсильніших молодих 

професіоналів. Ми взяли б на себе сміливість висунути таку гіпотезу: 

економічна стабільність університету в 10-20-х роках XXI ст. буде 

вимагати, щоб рівень грошових винагород (включаючи зарплату і 
додаткові винагороди) знаходився на конкурентному рівні з іншими 

ринками праці креативних професіоналів. Час, коли університети 

могли конкурувати за рахунок монополії на креативність і свободу, 

пройшов» [19]. З цими міркуваннями важко не погодитись. 

Висновки. Сучасне суспільство губить інтерес до науки, 

відірваної від проблем життя (до науки, яка описує і пояснює світ), 

навпаки,  дослідження, які дають практичну віддачу, вважаються 

необхідними для ефективного економічного розвитку. Але 

прагматично зорієнтована наука втрачає культурні позиції, вона 

розглядається як інструмент для досягнення мети, в даному разі 



 153 

економічної. Проблема в тому, що в даному разі наука розглядається 

як засіб, а засіб ніколи не сприймається як самостійна цінність, саме 

тому виникають пропозиції використати інші засоби, скажімо, 

купувати технології, запрошувати іноземних фахівців, замість того 

щоб розвивати власну науку. Чи інша ситуація, у разі виникнення 

проблем, пов’язаних з впровадженнями наукових розробок, скажімо, 

екологічних, етичних, виникають сумніви та недовіра до науки 

загалом, і не береться до уваги те, що невдача, можливо у 
недостатньому науковому забезпеченні даних впроваджень. В даному 

випадку знецінення істини самої по собі, істини як блага не може  

компенсувати вирішення, нехай, надважливих практичних проблем. 

Професія вченого, викладача університету стає масовою, але при 

цьому відбуваються трансформації професійного етосу, 

диверсифікація етосів, що обумовлюється включенням науки в 

різноманітні економічні практики, залежністю від замовників, 

споживачів інтелектуальних продуктів. Таким чином вчений втрачає 

ореол незалежного шукача істини. Тенденція прагматизації науки 

призводить до девальвації цінності істини, теоретичного знання, 

формування постакадемічної науки (хоча, можливо цей термін і не 

зовсім коректний), і загалом до трансформацій цінностей культури 
модерну.  
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«НОВАЯ ЛОКАЛЬНОСТЬ» КАК 

ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО 

АНАЛИЗА (ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ NEW 

MEDIA ART) 
 

Статья посвящена анализу философско-теоретических 

оснований нового направления современного искусства, получившего 

название New Media Art, «новые медиа». Особое внимание уделяется 

соотнесенности концептуальных оснований «новых медиа»  и 
«пространственного поворота» в современной философии и 

гуманитаристике. Ключевой является идея «новой локальности», 

активно развиваемая данным направлением искусства и 

социокультурной коммуникации. Теоретические положения в статье 

подкрепляются  рассмотрением конкретного их применения в 

творчестве одного из основателей и теоретиков New Media Art Ольги 

Киселёвой (Париж, Сорбонна). 

Ключевые слова: New Media Art, «пространственный 

поворот», «новая локальность», коммуникативное поле, 

постдиаспорная идентичность.      

 
Стаття присвячена аналізу філософсько-теоретичних 

підстав нового напрямку сучасного мистецтва, що отримав назву 

New Media Art, «нові медіа». Особлива увага приділяється 

співвіднесеності концептуальних основ «нових медіа» і «просторового 

повороту» в сучасній філософії та гуманітаристиці. Ключовою є ідея 

«нової локальності», яка активно розвивається даним напрямком 

мистецтва і соціокультурної комунікації. Теоретичні положення в 

статті підкріплюються розглядом конкретного їх застосування в 

творчості одного із засновників і теоретиків New Media Art Ольги 

Кисельової (Париж, Сорбонна). 

Ключові слова: New Media Art, «просторовий поворот», «нова 

локальність», комунікативне поле, постдіаспорна ідентичність.      
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The article is devoted to the analysis of the philosophical and 

theoretical foundations of a new direction of contemporary art, called New 

Media Art, new media, digital art etc. Special attention is paid to the basic 

correlation of the conceptual foundations of "new media" and such named 

"spatial turn" in modern philosophy and Humanities. The key point is the 

idea of a "new locality" which is  actively developing by this direction of art 

and socio-cultural communication. Theoretical positions in the article are 

supported by consideration of their practical application in the creativity of 
the Olga Kiseleva, one of the founder and theorist of New Media Art (Paris, 

Sorbonne). 

Key words: New Media Art, «spatial turn», «new locality», 

communicative field, post-diasporical identity.  

 

Актуальность исследования. New Media Art – бурно 

развивающийся вид современного искусства, произведения которого 

создаются и представляются с помощью современных 

медиатехнологий, оно развивается достаточно интенсивно, постоянно 

расширяя свои жанровые спецификации, различающиеся в 

зависимости от типа используемых технологий и форм представления 

произведений. Исследователи называют  этот вид искусства 
гибридным, чрезвычайно зависимым от технологического развития 

современной цивилизации. Пока не установилось единого названия, и 

в качестве синонимов или близких терминов используются названия: 

«New Media Art»,  «искусство новых медиа», «цифровое искусство», 

«digital art» и т.д.  Появляются первые оценочные обобщающие 

характеристики нового вида искусства, его апологеты назвали 

современность «золотым веком» искусства новых медиа. Мы в рамках 

данной публикации обращаем особое внимание на две важнейшие 

черты New Media Art, осмысление которых считаем актуальной  целью 

социально-философского анализа. Во-первых, новые медиа 

трактуются как новый вид социальной коммуникации, говорится о  
приоритете коммуникации, преимущественно социокультурной,  цели 

которой также, если не более,  значимы, как цели эстетические, 

художественные. Речь идёт о создании нового коммуникативного 

поля, которому свойственны демократичность, принципиальная не-

иерархичность, снятие оппозиции «автор-реципиент», создание новой 

«дополненной» медиатехнологиями реальности, формирующейся на 

границе реального и виртуального миров и т.д. Появляются 

невозможные ранее формы коммуникации и социокультурные 

практики. Во-вторых, благодаря новым медиа рождается 

социокультурное пространство нового типа. Если это утверждение 
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покажется слишком сильным, а роль медиаискусства слишком уж 

«демиургической», смягчим наше утверждение: New Media Art 

манифестирует, репрезентирует, представляет социокультурное 

пространство нового типа.  

Теоретические поиски и практические проекты новых медиа 

органично вписываются в «пространственный поворот» (spatial turn) – 

один из фундаментальных поворотов в рамках современного 

гуманитарного знания.  New media  в своих теоретических основаниях, 
в той или иной мере осмысленных и отрефлексированных, 

подразумевает  различные варианты  «новой топологии», «новой 

локальности», переосмысление «образов пространства», прежде всего 

социокультурного пространства. И в таком ракурсе искусство новых 

медиа, несомненно, становится объектом  философского, социально-

философского анализа.  

Не претендуя на полноту анализа теоретических предпосылок 

и допущений New Media Art,  мы выберем  для рассмотрения идею 

«новой локальности», развиваемую одним из ярких представителей 

данного вида искусства и творческой деятельности Ольгой Киселевой. 

Исходя из этого,  сформулируем цель настоящей статьи: осуществить 

социально-философский анализ концепта «новая локальность», 
представленного в искусстве новых медиа (на материале творческих и 

теоретических поисков Ольги Киселёвой). Прежде всего, сделаем 

необходимое для дальнейшего рассмотрения терминологическое 

уточнение. Мы в рамках настоящей публикации будем употреблять в 

качестве синонимов термины New Media Art, искусство новых медиа, 

нью медиа, новое медиаискусство, оставляя открытым пространство 

обсуждения понятийно-терминологической базы данного направления. 

Кратко характеризуя степень научной разработанности 

темы,  отметим, что мы опираемся на теоретические наработки 

нескольких в той или иной мере очерченных исследовательских полей, 

выявляя зоны их взаимодействия. Во-первых, это  широкий круг 
литературы, созданной в рамках «пространственного поворота», где 

осуществляется рецепция новых образов пространства, новой 

топологии, явных и латентных пространственных смыслов  

социокультурного бытия [2; 4; 7; 12; 19]. Внутри этого круга 

источников мы особенно выделяем  разработки в области культурной 

географии и такого её направления, как imaginative geographies (Р. 

Лозинский, Д. Харви, И-Фу Туан и др. [14; 42]), поскольку искусство 

новых медиа нацелено на преобразование социокультурных 

ландшафтов, пока, преимущественно городских. Мы ориентируемся 

также на исследования киберпространства в контексте spatial turn (E. 
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Soja) [21], включая сюда и  работы, связанные с философским 

осмыслением феномена виртуальной реальности (А. Артеменко, С. 

Дацюк, М. Вайнстейн, Ги де Бор, М. Кастельс,  А. Крокер, Ю. Лотман,  

М. Маклюен, Н. Маньковская, Е. Таратута и др. [1; 6; 9; 24]).  

Хотя такое направление современного искусства как New 

Media Art находится пока в стадии своего становления, уже есть ряд 

серьёзных исследований, ему посвящённых. Из  многочисленных 

публикаций по данной теме выделим работы теоретиков, чьи идеи 
направляют развитие  искусства новых медиа ( Р. Арнхейм, О. Грау, Л. 

Манович, Э. Хухтамо и др. [5; 28; 31; 38; 40]). Мы особое внимание 

уделяем художественным и теоретическим поискам О. Киселёвой, 

поэтому дадим краткую справку о ней и её работах. Ольга Киселёва – 

современный художник, воспитанница Санкт-Петербургской 

художественно-промышленной академии, ныне профессор 

Университета Сорбонны (Париж), директор Института науки и 

искусства этого университета, главный редактора журнала Plastik 

Art&Science, автор получивших широкий резонанс  артпроектов, 

многие из которых напрямую связаны с идеей «новой локальности», 

поиском новых образов пространства («Биоприсутствие (Biopresence» 

(2012-2013), «Быстрая городская реакция (Urban quick response)» 
(2013), «Где ты? (Where are you?), «Не тот это город (A wrong city)» 

(2000-2004), «Город  (A city)» (2004), «Границы (Border) / Нет границы 

(No border)» (2005), «Двери (Doors)» (2005), «Жизнь-завод (Life-

factory)» (2010), «Мазерлэнд (Motherland)» (2004), «Метазона 

(MetaZone)» (2010), «Перекрестные миры – Заговор (CrossWorld-

Conspire)» (2007), «Перекрестные миры – Инаугурация (Cross World-

Proverbs)» (2012), «Так далеко – так близко (So far, so close» (2000-

2004)  и др. Более подробная информация об Ольге Киселёвой 

содержится на её персональном сайте [45].  О творчестве Ольги 

Киселёвой, теоретико-эстетических, экзистенциальных и философских 

его основаниях, пишут обзоры такие авторы, как А. Боровский, А. 
Кирютин. В. Мизиано, Л. Манович, О. Туркина, Е. Деготь, А. 

Боровский, Д. Озерков, Д. Костина, Ф. Таяд,  М. Marguerin, N. Tramble, 

S. Wright и др. [3; 10; 11; 17; 25; 30; 36; 39; 43; 44]. Сама художница 

также попыталась объяснить суть своих художественных и научных 

поисков в работах «Компьютерное искусство как форма диалога» 

(1998), «Искусство в виртуальном мире» (1998) [33; 34; 35; 37]. Однако 

пока ещё ни сама О. Киселёва, ни интерпретаторы её творчества не 

рассматривали суть её арт-новаций и их практическое воплощение в 

социально-философском аспекте, что мы в первом приближении 

попытаемся осуществить в данной публикации.  
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Как мы уже подчёркивали, наше время названо золотым веком 

искусства новых медиа или, по выражению Оливера Грау, временем 

медиареволюции. Одна  из черт революционно пришедшего «золотого 

века» – рождение социокультурного пространства нового типа, что и 

осмысливается, в том числе, с помощью концепта «новая 

локальность», активно используемого О. Киселёвой. Художница 

выделяет базовые характеристики современного мира, которые 

радикально отличают  ситуацию дня сегодняшнего от ситуации 
предшествующих десятилетий. Это – постдиаспорная идентичность и 

новая локальность. Такое исходное сопряжение проблематики 

идентичности и пространственности / локальности, позволяет в 

дальнейшем осуществить важные методологические процедуры. Во-

первых, идентичность рассматривается как пространственный 

феномен, если иметь под этим всю полноту смыслов 

пространственного и локального, которая, так или иначе, 

манифестируется в «пространственном повороте». Следовательно, 

режим поиска идентичности, как минимум, одного из измерений 

идентичности, будет режимом пространственным, что уже на 

прикладном уровне воплощается в арт-проектах О. Киселёвой. Как 

видим, сам термин пост-диаспорная свидетельствует о таком 
смысловом поле локальности. Во-вторых, в рамках указанного 

соединения, пространственность становится  органичной формой 

манифестации идентичности (например, если говорить о социальном 

аспекте – те или иные социальные группы обитают в одном городском 

районе). В проектах Ольги Киселёвой  –  это формы новых медиа. В-

третьих,  сама локальность как топосно-смысловая целостность 

существует в режиме идентичности (поиска идентичности, 

трансформации идентичности, преодоления кризиса идентичности и т. 

д.). Город находится в поисках своей идентичности, смыслового 

единства своего топосного облика. Тут мы дополним две базовые идеи 

Ольги Киселёвой – постдиаспорная идентичность и новая 
локальность – третьей, не менее важной, высказанною ею идеей: 

поиск универсального кода города. А чем по большому счёту является 

идея «универсального кода» как не идеей поиска идентичности? 

Теоретики и практики New Media Art опираются на идеи 

немецко-австрийского медиа-теоретика Оливера Грау, наиболее яркой 

из которых является идея иммерсивности, воплощённая в названии его 

главной книги «Виртуальное искусство: от иллюзии к погружению 

(immersion)» [29]. Иммерсивность (от англ. immersive — «создающий 

эффект присутствия, погружения») как способ человеческого 

восприятия, демонстрирующий возможности трансформации 
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сознания, актуализирующий вопрос о том, где же та грань, которая 

отделяет действительную реальность от реальности моделируемой, в 

подходе Оливера Грау осмысливается в оптике новых медиа. Речь идёт 

о New Media Art как о новом медиа-посреднике, производящем 

иллюзии, о медиареволюции как о революции изображений, серьёзном 

вызове нашему сознанию, интеллекту и способам коммуникации. В 

своём киевском интервью в рамках форума медиаискусства «Украина 

новых медиа» (2011) Оливер Грау подчеркнул: «изображение больше 
не является зафиксированным объектом, наоборот, открыто к 

изменениям, взаимодействию, реакции. Оно может восприниматься 

трёхмерно, создаваться в реальном времени, проецироваться на стену, 

проецироваться прямо в ваш глаз посредством лазера. Итак, 

изображение стало понятием более комплексным и поддерживается 

новыми методами и способами исследований» [5]. 

Эвристически потенциально плодотворным теоретическим 

предложением по новым методам и способам исследований  новой 

техноэстетической реальности («эстетико-технологического поля») 

может стать весь концептуально-методологический инструментарий 

исследований, осуществлённых в рамках пространственного поворота. 

А одной из важных тем тогда окажется  тема «новой локальности», 
которую мы в данной публикации акцентируем. Подчеркнём также, О. 

Грау говорит о том, что медиаискусство, благодаря силе своей 

визуальности, может взаимодействовать со сложными 

цивилизационными вызовами нашего времени.  Таким образом он 

обозначает возможность изучать  New Media Art на уровне 

глобального социально-философского анализа.  

О. Киселёва активно разрабатывает технологии 

иммерсивности и создания интерактивных объектов и интерактивных 

сред – реальных или виртуальных пространств, созданных для 

взаимодействия и зрительского погружения. Активно используется 

потенциал интердисциплинарности как базового методологического 
принципа современного научного и философского познания. 

Художники – создатели интерактивных сред и интерактивных 

объектов – вступают во взаимодействие с представителями других 

наук, как гуманитарных, так и естественных – с биологами, физиками, 

экологами, педагогами, философами и т.д. Как подчеркивает 

исследователь творчества О. Киселёвой А. А. Кирютин, в данном 

контексте принцип междисциплинарности должен быть воплощён в 

условиях, когда всё больше и больше внимания уделяется 

технологической основе произведения, так как большинство 

произведений создаются на грани науки и искусства [10, c. 5]. Такой 
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междисциплинарности способствует и собственный биографический 

опыт художницы – О. Киселёва родилась в семье известного учёного-

физика. Сама она, представляя свои проекты, подчёркивает 

особенность своего подхода в аспекте презентации технологий: 

обнаружение связи «простых» и «сложных» технологий, где под 

простыми технологиями понимается, например, фото и видео, а под 

сложными – самые современные нано-био-технологии. Глубоко 

продумывается парадоксальное взаимодействие простых и сложных 
технологий с New Media Art.  

Одним из наиболее значимых для настоящего исследования 

является  концепт эстетико-технологического поля. На данный 

момент он не получил ещё достаточно серьёзного теоретического 

обоснования и является подвижным, динамичным, потенциально 

вмещающим достаточно разные  смыслы. В методологическом плане 

эстетико-технологическое поле является своеобразным когнитивным 

«кентавром». В одном концепте соединяются два смысловых слоя: а) 

технологический (в том числе, речь идёт и о социокультурных 

технологиях и если говорить ещё – и о самых глубоких основаниях – о 

базовой антропологической характеристике: человек как существо, 

обладающее искусством («техне») создавать вокруг себя 
искусственные среды, среды обитания, искусственно достраивать свой 

человеческий мир); б) эстетический, связанный со спецификой 

искусства как сферы жизни общества и культуры, со спецификой 

творческой деятельности художника, с творчеством, как таковым. Его 

в устойчивой культурной традиции обозначают полисемантическим 

словом древнегреческого происхождения – «пойэсис» (рoiesis – 

творчество, творение, по-явление, произведение и т.д.). Таким 

образом, в своём глубоком основании эстетико-технологическое поле 

является синтезом двух культурных универсалий, двух архетипов 

культуры техне и пойесиса [22].  

Не упустим также и чрезвычайно важное смысловое 
измерение концепта «эстетико-технологическое поле» – эстезисное, 

связанное с чувственностью, в нашем случае с концептом «новой 

чувственности», без которого невозможно теоретически описывать 

феномен новых медиа. Напомним, что древнегреческое слово 

«эстезис», означающее способность к чувственному восприятию, 

ощущениям и сам процесс чувственного восприятия в его полноте: 

визуального, тактильного, слухового, вкусового и т.д., обрело новую 

жизнь в постмодернистском дискурсе, в том числе, с лёгкой руки 

французского социолога М. Маффесоли, для которого эстезис 

становится ключом к пониманию социальности как таковой и для 
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которого эстетика является опытом проживания совместных чувств, 

переживаний, сердцевиной жизненного мира. Эстезис предстаёт как 

тотальная и коллективная эстетизация жизненного мира, причём 

отличная от присущей романтизму столь же кардинальной эстетизации 

жизни, но осуществленной на других мировоззренческих основаниях. 

В этой связи эстетика  становится  своего рода «первой философией», 

служащей основанием этики и социальной философии. Это ещё один 

сильный аргумент, подтверждающий актуальность изучения New 
Media Art  в контексте социальной философии. Новые формы 

социальности и формат «новой чувственности», обозначаемый и 

культивируемый новыми медиа, существуют в отношениях 

взаимодополнительности.  М. Тлостанова справедливо указывает, что 

эстезис является сферой пересечения онтологии и гносеологии и, 

эффективным механизмом производства и регулирования ощущений, 

неизбежно связанных с телом [26].   

Как подчёркивают исследователи, анализирующие  подход О. 

Киселёвой, основной принцип её творческого метода – коммуникация, 

интерактивность, которые сами по себе становятся эстетическим 

объектом особого рода, этот объект формируется в процессе 

взаимодействия художника и зрителя [39]. В сфере художественного 
искусства New Media Art используется глубоко продуманный 

изначально в литературоведении теоретиками структуралистами (Ю. 

Кристева) принцип интертекстуальности – текст рождается в процессе 

взаимодействия автора и читателя, читатель – полноправный соавтор 

текста художественного произведения.  В данном случае речь идёт о 

сотворчестве зрителя и художника. В качестве конкретного примера 

приведём проект О. Киселёвой «Другая точка зрения / An(other) point 

of view» (2003): два просвечивающихся насквозь экрана, 

расположенных друг напротив друга, заставляют зрителя сделать 

выбор: танцующая африканская девушка / проходящие таможню 

пассажиры международных рейсов. И от выбора зрителя зависит то, 
как  будут вести себя изображения. Зритель действительно становится 

соавтором произведения.   

Еще одна важная методологическая позиция, на которой 

базируется подход О. Киселёвой – это особое внимание к категории 

опыта, идея «нового художественного опыта», принцип 

взаимопроникающего взаимодействия новой пространственности 

(«новой локальности») и нового художественного опыта («новой 

чувственности»), о которой мы писали выше. В свете «новой 

чувственности» можно осмыслить и иммерсивность. Современные 

медиатехнологии позволяют расширить рамки  чувственного опыта, 
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сформировать своего рода сверхчувственность. Особенно это связано с 

пространственным восприятием, активизируется внутреннее 

восприятие окружающего пространства, создание внутреннего чувства 

включённости, вживания, присутствия, ощущение переноса в 

виртуальную среду. Чувство присутствия стирает дистанцию по 

отношению к виртуальной среде, стирает или ослабляет понимание 

искусственности среды, которая так или иначе смоделирована.  

 В этой модели непрерывно строящаяся «новая локальность» 
одновременно становится способом восприятия мира. Так, в ряде 

своих инсталляций («Не тот это город» / «Wrong city») О. Киселёва 

ставит вопрос о соответствии, когерентности природы современной 

ситуации постлокальности, когда, по выражению О. Грау, «всё больше 

и больше образов не принадлежат конкретному месту» [40, p. 11], а 

некоему единству – миру «актов визуального опыта». Распадающаяся 

на глазах классическая локальность, привычная материально-

физическая, географическая топология воссоздается в 

преобразованном виде в особого рода чувственной локальности – в 

«мире актов опыта», причём не обязательно только визуального. 

Актуализируются все чувственные способности – визуальная, 

тактильная, слуховая и т. д., а результатом этой актуализации  и 
«глобальной реконфигурации чувств» [32] становятся причудливые 

синтезы, на грани сверх-чувственного и пост-чувственнного. Таким 

образом, утверждается  связка «постлокальность-постчувственность». 

О «постчувственности» можно и нужно говорить в контексте идеи 

постчеловека и постчеловечества, в контексте идеи трансгуманизма. 

Можно задаваться вопросом  о том, что новая ситуация 

постлокальности ставит своего рода антропологический эксперимент, 

испытывает человека на пределе его чувственных способностей, 

ставит их на грань разрушения или преодоления. Это уже несколько 

десятилетий назад поставленный в философии и философской 

антропологии вопрос об антропологической границе и 
антропологическом переходе (см.: об антропологической границе и 

антропологическом переходе работы философа С.А. Смирнова [20]). 

Однако следует зафиксировать и переход к своего рода 

постчувственности. Обратимся к этой теме, представленной в 

творчестве О. Киселёвой через комментарий куратора выставки О. 

Киселёвой «Не тот это город» А. Боровского [3]. Он подчёркивает, что 

проект Ольги Киселёвой посвящен не деконструкции, а опыту 

выживания, сохранения идентичности. И если происходит 

кардинальная трансформация реального физического пространства 

нашего мира, угрожающая привычным формам человеческого 
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существования, то  ресурсами постчувственности, активированными 

полисемантичными, провоцирующими инсталляциями художницы, 

воссоздаётся символическое антропологическое пространство «мира 

опыта», в котором возрождаются в новых конфигурациях знаки 

уходящей, ускользающей идентичности, национальной, локальной и 

т.д. На память приходит фрагмент из автобиографических «Других 

берегов» В. Набокова, называвшего себя художником-мнемозинистом. 

Писатель пишет о дореволюционном поколении русских мальчиков, 
которым вскоре предстоит потерять родину и потом сверхусилиями 

памяти, изощренной мнемотехникой воспроизводить в изгнании или в 

кардинально изменившихся условиях послереволюционной родины 

утраченный навсегда мир, а значит, сохранять свою базовую 

идентичность: «сдаётся мне, что в смысле  этого раннего набирания 

мира русские дети моего поколения и круга одарены были 

восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении 

катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную 

декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их 

души и тем, что по годам им ещё не причиталось» [18].   

В определенном смысле и О. Киселёву можно назвать 

художником-мнемозинистом, однако с другими оттенками и нюансами 
художественно мнемоантропотехники (к счастью, в её случае нет 

оттенка  безвозвратно утерянного рая). И в современном 

глобализированном мире для сохранения идентичности, утверждения 

собственной самости, поисков оснований «этики аутентичности» (Ч. 

Тейлор) столь же необходима подобного рода набоковская 

«восприимчивость поистине гениальная», сверхчувственность особого 

рода, которая держится энергией памяти, памяти автобиографической, 

личной – памяти культурно-исторической, надличностной, нужен 

«шок памяти».  И в этом контексте тематика новой чувственности 

тесно взаимосвязана с  темой памяти, широко и многообразно 

представленной в современных memory studies (А. Ассман, Я. Ассман, 
М. Хальбвакс, В. Беньямин и др.). Предложение  французского 

учёного П. Нора исследовать «места памяти» соединяет в нашем 

случае «новую локальность» и «новую чувственность» и 

одновременно культурно-историческую мнемогеографию и топологию 

города, в создании, поддержании традиций которой активное участие 

могут принять представители New Media Art.   

Можно подвести некоторые итоги данной исследовательской 

разведки и определить в первом приближении основные направления 

социально-философского анализа концепта «новая локальность» в том 

его понимании, которое развивается в теории и практике New Media 
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Art.  Поиск теоретико-методологических оснований  данного концепта 

следует осуществлять в рамках «пространственного поворота» в 

современном гуманитарном знании, где происходит переосмысление 

образов пространства, прежде всего пространства социокультурного. 

Пространственное взаимодействует с другими измерениями бытия 

социума и культуры: идентичность (в данном случае, постдиаспорная 

идентичность), культурный код (для О. Киселёвой – универсальный 

код города).  
Новые медиа трансформируют и индивидуальное восприятие 

пространства, формируется «новая чувственность», разрабатываются 

технологии иммерсивности, создаются интерактивные объекты и 

среды на стыке реального и виртуального пространств. Концепт 

«новой локальности» в аспекте развития теории и практики новых 

медиа имеет и эстетико-технологическое измерение, которое 

манифестируется в феномене эстетико-технологического поля. В 

рамках современных тенденций развития социально-философского 

знания углубляется и понимание эстезиса как первичной 

социальности, как ключа к пониманию социального во всей его 

глубине и радикальности.  В этой связи  концепт «эстетико-

технологического поля», наряду с «новой локальностью» оказывается 
в сфере компетенции  социально-философского анализа. 

Перспективой настоящего исследования является детальное 

феноменологическое исследование того, как  явно или латентно 

воплощается концепт новой локальности в конкретных проектах 

представителей New Media Art, прежде всего на материале творчества 

художника и теоретика Ольги Киселёвой. 
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С.М. Заяц, М.С. Заяц  

_______________________ 
 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.  

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВЕ  

 
В статье прослеживается эволюция духовно-нравственного 

воспитания в историческом аспекте. Дана характеристика проблем 

духовно-нравственного воспитания, пути решения данных проблем на 

современном этапе. Показана нравственная позиция, которая 

основывается на христианской сотериологии и эсхатологии. 
Ключевые слова: нравственный выбор, духовное воспитание, 

духовный образ. 

  

У статті простежується еволюція духовно-морального 

виховання в історичному аспекті. Подана характеристика проблем 

духовно-морального виховання, шляхи вирішення даних проблем на 

сучасному етапі. Показана моральнісна позиція, яка ґрунтується на 

християнській сотериології та есхатології. 

Ключові слова: моральний вибір, духовне виховання, духовний 

образ. 

 
The article observes the evolution of spiritual and moral education 

in the historical aspect. The characteristics of the problems of spiritual and 

moral education, ways of solving these problems at the present stage are 

given in this article. The moral position, which is based on Christian 

soteriology and eschatology, is shown here. 

Key words: moral choice, spiritual education, spiritual image. 

 

Введение. Мы живём в интересную порубежную эпоху, когда 

происходят значительные изменения в сознании, в духовном взгляде 

на мироздание  большинства думающих людей. Надо признать, что 

каждый уходящий век и век наступающий порождал глубокие 

фундаментальные сдвиги в мироощущении и миропонимании. Цель 
данной статьи – выявление проблем духовно-нравственного 
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воспитания в историческом аспекте, осмысление проблем 

нравственного выбора, его духовной эволюции от времён библейских 

до эпохи современной. Отметим, что воспитание практически всегда 

шло бок о бок с нравственным выбором человека, что неизбежно 

подымало вопросы духовности. Безусловно, ещё на заре цивилизации 

человек пытался определить себя как личность, вступая во 

взаимодействие со средой обитания.  

Основная часть. Обращение к цивилизационной истории 
отсылает нас к Священному Писанию, где вопросы воспитания 

становятся определяющими. Библейская история приводит нам 

множество примеров того, как происходило формирование древнего 

человека, какие у него были нравственные и духовные запросы. Надо 

признать, что воспитание носило авторитарный характер, оно 

строилось на незыблемости отцовского авторитета, который 

поддерживался не только традицией, но и страхом наказания, причём 

порой это наказание носило не столько исправительный характер, 

сколько уничтожительный. Например, за неповиновение сына отцу – 

смерть. В Ветхом Завете приводятся многочисленные примеры такого 

воспитания. Трудно судить, было ли оно действенно, но, тем не менее,  

создана была целая традиция, возникла идея Богоизбранного народа, 
придерживающегося этой традиции. В основе духовного и 

нравственного воспитания был Бог, грозный, ревнивый и 

наказывающий нерадивых и преступников Закона Божия. Древний 

человек, таким образом, имел перед своими глазами нравственный 

Закон, который необходимо исполнять. Это исполнение основывалось 

на вере. Т.е. нравственный выбор и соответственно воспитание 

строилось на вере в высший авторитет, которым, например, для евреев 

был Яхве. 

Правда, был и другой путь – отказ от воспитания, создание 

новой действительности. Такой путь выбрал царевич Шакья-Муни, 

предлагая человеку просветление через отрицание. По такому пути, 
намеченному в древней истории, пошли такие крупные страны как 

Индия и Китай. Нас же, безусловно, в большей степени волнуют 

традиции, из которых произошли системы современного воспитания. 

Античный мир Эллады и Рима – вот ориентиры, определяющие 

научное отношение к процессу духовно-нравственного воспитания.  

Личность и Бог, личность и природа, личность и космос (в 

широком понимании этого слова) – вот краеугольный камень 

размышлений античного человека. Эти размышления облекались в 

мифологическую форму восприятия бытия. Миф – вот документ 

истории, в котором личность раскрывала себя как социально-
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обязательную. Современный исследователь  древней истории С.Д. 

Артамонов пишет: «В конкретные чувственные формы 

художественного образа он уже вкладывал философские абстракции, 

то есть  ещё  смутные  идеи о сущности вещей» [2, с. 3]. Каждая эпоха 

в развитии человечества откладывает свой отпечаток на  

представление человека о себе и о мироздании. Для эпохи античности 

миф – это  форма общественного сознания. Как справедливо считает 

А.А. Тахо-Годи: «Миф <…> не история, которую рассказывают, а 
реальность, которая живёт…» [4, с. 80-81]. И в этой реальности 

происходило узнавание человека, его нравственное самостояние 

становится смыслом его существования. Миф рождает героя, которому 

хочется подражать, хочется самому стать героем. Героическое, 

становясь смыслом бытия, тесно переплеталось с философским 

отношением к действительности. В этом плане философ пытался 

стоять в стороне, чтобы точнее описать то или иное явление, 

рождаемое из сущности, которую он, философ, обозначал и встраивал 

в парадигму человеческих отношений. 

Одним из первых философов, осознавших важность 

воспитательного процесса, был, конечно, Сократ. Наверное, его можно 

назвать первым педагогом, который вопросы нравственного 
самоопределения связал с духовным выбором человека. Прохаживаясь 

по дорогам афинских садов, мыслитель рождал новое отношение к 

мирозданию, в котором свобода и воля становятся определяющими. 

Но эта свобода возможна только в том случае, если нравственность, 

перефразируя Неккера, становится сутью бытия человека. Можно 

сказать, что свобода есть нравственная необходимость. Пожалуй, 

именно Сократ заставил задуматься над проблемой, как выйти из мира 

незнания, как сделать мир знания, являющегося добродетелью, 

основополагающим началом человеческого бытия. После придут 

стоики во главе с Сенекой и Петронием. Их стоическое отношение к 

миру вызывает восхищение, но, к сожалению, Стоя растворилась в 
безнравственной эпохе Нерона, поэтому к этой школе имеется много 

вопросов, на которые ещё предстоит найти ответы. Впрочем, эти 

ответы попытаются дать античные философы, предложившие миру 

игровую форму воспитания, в которой следовало совершить 

нравственный выбор. Но для чего играть? Зачем необходимо 

совершить нравственный и духовный выбор, ни платоники, ни 

неоплатоники ответить не могли.  

На эти проблемные вопросы смогло ответить только новое 

Учение. С приходом в мир Христа, рождением нового типа культуры – 

христианской, произошло не просто узнавание нового Учения, 
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произошло изменение действительности и человеческого естества. 

Сотериологические и эсхатологические представления о мироздании  

сущностно увязывались с Личностью Христа. Отныне личность, если 

она хотела быть личностью, должна была не только следовать 

определённым правилам, но эти правила должны были стать 

естественными для человека. Христос предложил делать себя, чтобы 

стать свободным от смерти, быть естественным продолжением 

Божественной Любви.  
На этом мировоззренческом основании рождается 

святоотеческая педагогика, целью которой является спасение 

человека. Это спасение возможно только в том случае, если 

добродетель естественным образом становится смыслом бытия. 

Важнейшим аспектом воспитания становится личный пример, 

создание Божественного образа в самом себе. Важнейшим моментом, в 

результате которого происходило достижение абсолютной свободы, 

явилось творчество. Не тупое схоластическое заучивание прописных 

истин, но осмысленное служение Богу и друг другу. Это, безусловно, 

носит в себе жертвенный характер, но творчество – всегда кеносис. 

Главным методом творческого познания выступит собеседование. Оно 

было начато ещё Сократом, но в христианскую эпоху беседа явилась 
той важнейшей формой взаимоотношений между людьми, в результате 

которой происходило изменение человеческого естества. Человек 

получил смыслы, которые не могла дать античная философия и 

античная педагогика. Движение производилось не ради движения, но 

ради обретения в себе абсолютной свободы – Бога. Не мудрость ради 

мудрствования, но мудрость ради обретения любви, ставшей 

реальностью. 

Начинается эпоха христианского эллинизма, в которой 

личность, стремящаяся к Духу, выступает в качестве примера, 

которому следует подражать. Герой вернулся, но в ином качестве. 

Славен не только тот, кто расчищает авгиевы конюшни, но тот, кто 
создаёт в себе образ и подобие Божие. Образы святых, их житие 

становятся образцом для подражания. Христианское Учение 

предложило путь. В этом пути не было насилия, но было право на 

свободный выбор. Кстати, необходимо подчеркнуть, что это право 

христианский мир завоевал кровью и потом в буквальном смысле этих 

слов. Христианская традиция сформировала культуру восточно-

европейских народов, в том числе, что касается образования и 

воспитания. Наше образование в большей мере принадлежит 

византийской традиции. Приведём в качестве примера слова С.С. 

Аверинцева: «Из греческого наследия русские ученики восприняли 
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веру в вещественность, субстанциональность слова, которое не только 

verbum, не только (ρομα), но и (λονος). Слово здесь – не только звук и 

знак, чисто «семиотическая» реальность, но драгоценная и сакральная 

субстанция» [1, с. 56]. Величие слова, его логичность своими корнями 

уходят в элементы восточнославянского самосознания.  

Следует отметить, что славянское самосознание изначально 

основывалось на универсальности и монументализме: «Историчность 

монументального стиля соединяется в нём со стремлением утвердить 
вечность, Вечность не противоречит движению. Это не 

неподвижность» [3, с. 58]. Вечность для славянина, если следовать 

мысли Д.С. Лихачёва, это устремлённость к универсальности, Красоте 

и Благодати. Именно с приходом христианства на Русь мы можем 

говорить не о разрозненном самосознании, но о цельном смысле 

Бытия, ясном понимании, куда и к чему необходимо двигаться нашему 

духовному миру. В конце Х века древнерусский мир вошёл в 

классическую традицию, стал пить из византийского богословско-

философского родника, приобщался к бессмертным творениям 

восточно-римского фотиевого Ренессанса. Мы стали частью 

православной традиции, впитав в своё образно-символическое 

сознание Предания Св. Отцов восточной Церкви. Мы стали 
неотъемлемой частью великой римской цивилизации, наследницей 

которой являлась Византийская империя. 

Древнерусское образование, приняв православное 

христианство, ответило бурной просветительской деятельностью 

Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого. Древнерусская 

педагогика  вышла на мировую арену ликом митрополита Илариона 

Киевского, чётко обозначившего роль человека в мироздании. Только 

так, фундаментально, стал подходить русич к осмыслению своего 

мироположения. Были приняты заветы Св. Симеона Нового Богослова, 

говорившего о реальной встрече с Христом, Который есть Истина и 

Путь. И вот уже творят Новый мир Феодосий и Антоний Печерские, 
светильники отечественного православия. Кирилл Туровский читает 

удивительные по красоте и метафорической ёмкости проповеди, 

совершая в человеческих сердцах глубокий нравственный переворот. 

Что важно в православно-христианской педагогической 

традиции? Мы удивительным образом способны воспринять 

необходимое и важное. Ещё не утихли споры по поводу классно-

урочной системы Яна Амоса Коменского, а наше образование уже 

совершенствует его, ищет способы улучшить, распределяя время на 

уроке с учётом психофизических особенностей учащихся. Возможно, 

нам больше надо уделять внимание своему самобытному миру, не 
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смотреть вослед миру западному, у которого другая история, другая 

школа, а значит, и иное самосознание. Достаточно вспомнить 

знаменитую эпоху Возрождения, когда апокалипсические мысли 

буквально пронизывали сознание тогдашней европейской элиты. Как 

результат, с одной стороны покаяние и преображение человеческого 

естества, с другой – деградация духовного мира, господство 

гуманизма, в котором Божественная воля ставилась в подчинённое 

положение относительно человеческой. Нравственные заповеди, 
бывшие сутью человеческого существования, подвергались сомнению 

и даже обструкции. Торжество гуманизма, как это ни парадоксально, 

приводило к крушению гуманизма. В эпоху разлома и перелома стало 

невероятно сложно совершать нравственный выбор, который доселе 

вытекал из всего образа жизни, заложенного с детства. Жившему в 

системе координат Божественных заповедей европейцу совершенно 

неожиданно для него предложили свободу, которой он не хотел и 

боялся. Получив же её, он растерялся. В этой растерянности человек 

стал совершать фундаментальные ошибки. Культура его мышления с 

верхних ступенек Божественного бытия спустилась к проблемам быта. 

В духовный мир ворвалась пошлость и филистерство. Для людей, 

исповедующих христианские принципы, данное положение вещей 
представлялось катастрофическим.  

Ответом выступит педагогическая система Яна Амоса 

Коменского, который пытается строить свою систему воспитания на 

высоких идеалах христианства. Глубокое значение его педагогической 

системы было в том, что он определил путь, по которому следовало 

идти. Христос сказал, что «Он есмь Истина и Путь» – к Нему и 

призывал Коменский своих последователей. В эпоху разложения и 

проломов сознания предлагался фундамент, на котором должно 

строиться здание возрожденного человечества. В этот исторический 

момент педагогика становится важнейшей наукой, вне которой 

невозможно было совершить нравственный выбор. И обратим 
внимание, что каждая новая эпоха, особенно, если она несла в себе 

революционные начала, пыталась строить свою педагогическую 

систему. К сожалению, эти системы, например, Руссо, Песталоцци, 

при всех их положительных моментах, несли в своей сути не столько 

христианские зёрна, сколько идеи Просвещения, которые подготовили 

Великую французскую революцию, где мораль нации ставилась выше 

христианских заповедей. Универсальные понятия добра и зла 

подменялись национальной выгодой и романтичной самобытностью. 

Европейский мир отрекался от Христа, совершал свой нравственный 

выбор в пользу национальной идентичности и сиюминутных 
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национальных интересов. Идеи равенства, братства и свободы 

воспринимались как незыблемые, но декларативные, а потому 

обязательными к исполнению были только тогда, когда это 

становилось выгодным сильным и наглым. 

К сожалению, современная система образования, которая 

строилась на православных принципах воспитания, давших миру преп. 

Сергия Радонежского, Епифания Премудрого, св. Иосифа Волоцкого, 

св. Филиппа Московского, Григория Сковороду, Георгия Конисского и 
св. Серафима Саровского, буквально прониклась чуждыми 

православной почве идеями Просвещения, которые следовало бы 

назвать принципами затемнения христианских ценностей. Так 

называемые идеи Просвещения под вывеской свободы лишали 

личность права свободного нравственного выбора. Человека замыкали 

в рамки определённых условностей, где христианская жизнь 

преподносилась как неверная и невежественная, свойственная 

мракобесам и душителям свободы. Дошло до того, что Святителя 

Филарета, великого собеседника Пушкина, создателя знаменитого 

манифеста, отменявшего крепостное право, называли яростным 

крепостником и душителем всякой свободы. В нашем мире 

сознательно создавался перекос сознания, который уже почти 200 лет 
пытаемся исправить. Но исправить тяжело, когда масонские принципы 

воспитания совмещают с христианскими, когда советская система 

образования, идеологически душившая в человеке образ и подобие 

Божие, преподносится как идеальная, способная решить проблемы 

нашего духовно-нравственного воспитания. Безусловно, в данной 

системе много плюсов, которые необходимо вычленить, чтобы с водой 

не выплеснуть ребенка. Сегодня, это надо признать, следует 

безбоязненно исповедовать в своей педагогической деятельности 

принципы христианского воспитания, которое возможно только на 

путях воцерковления. Церковь должна принять непосредственное 

участие в процессе воспитания подрастающего поколения. Церковная 
жизнь должна стать примером для молодых людей. Главная задача 

сформировать не просто личность, но лик, ту самую «высшую тайну» 

бытия, способную преобразить человеческое естество. Т.е. сегодня 

необходимо говорить о возвращении человека к его духовным 

истокам, которые находятся в древнейшей религиозной традиции, в 

библейских заповедях, данных ещё великому пророку Моисею. 

Возможно ли это в реальной жизни сегодняшнего общества, 

провозгласившего общество без идеологического содержания, что, на 

наш взгляд, является полным абсурдом. Общество, в котором 

отсутствует идеология, неизбежно придёт к краху. Поэтому 
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восстановление идеологических постулатов неизбежно. Вопрос лишь в 

том, какие это будут постулаты? Задача мыслящих педагогов вернуть 

педагогическую систему на современном этапе духовного развития в 

систему координат нравственного выбора, показать путь, по которому 

следует идти подрастающему поколению. Особое значение 

приобретают уроки словесности, о чём ещё говорил академик Д.С. 

Лихачёв. Именно на уроках языка и литературы происходит 

формирование отношения к современной действительности, 
воспитывается память личностная и культурная, что способствует 

узнаванию исторических корней и традиций, которые зиждутся на 

православных ценностях. 

Например, необходимо проводить фундаментальную работу с 

семантикой слова. Замечательный петербургский учёный и педагог 

В.В. Семенцов предложил любопытный словарь, способствующий 

нравственному воспитанию на уроках языка. Приведём несколько 

примеров: 

АБСОЛЮТНЫЙ – от латинского глагола absolvere 

(Ab+solvere – от + решить) – «освобождать, завершать, доводить до 

совершенства». В. Даль: «отрешенный (о предметах духовных, 

невещественных) безграничный, безотносительный, непременный, 
несравниваемый, отдельный и полный». В своём толковании В. Даль 

придерживался традиций православия, в которых  Абсолют – одно из 

латинских имён Бога – определяется через отрицание, то есть, 

называние тех качеств, которые не присущи ему и должны быть от 

него отделены. Людям, верящим в Абсолют, легче определить, чем он 

не является, чем судить о его положительных свойствах. Для 

современников Даля суждения типа «все относительно», «абсолютных 

истин не существует» были подобны безбожию, отрицанию 

первопричины и первообраза всего сущего, бунту против высшей 

власти Творца. Поскольку вера в абсолютное – это чувство, а не 

понятие, все люди условно разделяются по отношению к Абсолюту на 
тех, для кого он действителен, конкретен как субъект, и на тех, для 

кого это абстракция, отвлечённый объект рассуждений… 

БОГАТЫЙ – Фасмер: «от Бог – богатый – «наделённый, 

одаренный». В. Даль: «обильный, изобильный, избыточный, многий». 

«Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, и 

идеже татие подкапывают и крадут: скрывайте же себе сокровище на 

небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не ни 

подкапывают, ни крадут: идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и 

сердце ваше» (От Матфея, гл. 6: 19-21)… 
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НРАВСТВЕННОСТЬ – от нрав – норов – лат. характер – сила 

и направленность воли человека, его сердечная устремленность. 

Восходит к и.-е. основе *nar – воин, богатырь.  В. Даль:  «Всякое  

самоотверженье есть   поступок   нравственный,   доброй    

нравственности,    доблести». Безнравственный человек потакает 

своим слабостям и оказывается добычей этих завоевателей, 

увлекающих его ум и покоряющих сердце. Нравственный человек, 

напротив, отличается стремлением к правде и благодати от Бога, силой 
воли в противостоянии слабостям. Он твёрдо стоит за веру и 

отечество, проявляя бескорыстие и скромность в отношении 

материальных благ. Если нрав в своём первообразном значении – это 

дух воина, то нравить (норовить) – значит проявлять свой воинский 

дух; нравиться – устремлять свой дух на завоевание духовного 

богатства; наконец, нравственность – богатство, завоёванное 

подвигами в духовной брани, то есть, сокровище сердца человека: 

«Скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь ни тля 

тлит, и идеже татие не подкапывают, ни крадут. Идеже бо есть 

сокровище ваше, ту будет и сердце ваше» (От Матфея, 6: 20, 21).  

«Благий человек от благого сокровища сердца своего износит благое: 

и злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое: от 
избытка бо сердца глаголют уста» (от Луки, 6: 45) [5, с. 62]. 

 Естественно, духовно-нравственное воспитание может 

происходить только в комплексе общей духовной направленности. 

Невозможно учить нравственности, когда на уроках, например, 

биологии или истории, подвергается сомнению человеческое естество, 

его божественное происхождение, низводя человека до животного 

уровня и состояния. Пока расовая гипотеза Ч. Дарвина, 

подразделяющая людей на развитых и недоразвитых, будет являться 

основной в учебно-воспитательном процессе, добиться возвращения к 

духовным истокам представляется проблематичным. 

Выводы. Таким образом, поворот к нравственности в 
воспитательном процессе возможен только в том случае, если 

произойдут перемены в политической сфере, в отношении государства 

к проблеме воспитания, его основ. Учитывая историческую традицию, 

можно сказать, что быть человеком означает быть православным. Так 

говорил Ф.М. Достоевский ещё в XIX-м веке, так думал знаменитый 

физиолог, академик И.П. Павлов. И это непреложная аксиома, 

оспаривать которую смешно и глупо. Невозможно сидеть на двух 

стульях, как и невозможно служить двум господам, на что указывает и 

древняя евангельская истина. Можно смело утверждать, что духовно-

нравственное воспитание на современном этапе зависит от нашего 
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духовного выбора, от общественных условий, в которых приходится 

жить и работать и которые формируются в процессе образования и 

воспитания. 
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С.В. Таранов  

__________________ 
 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ 

ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ПРИНЦИП1 

 

Дані тези являють собою спробу синтетичного осмислення 

протестантського світогляду на основі фундаментального 

протестантського принципу «не абсолютизувати відносне». 

Показано, що цей принцип може мати застосування в сучасній 

соціальній практиці. 

Ключові слова: протестантський принцип, трансцендентне, 

квазірелігії, секуляризація, фундаментальна інтенція.      

 

Данные тезисы представляют собой попытку 
синтетического осмысления протестантского мировоззрения на 

основе фундаментального протестантского принципа «не 

абсолютизировать относительное». Показано, что этот принцип 

может иметь приложение к современной социальной практике. 

Ключевые слова: протестантский принцип, 

трансцендентное, квазирелигии, секуляризация, фундаментальная 

интенция. 

 

These theses concentrates on synthetic interpretation of protestant 

worldview on the basis of the fundamental protestant principle – «don’t 

absolutize the relative». It is shown that this principle can be applied in 
modern social practice. 

Key words: Protestant principle, transcendental, quasi-religions, 

secularization, fundamental intention. 

 

Sola fide, Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Dei 

gloria, Лише віра, Лише Святе Письмо, Лише Благодать, Лише 

Христос, Лише Божа слава – такі є основні настанови 

                                                        
1 Виступ на міжнародній науково-практичній конференції «Доба Реформації: держава, 

суспільство, культура» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 12 

жовтня 2017 року). 
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протестантського віровчення. При цьому крізь них просвічує одне 

об’єднуюче начало – всі вони вказують на центральний, ключовий 

принцип2 реформаторської думки – відносне не є абсолютним, нічому 

іманентному, конечному не можна надавати, приписувати  

трансцендентні, граничні якості, атрибути.  

«Падаючи ниць до ніг твоїх, благаю тебе… не слухай 

підлесників твоїх…, що кажуть тобі, що ти – не людина, а хтось, 

подібний до Бога». Це пише Мартін Лютер папі Леву X у період ще не 
принципового протистояння, до віттенбергзьких 95 тезисів, що 

ознаменували кардинальний поворот у християнстві. І вже тут ми 

бачимо важливу відмінність від звичного католицького укладу, 

несхожість, проголошену Лютером – це чітке розрізнення духовного 

від світського, людського від божественного. Бо папа для Лютера – 

людина, натомість істинний глава Церкви – не папа, а Христос. 

Ця безкомпромісність духовного і плотського, ідея про те, що 

немає в світі «просвітленої плоті», дасть зокрема змогу 

протестантизму відійти від освячення кліру, багато в чому від 

церковної обрядовості, від марновірства взагалі. Але суть проблеми, 

ясна річ, не в дріб’язковій обрядовості чи привілеях священства. 

Стрижневою для протестантизму стала переоцінка позитивних якостей 
світу й світського, мирського в цілому.  

«Вповні довершеного в світі немає». Що це дає культурі та 

людській практиці взагалі? Серед іншого – розуміння необхідності 

перетворення світу і себе. Саме звідси пішло економічне процвітання 

протестантських країн (а не лише з вказаних Максом Вебером 

принципів обраності віруючих та розчаклованості світу). Звідси і 

розвиток особистості – дух як вітер дає напрямок самовдосконаленню, 

а не звертає до речей, сталого. Сам Бог чіткіше прозрівається як 

горизонт та осмисленість, врешті як сам шлях становлення людського 

в людині. Головний протестантський принцип по суті постає як 

протест проти скніння, як висування та поступ. 
Нам слід усвідомити ще одну важливу теоретико-

методологічну складову питання. Згадаймо, що одним з вирішальних 

гасел реформаторського руху була саме ре-форма, тобто повернення 

до вихідної форми християнського життя, до простоти й 

незасмітненості життя перших спільнот. Основний протестантський 

принцип в тому колі є також не новацією 16-го сторіччя, натомість він 

                                                        
2 Термін «протестантський принцип» означив видатний філософ і теолог двадцятого 

сторіччя Пауль Тілліх в своїй ґрунтовній роботі «Систематична теологія» (див.: Тиллих 

П. Систематическая теология. Т. 3. – М. – СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 160, 

163). 
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прояснює сутнісне в усьому християнстві. Проголошене ним було 

присутнім у віровченні і раніше, відбулося лише чітке усвідомлення 

найважливішого. Згадаймо хоча б традицію вчення про невидиму 

церкву – що це як не підкреслення не змішувати тимчасове та вічне. 

Окрім доктрини про невидиму церкву пригадаймо відомі 

слова з Євангелії (Мф. 22:21, Мк. 12:17, Лк. 20:25): «Віддайте кесареве 

кесареві, а Богові – Боже». Тобто до мирського, об’єктного, речового 

повинно бути об’єктне ставлення, функціональні, і не більше, 
стосунки. І ніякого обожнення, приписування трансцендентних та 

інших межових якостей (благості, могутності, сили тощо), бо 

іманентне не є трансцендентним. Боже ж – Богові. 

Або ще так – і могутньо, і промовисто, і поетично – «Бог бо на 

небі, а ти на землі» (Екл. 5:1). Метафора землі та неба є вказанням на 

величезну відстань між реальним та ідеальним, людським та 

божественним і пересторогою не змішувати одне з іншим в оцінках. 

Власне і образ Ісуса не є обожненням людського. «Моє 

Царство не належить до цього світу. Якби моє Царство належало до 

світу, мої слуги боролися б, щоб я не був виданий юдеям. Але моє 

царство не звідси». (Ів. 18:36) Що це як не вказівка на власну 

позамежовість та водночас своєрідна настанова іншим на вихід за межі 
звичного людського.  

Наступне. З якою теоретичною позицією вступає в суперечку 

основний протестантський принцип? Це положення так званої 

натуральної теології, традиція якої йде від аристотелівської філософії 

через найрозвиненішу її форму в думці Томи Аквінського та через 

світоглядні настанови Роджера Бекона та Роберта Гросетеста аж до 

відгомонів її в системах мислення Бенедикта Спінози, Ґотфріда-

Вільгельма Ляйбніца та Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля. Вона ж є 

теоретичною основою католицького віровчення, включаючи 

неотомістів двадцятого сторіччя. Її смисловий стрижень полягає в ідеї 

впорядкованого космосу або відрегульованого, регламентованого, 
злагодженого світу. Світ підкорений законам його створення; і 

вивчення світу, його дослідження дає розуміння божественної 

сутності. Або так – за створеним пізнається творець, і самі речі 

демонструють прикмети розумності, саме творіння несе в собі ознаки 

божественного. 

З таким світорозумінням починає двобій фундаментальний 

принцип протестантизму. В двадцятому сторіччі смисл цього 

протистояння яскраво висвітлює школа діалектичної теології. Її 

представники, а особливо глава руху швейцарський теолог Карл Барт 

вповні однозначно маніфестують ідею цілковито  іншого (порівняно зі  
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світом)  Бога.  Бог є непізнаваним (ці  ідеї  йдуть від Канта, Лютера й 

глибше від апофатичного богослов’я, де заперечувальні ознаки 

слугують проясненню божественної сутності). Про нього нічого не 

можна взнати достеменно. Знаємо ми речі, а він, Бог, будучи їхнім 

джерелом, не річ серед речей, він позамежовий, і тут, в цьому світі на 

наші питання дає нам лише своє «Ні». Це може видаватися 

нелюдяним, але це і є так – адже про людяність ми говоримо з 

людськими мірками. Позамежового не досягає цілком ані релігія, ані  
церква – будучи  людськими  установленнями,  обидві  постійно  

зазнають  краху  в своїй діяльності, однак це не привід для відмови від 

них, адже іншого тут немає. Таке невимовлюване розуміння Бога не 

призводить, як стверджує Барт, до  безвиході  та  неприйняття  всього  

сущого. Саме в ньому, незнаному Богові, безконечно далекому від 

світу та людства у світі, можна побачити джерело надії. Світло у 

пітьмі світить. «Пітьма» – скутість, неможливість «тут», тінь 

неможливої можливості Буття «там». Бог протистоїть  людині  як  

неможливе можливому, смерть – життю, вічність – часові. На думку 

діалектиків, теологія, що втрачає  розуміння  принципової  

дистанційованості та навіть цілковитої протилежності Бога стосовно 

цього світу, втрачає також і уявлення про Бога. Звідси не покладатись 
на відносне  як  на абсолютне – ось  що має бути постійним рефреном 

християнського життя. Все решта – ідіолатрія, поклоніння земним 

цінностям та ідолам,  звеличування  негідного. 

І стосовно проблеми людини. Протестантський принцип ніщо 

іманентне не трансцендентне стосується не тільки речей, подій, 

звершень, а й людини. Будучи інтенційною, спрямованою істотою, 

людина тим не менш обмежена. Тому застосування протестантського 

принципу до людини нагадує їй про її конечність, обмеженість. Але 

таке критичне ставлення до своїх якостей, певне самообмеження є 

одночасно і застерігаючим началом від завищеної переоцінки себе, 

своїх здобутків та здобутків інших, і – мотивом для повстання, 
перемагання своєї речової природи в бік взірцевості. «Люди-віхи» 

повинні поступатись «людям-маякам».  

Людина завжди повинна бути критично налаштованою, 

невгамованою, позбавленою пихи, щоби бути спрямованою до вищої 

від себе мети. Людський потенціал (а не модний зараз термін 

«соціальний капітал») розкривається не в набутому, а в постійному 

набутті, процесі (спрямованому) На-Буття. 

І чим корисне для сьогочасся це начебто суто теоретичне 

розрізнення в розумінні природи божественного? Перше. Вже було 

сказано, що невдоволеність світом привела протестантські країни на 
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вістря розвитку, хоча як би ми не оцінювали проблемність науково-

технічної складової цього поступу. Зокрема про це засвідчує досвід 

створення і ґенези Сполучених Штатів Америки. Як пам’ятаємо, по 

суті першими переселенцями, з яких починається історія 

північноамериканської держави були північноанглійські протестанти, 

що 1620 року почали життя в Новій Англії. Отці-пілігрими з 

«Мейфлауер» були не просто протестантами, а пуританами-

нонконформістами, ревнителями радикального протестантизму у 
вигляді конгрегаціоналізму, яких не влаштувало не тільки 

половинчасте англіканство Якова І, а й 12-річне екзильне життя в 

поміркованому голландському реформатському оточенні. І вже 

незабаром був сформований образ Америки як нової землі святих, або 

«міста на верховині» як, посилаючись на біблійний текст (Іс. 2:2-3 та 

Мф. 5:14) назвав нові поселення губернатор Джон Уінтроп. 

Відбувається окреслення ідеї про особливу відповідальність та 

взірцевість переселенців для інших народів. Таким чином бачимо в 

русі переселення і сенс виходу – звільнення від недосконалих умов, і 

смисл призначення, творення досконалого.   

І, вочевидь, нам буде за потрібне якимось чином осягнути цей 

шлях не мавпуючи зовнішні результати, а урозуміючи основні 
внутрішні чинники такого руху. Без ціннісно-орієнтованого 

аналітичного та синтетичного розмислу над західною культурою та 

зокрема протестантського її складника всі економічні та й політичні 

потуги вітчизняного суспільства в справі «приєднання до 

цивілізованого світу» приречені. 

Далі. Лише настанова не обожнювати небожественне рятує 

суспільство від падінь в тоталітарні лабети та ухилів в марну втрату 

часу на псевдорозвиток. Небожественні – сила, принцип, наука, народ, 

конкретна людина, суспільство або певні етапи його розвитку. 

Обожнення сили руйнує підстави людського співіснування. 

Возвеличення принципів заганяє індивідуумів в рабство ідеології. 
Поклоніння науці веде до переоцінки прогресу та до дегуманізації. 

Народ на місці Бога – шлях в нацизм, суспільство (або прошарок-клас, 

або майбутній стан соціуму) як абсолют – і знов тоталітарна пастка, 

наприклад, комунізм. Релігійні ознаки приписуються конкретній 

людині – постане авторитаристський, вождистський режим. Всі 

квазіідеали ведуть до виникнення квазірелігій, де нацизм і комунізм є 

наочними доказами квазірелігійності.   

Декілька зауважень стосовно неоднозначно оцінюваного 

процесу секуляризації. Одні вбачають в ньому позитив звільнення від 

релігії, інші нарікають на втрату духовності. Тут все складніше і 
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важливіше, і допомагає зрозуміти це знову таки вузлова 

протестантська настанова. Збільшення в житті людини частки 

мирського, світського, процес секуляризації не суперечить сутнісно-

релігійній складовій людської екзистенції. Секуляризація підкреслює 

набагато ясніше, що навколо нас лише світ речей, що божественні 

характеристики не повинні бути приписані реальному-речовому. 

Таким чином секуляризація – не просте вивільнення суспільства з-під 

гніту церкви, а звільнення від оманливого образу Бога, очищення та 
звільнення духу, трансцендентного від наносного, речово-

предметного. В цьому контексті важливим є і відділення церкви від 

держави, бо держава не повинна бути церквою, що не виключає 

винятково важливу роль церкви для держави. 

Фактично найважливіший протестантський принцип 

розкриває сутнісні характеристики людського взагалі, є 

трансцендентним принципом, він наближає до розуміння людської 

екзистенції як фундаментальної інтенції, певним чином співпадаючи з 

нею, теж указуючи шлях від Ніщо до Буття. 

Ще раз роз’яснимо форми вирішальної протестантської 

настанови в ім’я граничності граничного: відносне – не абсолютне, 

суще – не Буття, мирське – не божественне, профанне – не сакральне, 
секулярне – не релігійне, статичне – не динамічне, тимчасове – не 

вічне, конечне – не безконечне, людське – не боже, предметне – не 

граничне, речове (плотське, тілесне) – не духовне, іманентне – не 

трансцендентне. 

Фундаментальний протестантський принцип – це pro-test, 

«наперед тестуючий» вчинки людини та їх можливі наслідки, звіряючи 

з найвищими цінностями. А ще, і це є вирішальним – він веде до 

вибору змирення або повстання (протесту) проти змертвілого порядку 

речей, є протестом проти відчуженого, умертвляючого стану світу та 

людини.      
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ГУМАНІЗАЦІЯ НАУКИ ЯК ОСНОВА  

ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ XXI 

СТОЛІТТЯ 

  

В статті ставиться завдання розглянути проблему 

гуманізації науки в сучасному суспільстві. Дана тема стосується всіх, 

без виключення, галузей суспільного життя і спрямована на 
усвідомлення, в першу чергу, науковцем  свого вибору і своїх дій в тому 

чи іншому напрямку дослідження. Основним принципом наукової 

діяльності в сучасному світі має стати діяльність на благо людства. 

Завдяки тому, що вказана проблематика складається з ряду 

напрямків (гуманізація освіти, гуманізація політики), можна говорити 

про те, що її вирішення є складовою частиною розв’язання проблеми 

глобалізованого світу. У вирішенні проблеми гуманізації науки сьогодні 

потрібне зацікавлене і активне суспільство, задля здійснення 

контролю і впливу на його вибір в дослідженні.  

Ключові слова: наука, гуманізм, гуманістична парадигма, 

сучасний процес гуманізації науки, освіти, політики, глобалізований 
світ. 

 

В статье ставится задача рассмотреть проблему 

гуманизации науки в современном обществе. Данная тема касается 

всех, без исключения, сфер общественной жизни и направлена на 

осознание, в первую очередь, учёным своего выбора и своих действий, в 

том или ином направлении исследования. Основным принципом 

научной деятельности в современном мире должна стать 

деятельность на благо человечества. Благодаря тому, что указанная 

проблематика состоит из ряда направлений (гуманизация 

образования, гуманизация политики), можно говорить о том, что её 

решение является составной частью решения проблемы глобального 
мира. В постановке проблемы гуманизации науки сегодня нужно 

заинтересованное и активное общество, для осуществления контроля 

и влияния на выбор учёного в исследовании. 

Ключевые слова: наука, гуманизм, гуманистическая 

парадигма, современный процесс гуманизации науки, образования, 

политики, глобализированный мир.      
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The article poses the task to consider the problem of the 

humanization of science in modern society. The given theme concerns all, 

without exception, branches of a public life and is directed on 

comprehension, first of all, to scientists of the choice and the actions, in this 

or that direction of research. The main principle of scientific activity in the 

modern world is to become an activity for the benefit of mankind. Due to the 

fact that the mentioned problems consist of a number of areas 
(humanization of education, humanization of politics), one can say that its 

solution is an integral part of solving the problem of global peace. In the 

formulation of the problem of the humanization of science today, an 

interested and active society is needed to monitor and influence the choice 

of the scientist in the study. 

Key words: science, humanism, humanistic paradigm, the modern 

process of humanizing science, education, politics, the globalized world.  

 

Питання гуманізації науки в останні роки піднімається все 

частіше, бо є одним із способів, на думку вчених, вийти з тієї 

гуманітарної кризи, в якій опинилась наука та її досягнення, завдяки 

стрімкому процесу розвитку цивілізації. Підтвердженням цьому факту 
є Всесвітній Економічний Форум у Давосі, на якому  Клаус Шваб 

презентував думку про те, що людство і світова економіка 

перебувають в стадії IV промислової революції. Перші три промислові 

революції К. Шваб визначає так: революція кінця ХVIII-го століття; 

масове виробництво – революція кінця ХІХ-го століття і комп’ютерна 

революція 1960-х років. Сьогодні швидкість і вплив новітніх 

технологій є настільки стрімкими і непередбачуваними, що вони 

заслуговують називатись революцію. Клаус Шваб стверджує, що 

«зміни настільки значні, що, з перспективи людської історії, ніколи не 

було більш обнадійливих чи, навпаки, потенційно, більш небезпечних 

часів» [1]. 
Та, якщо оптимістичні прогнози стоять ще під питанням, то 

небезпека вже є реальною. А нещодавня заява відомого фізика Стіва 

Хокінга про те, що стрімкий розвиток штучного інтелекту загрожує 

загибелі людства, є лише зайвим тому підтвердженням. Для Хокінга 

єдиним шляхом до вирішення даної проблеми – є негайно починати 

колонізацію інших планет, бо на цій для людства немає майбутнього. 

Як би не фантастично звучали такі заклики, вони лише повинні 

спонукати людство до кардинальних дій. І починати потрібно з малого 

– з особистої відповідальності кожного за свої дії і свій вибір та їх 

усвідомлення, але цього замало. Потрібна державна доктрина, в якій 



 188 

зійшлися б  як суспільство, так і державні інститути в єдиному 

прагненні взяти на себе відповідальність за майбутнє людства. 

В даному контексті принцип гуманізації науки, на нашу 

думку, зміг би прийняти на себе частину функцій в сенсі зміни 

свідомості та відповідальності вченого за свої дії. Особливо це 

стосується технічної галузі науки. А основні принципи теорії 

регіонального розвитку, як то зміни в суспільній свідомості та пошук 

нових світоглядних настанов в глобалізованому світі, спонукали б 
суспільство і державу в цілому контролювати і впливати на вибір і дії 

вченого. Такі приклади вже існують в світі. Один з перших наукових 

рухів є – Відкрита наука, що ставить собі за мету зробити доступними 

наукові дослідження і їх результати для всіх рівнів зацікавленого і 

активного суспільства, як любителів так і професіоналів. Такий рух, не 

дивлячись на його противників, ставить питання про необхідність 

гуманітарного контролю в науці, що полягає у зростанні 

відповідальності вченого перед суспільством за результати наукової 

діяльності. 

Ідея включення науки в систему суспільних інститутів, її 

соціалізація, є одним із сучасних напрямків філософії науки. Так, М. 

Фішер запропонував інституційний підхід до переосмислення ролі 
науки і технології в суспільстві. На його думку, наука і технології 

повинні стати справжніми соціальними інститутами, тобто стати 

«органічною частиною соціально-культурного простору» [2, с. 80]. 

Такі ж принципи відображені і в Третьому гуманістичному 

маніфесті, що опублікований в 2003 році Американською 

гуманістичною асоціацією (АГА) [див: Вікіпедія]. Особлива увага в 

ньому приділяється науці і, нерозривно пов’язаній з нею техніці. В 

цілому Маніфест формулює багато положень, відповідних до 

концепції сталого розвитку: відповідальність перед майбутніми 

поколіннями, цивілізаційний рівень вирішення глобальних проблем, 

неможливість зупинити науково-технічний прогрес тощо. Але, в 
Маніфесті, більшою мірою відображена більш конкретна проблема і 

можливі шляхи її вирішення саме в науковій галузі. 

Відомий американський футуролог Джон Нейсбіт в своїй 

праці «Висока технологія, глибока гуманність» (2005) запропонував 

принцип, завдяки якому технологія, її виробники і споживачі повинні 

бути соціально відповідальними і керуватись метою розвитку, а не 

руйнування гуманних засад суспільства. «Глибока гуманність» в 

даному контексті розглядається Нейсбітом як поєднання 

технологічних інтересів людини і суспільства [3]. Йому вдалося 
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сформулювати такий собі імператив соціальної відповідальності 

технології і її творців. 

Проблема відповідальності наукового колективу або вченого 

за оприлюднені результати своїх відкриттів, їх відповідальність за 

достовірність екологічних, чи інших експериментів та проектів, 

відповідальність влади за організацію гуманітарного контролю над 

впровадженням наукових результатів – все це В.К. Сергеєв трактує в 

екзистенційній площині, бо мова, на його думку, йде не лише про 
відповідальність людини перед суспільством і природою, але ж і перед 

собою. І тут є можливим говорити про екзистенційний аспект 

гуманізації науки [4, с. 51]. 

І такий момент є дуже важливим, бо в Етичному кодексі 

вченого України мова йде здебільшого про відповідальність вченого 

перед суспільством, або природою, ще перед іншим вченим, і аж ніяк 

ні перед самим собою [5]. Саме з цього моменту, на нашу думку, має 

починатися процес соціалізації науки – відповідальність вченого перед 

собою, як членом спільноти, що впливає на  розвиток суспільства.   

В сучасному цивілізованому світі превалює тенденція до 

становлення суспільства як цілісної системи, де на передній план 

висуваються проблеми, що мають загальнолюдське значення. Людство 
навчилось цінувати життя, свободу, вибір духовних цінностей та 

ідеалів, воно прагне затвердити ідеологію миру і толерантності. Разом 

з тим, сучасне суспільство демонструє і військові, регіональні та 

міжетнічні конфлікти, насилля, тероризм, посилення глобальних 

проблем сучасності. В таких умовах виникає потреба в усвідомленні 

відповідальності людини за свої вчинки, в гуманізації освіти та науки і 

всіх сфер життя суспільства. Як писав німецький філософ Еріх Фромм: 

«Одне з двох: або західний світ буде здатним відродити гуманізм, 

основною проблемою якого є найбільш повний розвиток людяності, а 

не праця, чи виробництво, або ж Захід загине, як багато інших 

цивілізацій» [6].  
Сьогодні ж ми можемо спостерігати все більше прикладів саме 

технократичного типу мислення, до якого призвела зневага 

гуманітарного знання, низький рівень культури і моральності, а 

головне, прагнення до отримання якнайшвидшого результату своєї 

діяльності, що забезпечує отримання матеріальної винагороди. Як 

відмічав В.П. Зінченко технократичне мислення – «це світогляд, 

суттєвими рисами якого є примат засобу над ціллю, приватної мети 

над смислом і загальнолюдськими інтересами, смислу над буттям і 

реаліями сучасного світу, техніки над людиною і її цінностями» [див.: 

7, с. 79]. Турбота про миттєві вигоди без прогнозування наслідків 
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втілення своїх досліджень для людства, тягне за собою екологічні 

катастрофи, помилки в економічному прогнозуванні і соціальній 

політиці тощо. «Тільки той прогрес і тільки такі зміни, які 

відповідають людським інтересам і знаходяться в межах їх здатності 

до адаптації, мають право на існування, – писав один з організаторів 

Римського клубу Ауреліо Печчеі, – такий логічний висновок і саме в 

цьому ключі слід вирішувати питання про регуляцію процесу змін» [8, 

с. 209]. 
Одним із способів подолання технократичного мислення вчені 

вбачають в гуманізації та гуманітаризації освіти, зокрема вищої. Саме 

там закладаються основи знань та вмінь, пов’язаних з майбутньою 

професією, формується певний тип і спосіб мислення. Гуманістичне 

спрямування освітнього процесу в змозі вивести його носіїв за межі 

вузькопрофесійної орієнтації, поєднати спеціальні знання зі світом 

загальнолюдських цінностей. Така програма існує на прикладі 

Державної національної програми «Освіта (Україна XXI століття)». 

Саме вона, на думку В. Воронкової, «повинна стати найважливішою 

ланкою виховання свідомих громадян Української держави сучасного 

гуманітарного знання» [9, с. 205]. Але, такої програми, мабуть, замало, 

бо проблема гуманізації та гуманітаризації освіти в Україні сьогодні 
все ще є актуальною. І потрібен постійний діалог між державою і 

зацікавленим у її вирішенні суспільством, щоб поступово змінювати 

свідомість і обізнаність громадян в цій проблемі. 

Суспільство часто плутає поняття гуманізм та гуманітаризм, 

не говорячи вже про глибинну їх сутність. Отож, гуманізм – це 

напрямок мислення і діяльності, орієнтований на благо всіх людей як 

найвищу цінність і вищий смисл життя при безумовній повазі до 

свободи кожної особистості. Гуманітаризм – напрямок мислення і 

діяльності, орієнтований на всемірний розвиток, освоєння і 

використання гуманітарного знання в якості засобу гуманізації життя. 

Отож, гуманітаризм виступає таким собі засобом у здійсненні вищої 
мети – гуманізму. 

Включення науки і освіти в систему суспільних інститутів, їх 

справжня соціалізація – є однією з ключових проблем гуманізації 

суспільного життя. 

Гуманізація освіти в умовах інформаційного суспільства – 

проблема не лише регіональна, але й міжнародна. Її можливо вирішити 

в співробітництві науковців і діячів освіти всього світу, бо мета, яку 

вони переслідують в своїх пошуках розв’язання проблеми є 

глобальною і стосується кожного без виключення жителя нашої 

планети: збереження і збагачення загальнолюдських цінностей, 
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зокрема і спасіння людства, в цілому. «Доброта повинна стати дійсною 

силою історії і проголосити початок віку гуманності. Лише перемога 

гуманістичного світосприйняття над антигуманізмом, – писав Альберт 

Швейцер, – дає нам можливість з надією дивитись в майбутнє» [цит. 

за: 10, с. 116]. 

Ще один аспект, який суттєвим чином впливає на процес 

гуманізації науки – це гуманізація політичної сфери життя суспільства. 

Ситуація тут є також непростою, бо реалізація програми гуманізації не 
лише науки, а й всього суспільства залежить від усвідомлення як 

влади, так і політичної сфери суспільства тих наслідків, які чекають на 

людство без ціннісних орієнтирів. До прикладу, В. Воронкова так 

визначає сутність гуманізму політики та основні його риси: «Гуманізм 

політики поєднує вчення про людину як визначальну мету і вищу 

цінність демократичного суспільства; уточнює принцип розуміння 

сутності людини і світу її буття… Його істотною рисою є відродження 

розуміння людини як вільної істоти, самореалізації її сутнісних сил, 

злитої зі світом природи» [9, c. 215]. 

Політика є найдинамічнішою сферою суспільного життя, яка 

має значний вплив на людину та всі сфери її життя і, разом з тим, 

найголовнішою сферою діяльності, від якої напряму залежить 
майбутнє людства. Саме політика здатна проникати в усі сфери життя 

суспільства і, в такій ситуації, донести гуманістичні принципи до 

широкого загалу. Потрібна лише стійка воля влади на поширення 

гуманізму. В цій ситуації допоможе ідея «соціального гуманізму». Як 

зазначає В. Воронкова: «Це людський вимір економіки і політики, 

екологічної етики, моралі, ненасильства; діалогу та толерантності як 

імперативу людських відносин, “позитивного екзистенціалізму”, 

“соціального прагматизму”, орієнтація на реальні проблеми і турботи 

людини» [9, с. 212]. 

Таким чином, процес гуманізації як науки зокрема, так і 

всього суспільства взагалі, є складним, але необхідним в подоланні 
кризи нівелювання ціннісних орієнтирів та настанов. Процес 

гуманізації В. Воронкова визначає в необхідності «подолання 

антагоністичних форм відчуження людини; поступового визнання 

людської особистості людини основним багатством суспільства» [9, с. 

220]. До цього можна лише додати, що в основі всіх процесів 

суспільства повинна бути турбота про благо людини і її майбутнє. Тож 

включення науки в систему суспільних інститутів, її справжня 

соціалізація – є одна з ключових проблем гуманізації науки, задля 

блага не лише теперішніх поколінь, а й майбутніх. Ще в 1922 році В.І. 

Вернадський, відчуваючи першу велику загрозу використання атомної 



 192 

енергії і відповідальності вченого в цій ситуації писав: «Чи зможе 

людина скористатися цією силою, направити її на добро, а не на 

самознищення? Чи доросла вона до вміння використовувати ту силу, 

яку неминуче повинна дати їй наука? Вчені не повинні закривати очі 

на можливі наслідки їх наукової праці, наукового прогресу. Вони 

повинні відчувати себе відповідальними за всі наслідки їх відкриттів. 

Вони повинні пов’язувати  свою роботу з кращою організацією всього 

людства» [11, с. 8]. 
Хочеться сподіватися, що людство «доросло» хоча б до вміння 

усвідомлювати, оцінювати та впливати на стрімкий процес розвитку 

наукових технологій, де людині відводиться надто мало місця. 
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ПОНЯТТЯ МЕРИТОКРАТІЇ У СУЧАСНОМУ 

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ 

ДИСКУРСІ 
 

У статті розглядаються основні аспекти появи та подальшої 
трансформації меритократичної концепції, аналізуються 

особливості використання поняття «меритократія» в сучасному 

філософсько-політичному дискурсі, а також вивчається досвід 

реалізації меритократичних принципів формування політичної еліти 

на прикладі Сінгапуру, США та КНР. Концепція меритократії, 

з’явившись у середині ХХ ст., стала продовженням технократичних 

ідей управління суспільством, що виникли після науково-технічної 

революції. Сьогодні існують декілька підходів до визначення поняття 

«меритократія»: це концепція, сукупність поглядів, система 

політичного устрою суспільства, принцип формування політичної 

еліти. Аналіз політичної дійсності таких країн як Сінгапур, США, 
КНР дозволяє стверджувати, що в цих країнах існує 

меритократичний підхід до відбору державних управлінців. 

Позитивними факторами застосування меритократичних критеріїв 

до формування політичної еліти є обіймання державних посад 

професіоналами, відсутність корупції в органах державної влади, 

справедливе оновлення політичної еліти на основі об’єктивних 

факторів. Серед негативних аспектів реалізації меритократичної 

концепції можна назвати її антигуманний характер, що змушує людей 

до постійної конкуренції, жорсткість стратифікації суспільства, 

заснованої на об’єктивних передумовах, певну замкненість системи 

через недоступність якісної вищої освіти для широких мас. Попри це, 

ідеї меритократії залишаються популярними у багатьох розвинених 
країнах. Із 2014 р. Президент П. Порошенко задекларував прагнення 

реалізувати меритократичний підхід до формування системи 

управління країною та боротьби з корупцією, використовуючи досвід 

Сінгапуру та Китаю. У технократичний уряд були запрошені іноземні 

фахівці, проведені реформи поліції та інших силових структур. Проте 

аналіз політичної та соціальної дійсності демонструє відсутність 

вагомих результатів на цьому шляху. Однак, запорукою подальшого 



 194 

розвитку нашої держави є використання меритократичного підходу 

до формування політичної і соціальної системи України.  

Ключові слова: меритократія, політична еліта, соціальна 

стратифікація. 

 

The article deals with the main aspects of the emergence and 

further transformation of the meritocratic concept, analyzes the 

peculiarities of using the concept of «meritocracy» in contemporary 
philosophical and political discourse, and also examines the experience of 

implementing the meritocratic principles on the example of Singapore, the 

USA and the PRC. The concept of meritocracy, appearing in the middle of 

the twentieth century, became a continuation of the technocratic ideas of the 

management of society that arose after the scientific and technological 

revolution. Today there are several approaches to the definition of the term 

«meritocracy»: it is a concept, a set of views, a system of political structure 

of society, and the principle of the formation of political elite. The analysis 

of the political reality of countries such as Singapore, the United States, and 

Chinasuggests that there is a meritocratic approach to the selection of 

government officials in these countries. The occupation of public office by 

professionals, the lack of corruption, a fair renewal of the political elite 
because of objective factors are the positive factors in the application of 

meritocratic criteria to the formation of the political elite. The negative 

aspects of the implementation of the meritocratic concept include its 

inhumane character, which makes people to constant competition, the 

rigidity of the stratification of society, based on objective conditions, the 

limited access of the broad masses to higher education. Despite this, the 

ideas of meritocracy remain popular in many developed countries. Since 

2014, President P. Poroshenko has declared the desire to implement the 

meritocratic approach to the formation of a country’s system of governance 

and the fight against corruption, drawing on the experience of Singapore 

and China. Foreign specialists were invited to the technocratic government, 
reforms of the police and other law enforcement agencies were carried out. 

However, the analysis of political and social reality demonstrates the lack 

of significant results on this path. Nevertheless, the key to the further 

development of our state is the use of the meritocratic approach to the 

formation of the political and social system of Ukraine. 

Key words: meritocracy, political elite, social stratification. 

 

Постановка проблеми. Актуальність обраної проблематики 

обумовлена все частішою появою терміну «меритократія» у сучасному 

українському філософсько-політичному дискурсі. Революційні події 
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2014 р. та подальші спроби перезавантажити систему управління 

країною вимагали звернення до нових принципів відбору політичної 

еліти                                   країни, використовуючи світові досягнення 

філософської і політологічної думки, а також досвід інших країн. Саме 

тому меритократія як ідеологія, політична система, а також метод 

соціальної стратифікації вимагає сьогодні глибокого наукового 

осмислення у нових політичних і суспільних реаліях нашої держави. 

Аналіз основних джерел і публікацій. Мета дослідження. У 
витоків формування концепції меритократії знаходилися такі 

дослідники як: М. Янг [1], Д. Белл [2], З. Бжезинський [3] та ін. Серед 

українських науковців цій проблематиці присвятили свої роботи Ю. 

Бардачов, І. Лопушинський [4], О. Гнєдаш [5], С. Газарян, О. Носик 

[6], Т. Орлова [7] та ін. Цікавими є публікації І. Шевченка, політика і 

юриста, засновника Меритократичної партії України [8]. Однак, 

актуальність теми робить необхідним подальший науковий аналіз 

концепції меритократії та можливості її застосування в Україні. У 

статті автор ставить за мету висвітлити історію появи та подальшої 

трансформації поняття «меритократія», проаналізувати аспекти 

застосування його у сучасному філософсько-політичному дискурсі, а 

також окреслити перспективи використання меритократичних 
принципів у політичному та суспільному житті України. 

Основна частина. Із моменту утворення суспільства з чіткою 

ієрархією та появи перших держав перед людством постала проблема 

відбору лідерів, здатних керувати великими людськими колективами. 

У різні часи критерії відбору управлінців були різними, проте пошук 

найбільш оптимального рішення турбував філософів і науковців всіх 

часів. Ідеї про те, що суспільством повинні керувати найкращі, 

найосвіченіші, наймудріші мають тисячолітню історію – варто згадати 

концепції Платона, Конфуція,   Ф. Бекона, Т. Кампанелли та ін. Проте 

лише у ХХ ст. з його науково-технічним прогресом і викликами, що 

він спричинив, з’явилися якісно нові теорії відбору еліти та прийняття 
управлінських рішень в області політики, економіки й інших сфер 

життя суспільства. Ці концепції, об’єднані загальною назвою 

«технократичні», передбачали передачу управління державою 

науково-технічним спеціалістам, людям, що мають надзвичайні 

інтелектуальні здібності, особливі знання і кваліфікацію. У цьому 

контексті варто згадати концепції технологічного детермінізму Т. 

Веблена (1920-ті рр.), «Революцію менеджерів» Дж. Бернхема (1941 

р.), Дж. Гелбрейта та його «Нове індустріальне суспільство» (1967 р.), 

Д. Белла з ідеями про устрій постіндустріального суспільства (1973 р.), 

технотронне суспільство                        З. Бжезинського(1970-ті рр.), 
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«Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» Й. 

Масуди (1980 р.), ідеї «третьої хвилі» Е. Тоффлера (1980 р.). Усі ці 

теорії засновані на меритократичних принципах (від лат. meritus – 

гідний та грецьк. kratos – влада). 

Сам термін «меритократія» з’являється у 1950-ті рр., причому 

спочатку значення його мало негативне забарвлення. Так, у 1954 р. у 

своїй роботі «Криза освіти» німецько-американський філософ, 

політолог Х. Арендт використовує цей термін як синонім олігархії, 
обумовленої не багатством або правом народження, а талантом [9]. За 

чотири роки, у 1958 р., виходить сатиричне есе британського соціолога 

і політика М. Янга «Піднесення меритократії: 1870-2033», твір-

антиутопія, в якому описується суспільство, влаштоване за принципом 

меритократії. Несправедливість устрою врешті-решт призводить до 

революції і повалення еліти, відірваної від народу. Цей твір мав на меті 

застерегти британське суспільство щодо небезпеки обмеженості 

ціннісних орієнтирів, нагадати про необхідність людяності, 

гуманістичних початків побудови суспільних відносин. Повчальність 

твору залишилася у минулому, а термін «меритократія» почали 

вживати в іншому, позитивному значенні. З 1950-х рр. і до сьогодні це 

поняття ставало предметом розгляду багатьох науковців і дослідників. 
Так, про неминучість меритократії як принципу стратифікації 

суспільства майбутнього писав Д. Белл, автор теорії 

постіндустріального суспільства. У своїй книзі «Прихід 

постіндустріального суспільства» (1973 р.) він наголошує на тому, що 

приналежність до певного класу має визначатися не походженням або 

статками, а здібностями, освітою та кваліфікацією. Високий статус 

повинен надаватися людині на основі її особистих досягнень, визнання 

її авторитету рівними їй людьми [2]. 

Е. Тоффлер, теоретик «третьої хвилі» розвитку суспільства, 

також наголошує, що майбутнє світової політики – за освіченими 

людьми, які володіють вражаючим спектром знань та енергією 
творення. Дослідник пише про формування «нового класу» освічених 

робітників в області інформації, інтелектуалів і техніків, які 

боротимуться з політиками і управлінцями «другої хвилі» [10]. 

Цікавим є визначення М. Кроль, аналітика Лабораторії соціальних 

інновацій, на думку якої, меритократія є формою автократії, у якій 

влада належить природній аристократії – правлячій інтелектуальній 

еліті [12]. На думку Т. Орлової, меритократія – це концепція/система 

соціальних відносин/принципів управління, за якою влада може 

здійснюватися людьми, що відрізняються своїми здібностями, 

досягненнями, професійною компетентністю, а не соціальним 
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походженням або наданим їм статусом [7]. Дослідниця зазначає, що 

меритократична модель із девізом «кожному за його заслугами» 

спрямована проти несправедливого розподілу політичних цінностей, 

заснованого на знайомствах, зв’язках, успадкуванні посад та ін. В 

основі ієрархічної політичної побудови суспільства, на думку Т. 

Орлової, повинен лежати принцип залежності посади лише від 

здібностей і досягнень конкретної особи. І. Шевченко вважає, що 

меритократія – це така система суспільних відносин, у якій людина 
оцінюється та отримує визнання виключно за особисті досягнення, а 

на владні посади обираються та призначаються виключно чесні та 

найбільш компетентні люди, незалежно від їх партійної незалежності, 

статі, етнічного або соціального походження, релігійних переконань та 

матеріального становища [8]. 

Таким чином, аналізуючи сучасний філософсько-політичний 

дискурс, можна дійти висновку, що поняття «меритократія» 

вживається у декількох значеннях. Згідно з першим, «меритократія» – 

це ідеологія, концепція, сукупність поглядів, заснована на ідеї 

зворотного зв’язку між навичками, працелюбством і освітою та між 

статусом у суспільстві, владною посадою, приналежністю до 

прийняття управлінських рішень. Згідно з другим, меритократія – 
система політичного устрою, за яким при владі знаходяться 

кваліфіковані професіонали з певним досвідом, особистими якостями і 

чеснотами. Вона реалізована, принаймні частково, у таких країнах, як 

Сінгапур, Китай, Тайвань, Казахстан, Грузія, США, Франція, Японія, 

Великобританія. Згідно з третім, меритократичність як принцип 

відбору політичної еліти сьогодні реалізована у більшості розвинених 

країн, часто у вигляді технократичних урядів. Вона спрямована 

насамперед на збереження існуючого статус-кво та підкріплюється 

неолібералізмом у економіці. 

Наукове осмислення концепції меритократії та аналіз досвіду 

окремих країн, які намагалися втілити в життя її принципи, дозволяє 
окреслити основні проблеми її реалізації. Серед найголовніших можна 

назвати наступні: неможливість створити універсальний критерій 

(систему критеріїв) для відбору кандидатів на посади; справедливість 

устрою меритократичного суспільства; адекватна оцінка правильності 

обраного курсу розвитку держави і суспільства меритократичною 

елітою в умовах фактичної відсутності важелів впливу. 

Так, одним з найважливіших питань у меритократичній 

концепції є питання критеріїв для відбору кандидатів на посади. 

Особисті якості людини (інтелект, схильність до емпатії тощо) важко 

виміряти, а їх вимірювані складові не забезпечать сто відсотків успіху 
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роботи на новій посаді. Важливим, проте не гарантуючим успіх, є 

досвід, досягнення минулих років, адже кандидат буде змушений 

працювати на новій посаді, з новими функціями та новою посадою. Ці 

проблеми по-різному вирішуються в різних країнах. Наприклад, Китай 

розробив витончену і всеохоплюючу систему відбору та просування 

управлінців, яка передбачає десятиліття навчання і цілу низку 

екзаменів на різних стадіях їхньої кар’єри. Щоб отримати посаду 

керівника на рівні, вищому за районний, китайцю необхідно мати 
диплом коледжу та досвід роботи на двох різних посадах рівнем 

нижче. Шлях до посади заступника міністра займає приблизно 20 

років, причому кандидату необхідно брати участь в роботі партійних 

організацій, мати досвід роботи на державних підприємствах та в 

громадських організаціях. Тільки один з 140 тис. управлінців 

піднімається на рівень провінції чи міністерства [13]. Піддається 

критиці практика Франції, де результати єдиного екзамену, який 

складають у 18 років, стають вирішальними на все життя у питанні 

подальшої кар’єри. У Великій Британії більшість державних посад 

обіймають випускники Оксфорду і Кембриджу. 

У Сінгапурі, який вважається найбільш наближеним до 

втіленням меритократичної концепції управління державою, діє 
спеціальна Комісія з питань державної служби по відбору кадрів. Вона 

складається з професіоналів, що прийшли з приватного сектору і 

ніколи не займали політичних чи адміністративних посад. До 

компетенції комісії входить підбір персоналу на державні посади та 

подальше їх просування, дисциплінарний контроль держслужбовців, 

управління програмою стипендіатів уряду Сінгапуру. Головним 

інструментом поповнення кадрового резерву вищих управлінців 

країни є стипендії уряду, стипендіатів обирають за двома 

характеристиками: вони повинні входити в один відсоток кращих 

випускників школи та володіти компетенцією управління (брати 

участь у волонтерських рухах, громадських організаціях тощо) [14]. 
Для просування державних службовців далі кар’єрними сходами з 

1980-х рр. діє такий інструмент, як оцінка результатів діяльності, що 

містить самооцінку результатів, якісну оцінку результатів та оцінку 

потенціалу людини. Так, наприклад, якщо до 35 років кандидат не 

демонструє потенціалу стати заступником міністра, йому пропонують 

піти з державної служби. Схожа система підбору кадрів 

використовується в США, де критерії та механізми відбору досить 

чітко розроблені. Цим питанням тут займається Служба управління 

персоналом. Критеріями відбору кандидатів на посади є прагнення до 

саморозвитку, порядність та чесність, навички міжособистісних 
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відносин, мотивація державного службовця, усна та письмова 

комунікація. Окремо визначаються лідерські компетенції – управління 

змінами, креативність та інновації, гнучкість, наполегливість, 

стратегічне мислення, довгострокове планування, управління людьми, 

формування команди, орієнтація на результат тощо. Для визначення 

рівня відповідності критеріям застосується практика екзаменів, 

письмові тести та конкурсні відбори [14]. 

Критики меритократичних концепцій наголошують на 
несправедливості меритократичного устрою. Засновник концепції М. 

Янг вказує на обмеження ціннісних орієнтирів меритократичного 

підходу до управління державою: «Кожну людину треба поважати за 

те хороше, що в ній є. <…> Хто міг би сказати, що вчений володіє 

більшою гідністю, ніж швейцар, який є прекрасним батьком, що 

держслужбовець кращий за водія вантажівки, який прекрасно вирощує 

троянди?» [1]. З ним погоджується К. Нельсен, канадський філософ, 

вказуючи, що на фундаментальному рівні меритократія – антигуманне 

суспільство. На його думку, «жорстоко та нелюдяно влаштовувати 

постійну конкуренцію між людьми практично у всіх сферах, з 

постійним сортуванням, оцінкою, рейтингуванням людей в межах 

прагнення до все більшої ефективності та продуктивного суспільства. 
Таке суспільство підриває всі основи братерства і солідарності між 

людьми…» [15]. Справді, духовними засадами меритократії є 

індивідуальність, а не колективізм, солідарність. Основою 

меритократії є постійна конкуренція: щоб отримати вище становище в 

суспільстві та високу якість життя треба постійно розвиватися, 

розвивати свої здібності та перевершувати в них інших людей. Це, по 

суті, є соціальним дарвінізмом, перенесенням біологічного принципу 

природнього відбору на соціальний розвиток людства. 

Іншим аспектом справедливості меритократичного устрою є 

жорсткість стратифікації суспільства, яка більш поляризована за 

класовий устрій. Адже якості, що дозволяють людині увійти до 
вищого класу інтелектуалів, потенційно визначені при народженні, 

хоча формуються і розвиваються протягом життя. Саме тому апологет 

меритократичної концепції Д. Белл писав про необхідність 

«справедливості принципів меритократичного відбору» і відмову від 

приниження нижчих страт. Він вказує на можливу небезпеку втілення 

меритократії на практиці: «Батьки з високим статусом будуть 

намагатися передати своїм дітям свої позиції через вплив або 

культурні переваги, і таким чином через покоління меритократія може 

перетворитися на замкнений привілейований клас» [2]. 
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Вища освіта, яка є гарантом успіху вмеритократично 

орієнтованому суспільстві, насправді не завжди є доступною для 

широких верств населення, насамперед через її вартість. Відсутність 

можливості обрати хорошу школу для дитини, наприклад у Німеччині, 

фактично закриває їй дорогу в престижний університет. Вартість 

навчання в американських університетах «Ліги плюща» та 

британських Оксфорді і Кембриджі обмежує участь потенційних 

кандидатів у майбутніх кар’єрних звершеннях. Варіантом розв’язання 
цієї проблеми є стипендіальні приватні й урядові програми, інвестиції 

у середню освіту, професійна та цільова орієнтація підлітків. У 

Сінгапурі, наприклад, програма підвищення соціальної мобільності 

через збільшення виплат малозабезпеченому населенню, а також 

інвестиції у освіту і медицину, отримали назву «співчутливої 

меритократії» [12]. 

Ще однією вадою меритократичного устрою є неможливість 

впливати на обраний курс з боку нижчого класу, відсутність важелів 

стримувань і протидій. У суспільстві, де більш здібні беруть на себе 

відповідальність приймати рішення за менш здібних, відкидають 

можливість нижчого класу брати участь у вирішення своєї долі, 

майбутнього, існує загроза встановлення диктатури інтелектуалів. М. 
Янг писав, що «якби заможні та сильні заохочувалися загальною 

культурою суспільства вірити, що вони повністю заслужили все те, що 

вони мають, можна уявити якими самовпевненими вони б були, як 

безпощадно вони б захищали свої привілеї… Влада розбещує, і один із 

секретів здорового суспільства полягає у можливості покритикувати 

владу. Але влада не може бути обмежена, якщо прості люди, відкинуті 

системою освіти, не будуть відчувати морального права протидіяти 

тим, хто знаходиться при владі…» [1]. Таким чином, меритократичний 

устрій підриває почуття самоповаги у нижчого класу, адже низьке 

соціальне становище будуть трактуватися у такому суспільстві як 

«об’єктивна» нездатність влаштувати у кращий спосіб своє життя. 
Незважаючи на вказані вади концепції меритократії та 

проблеми її практичної реалізації, ідеї меритократії залишаються 

досить популярними у більшості розвинених країн. Не винятком є 

Україна, де після революційних подій 2014 р. неодноразово робилися 

спроби «перезавантаження» влади, а також судової системи і силових 

структур. Формування політичної еліти нашої країни з моменту 

незалежності відбувалося в основному на залученні кадрів з партійної 

номенклатури часів СРСР, пізніше – з бізнесменів нового покоління. 

Найяскравіший приклад невідповідності української дійсності 

принципам меритократії наводить Д.А. Белл у своїй книзі «Китайська 
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модель»: «кандидати з кримінальним минулим повинні бути 

позбавлені можливості займати державні посади. Проте в таких 

демократичних країнах, як Індія та Україна, багато політиків не 

відповідають навіть цим мінімальним стандартам» [13]. 

На початку свого президентського терміну П. Порошенко 

зазначав про необхідність для України використати досвід Сінгапуру у 

боротьбі з корупцією та основами формування політичної еліти країни 

[16]. Були оголошені конкурсні відбори до поліції, інших силових 
структур, проведена переатестація співробітників з метою виявлення 

відповідності їх кваліфікації займаним посадам, створено Національне 

антикорупційне бюро, до уряду запрошено фахівців з інших країн. 

Результатами оголошених реформ стали зростання злочинності та 

зниження рівня розкриття злочинів [17], недостатня результативність 

роботи НАБУ [18], параліч правоохоронної системи в цілому. Спробу 

сформувати технократичний уряд також не можна вважати вдалою. 

Серед головних причин звільнення закордонних фахівців – 

неможливість працювати в умовах опору системи, корупції на усіх 

рівнях, блокуванні їхньої роботи. 

У 2011 р. відомий юрист і політик І. Шевченко створив та 

очолив Меритократичну партію України. Проте вже 2013 р. він 
залишив посаду голови партії, а у 2016 р. взагалі заявив про 

припинення свого членства в ній. У коментарі про причини таких дій 

І. Шевченко зазначає: «Переконаний, що якщо українці хочуть бачити 

свою країну по-справжньому європейською і успішною – по суті, а не 

формально за членством в ЄС – іншого виходу, ніж привести до влади 

достойних влади людей, що є суттю меритократії, у нас немає. 

Проте, на жаль, із багатьох причин Меритократична партія України 

вичерпала себе як політична організація» [19]. Таким чином, 

незважаючи на проголошені прагнення українських політиків 

будувати суспільство та державу, використовуючи 

меритократичний підхід, українські реалії доводять відсутність 
значних успіхів на цьому шляху. Тим не менш, практика розвинених 

країн демонструє позитивний вплив меритократичного підходу до 

відбору політичної еліти та управлінців на розвиток держави. 

Висновки та рекомендації. Після проведеного дослідження 

можна зробити наступні висновки. По-перше, аналіз сучасного 

філософсько-політичного дискурсу показав, що термін «меритократія» 

використовується у трьох значеннях – як концепція, сукупність 

поглядів; як система політичного устрою, реалізована у таких країнах 

як Сінгапур, Китай, США, Японія та ін.; як принцип відбору 
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політичної еліти та формування політичної системи в цілому, який 

застосовується у більшості розвинених країн. 

По-друге, практичне втілення меритократії на практиці 

стикається з низкою проблем, обумовлених природою 

меритократичного підходу. Серед них можна назвати неможливість 

створити універсальну систему критеріїв для відбору кандидатів у 

політичну еліту, доступність вищої освіти, справедливість 

меритократичного устрою, жорсткість стратифікації меритократичного 
суспільства, відсутність важелів впливу на правлячу верхівку, 

обумовлену її природньою перевагою – інтелектом. Однак, на практиці 

ці проблеми, частина з яких знаходиться у філософсько-політичній 

площині, по-різному вирішуються у країнах, які стали на шлях 

меритократії. 

По-третє, в Україні неодноразово відбувалися спроби 

застосувати меритократичний підхід у формуванні політичної еліти. 

Проте ні створення Меритократичної партії України, ні оголошені 

реформи, ні вивчення закордонного досвіду досі не дали відчутних 

результатів. Тому слід виокремити головні чинники духовно-ціннісного 

формування політичної еліти та використовуючи світові досягнення 

філософської і політологічної думки поступово, крок за кроком, 
втілювати в Україні основоположні принципи меритократичного 

підходу розвитку держави. 
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ЛЮБОВ І МОЗОК: НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ 

«ІНТИМНОГО ПОЧУТТЯ» 
 

У статті розглядаються нейробіологічні механізми любові як 

феномена, що має свої природні філогенетичні коріння. Звертається 

увага на особливу властивість любові як механізму мотивації до 

формування парних зв’язків; підкреслюється особлива роль 

дофамінових і окситоцинових рецепторів, що грають важливу роль у 

функціонуванні центральної нервової системи. На підставі 

узагальнюючих досліджень виділяються основні нейрофізіологічні 

симптоми романтичної любові, що пов’язані з активністю деяких 

ділянок мозку. Робляться висновки про те, що любов є не просто 
взаємною прихильністю, але і включає в себе складний комплекс діючих 

зон в мозку, пов’язаних з вищими когнітивними функціями. Це дозволяє 

говорити про те, що любов зіграла важливу роль в розвитку людської 

психіки і мислення. 

Ключові слова: дофамін, емоція, мотивація, система 

заохочення, центр статевої поведінки, прихильність, залежність. 

 

В статье рассматриваются нейробиологические механизмы 

любви как феномена, имеющего свои природные филогенетические 

корни. Обращается внимание на особое свойство любви как 

механизма мотивации к формированию парных связей; 
подчёркивается особая роль дофаминовых и окситоциновых 

рецепторов, играющих важную роль в функционировании центральной 

нервной системы. На основании обобщающих исследований 

выделяются основные нейрофизиологические симптомы 

романтической любви, связанные с активностью некоторых участков 

мозга. Делаются выводы о том, что любовь является не просто 

взаимной привязанностью, но и включает в себя сложный комплекс 

действующих зон в мозге, связанных с высшими когнитивными 

функциями. Это позволяет говорить о том, что любовь сыграла 

важную роль в развитии человеческой психики и мышления. 

Ключевые слова: дофамин, эмоция, мотивация, система 

поощрения, центр полового поведения, привязанность, зависимость. 
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Neurobiological mechanisms of love as a phenomenon that has its 

own phylogenetic roots are discussed in this article. Attention is drawn to 

the special property of love as a motivation mechanism for the formation of 

paired relationships; a special role of dopamine and oxytocin receptors is 

emphasized, which play an important role in the functioning of the central 

nervous system. On the basis of generalized studies, the basic 

neurophysiological symptoms of romantic love are distinguished, which are 

associated with the activity of certain parts of the brain. Conclusions are 
made that love is not just mutual affection, but includes a complex set of 

active zones in the brain that are associated with higher cognitive functions. 

This allows us to say that love played an important role in the development 

of the human psyche and thinking. 

Key words: dopamine, emotion, motivation, incentive system, the 

center of sexual behavior, attachment, dependence.  

 

Вступ. Про те, що саме в мозку формуються задоволення і 

закоханість, радості і печалі, відзначав ще Гіппократ. Припущення 

античних мислителів про фізіологічну основу любові міцно 

підтверджуються сучасними нейронауками, які за останні десятиліття 

досягли значно більших успіхів, ніж за попередні культурні епохи. 
Любов розглядається не просто як базова емоція, але як 

нейромедіаторно виражена виборча прихильність, що формує 

цілеспрямовану мотивацію до утворення довготривалих, інтимно-

довірчих стосунків, тобто тут відбувається комплексний процес, 

пов’язаний з активністю декількох ділянок мозку. На думку 

нейробіолога В.А. Дубиніна, любовне тяжіння робить процес статевого 

розмноження більш гнучким і ефективним: у цьому полягає її дуже 

важлива еволюційна роль. Безумовно, любов має безліч своїх проявів, 

однак материнська і пристрасна виявляються виключно значимими і 

мають свою еволюційну «біографію»: відомо, що центри батьківської і 

статевої поведінки знаходяться дуже близько в мозку (в передній зоні 
гіпоталамуса), що вказує на деяку схожість процесів, але і специфічну 

відмінність. Дофамінові рецептори відіграють дуже важливу роль у 

запуску механізму любовного переживання, однак розуміння 

фізіологічної основи «інтимного почуття» не повинно змінити наше 

ставлення до любові як цінності, яка буде надихати нас і в наступні 

культурні епохи. 

У даній статті маємо мету – розглянути феномен любові в 

контексті найбільш відомих нейробіологічних досліджень, які 

допоможуть нам значно узагальнити наші філософсько-антропологічні 

уявлення про інтимне почуття і його розвиток. 
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Основна частина. Прийнято вважати, що любов, наявність 

якої виділяє людину з тваринного світу, виникла в якийсь період в 

архаїчній культурі. Однак, на думку антрополога М. Бутовської, 

невірно ставити питання таким чином. Любов не виникла, а 

успадкована від наших тваринних предків і розвинулася на вельми 

солідній нейрофізіологічній базі. Швидше за все, всі ці постійні 

стосунки, будь то парні або стосунки, пов’язані з декількома 

представниками протилежної статі, пов’язані з потребою турботи про 
потомство. Материнська любов є найбільш древнім видом любові і має 

свої генетичні основи, вона формувалася паралельно з подовженням 

строків немовляцтва і дитинства в онтогенезі [2, с. 303]. Мабуть, в 

процесі еволюції гомінідів голова немовлят збільшувалася, що ставало 

небезпечною проблемою для жінок, які народжують, тому поступово 

еволюційним трендом ставало народження беззахисних, 

недорозвинених немовлят, що вплинуло на тривалість періоду 

дитинства: таке положення вимагало від матері більше любовної 

турботи і самовідданості. Однак еволюційні фізіологічні зміни 

поступово приводили до того, що материнство підкріплювалося 

прихильністю, що знаходило своє вираження в більшому виробленні 

дофаміну і зростанні сірої речовини. У зв’язку з цим біолог О.В. 
Марков відзначає: «Американські нейробіологи виявили, що після 

народження дитини у матері відбуваються анатомічні зміни у відділах 

мозку, що відповідають за прихильність до дітей і мотивацію 

материнської поведінки. У перші 3–4 місяці після пологів збільшується 

обсяг сірої речовини в ділянках префронтальної і тім’яної кори, 

гіпоталамуса, мигдалини і інших відділів мозку, які у жінок 

збуджуються у відповідь на стимули, пов’язані з малюками» [4]. Одне 

залишається безсумнівним, любов пов’язана з комплексним 

порушенням кількох відділів мозку, перш за все, з дофамінергічними 

підкірковими областями, що відповідають за позитивне підкріплення, 

почуття задоволення. Американський нейробіолог і нейропсихіатр Д. 
Амен, який присвятив свої дослідження нейрохіміі любові, також 

підкреслює, що любов є мотиваційними двигунами, які посилюють 

почуття, що спонукають людину шукати шлюбного партнера [1, с. 77]. 

Еволюційно система заохочення формувалася так, щоб 

тварина робила все заради виживання і розмноження: сила, що рухає 

вчинками людей, – дофамін, – зауважують нейробіологи Л. Янг і Б. 

Александер. Без нього ми нічого б не добилися. Наприклад, деякі 

тварини, у яких він не виробляється, стають «обломовими» тваринного 

світу. Змусити їх зрушитися з місця може тільки біль або сильний 

стрес. Люди з хворобою Паркінсона, що викликає виснаження запасів 
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дофаміну, ведуть практично нерухомий спосіб життя. Якби не дофамін, 

у наших древніх предків не було б стимулу проходити милі в пошуках 

здобичі або займатися сексом заради розмноження [7, с. 349]. 

Таким чином, дофамінова система нагороди еволюційно 

зіграла важливу роль у формуванні та розвитку «інтимного почуття». 

Останнім часом в нейронауках дослідженню дофаміну приділяється 

найбільш пильну увагу; це пов’язано з тим, що дана молекула регулює 

цілу групу життєво важливих сфер, таких як спрямованість, 
наполегливість, задоволення і мотивація. Цікаво, що дофамін грає 

більш значиму роль, перш за все, щодо передчуття важливої події: 

система підкріплення збуджується при наближенні щасливого моменту, 

що стимулює закоханого на активні дії. Вчені також відзначають, що 

дофамінова система є дуже крихкою, а пошкодження її веде до 

незворотних наслідків. Проблема також ускладнюється тим, що 

дофамінові нейрони вкрай нечисленні і важко відновлюються, а в 

деяких центрах їх відновлення неможливе. Тому постійне переживання 

і стимулювання більш сильних позитивних емоцій, які 

супроводжуються активністю дофамінергічної системи заохочення, 

вважається вкрай небажаним і може привести до метаболічних 

порушень в мозку, а в довготривалій перспективі, можливо, завдати 
більшої шкоди здоров’ю головного мозку.  

Однак важко переоцінити значення розвитку материнської 

любові, яка стала однією з причин біологічної успішності Homo 

sapiens. Як відомо з матеріалів нейробіолога С. Ортіг, яка не тільки 

узагальнила результати найбільш значущих досліджень, а й проводила 

власні, присвячені феномену любові, що зроблені за допомогою фМРТ 

(функціональна магнітно-резонансна томографія), материнська любов 

проявляє себе в збудженні дофамінергічних підкіркових структур, але 

і, перш за все, хвостатого ядра, шкаралупи, чорної речовини і 

таламуса; проте не дивлячись на схожість з ділянками кори, 

пов’язаних з центром романтичного кохання, материнська любов має 
особливу підкоркову ділянку, що містить безліч вазопрессінових 

рецепторів, які відіграють важливе значення для розвитку 

материнської прихильності [10, с. 3541-3552]. У даній теорії має своє 

місце і концепція про егоїстичне підґрунтя любові, згідно з якою в 

основі прекрасного почуття лежить бажання розширити, збагатити 

уявлення про самого себе, включивши в свій образ і образ коханого. 

Мабуть, це частково пояснює, навіщо ми ідеалізуємо партнерів [цит. 

за: 3]. 

Мабуть, пристрасна любов, незважаючи на амбівалентність 

проявів, є однією з фундаментальних установок мозку людини. 
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Антрополог Х. Фішер вважає таку любов одним з базових елементів 

архітектури та хімії людського мозку, покликаних регулювати 

репродукцію, однак вона уподібнює її наркотичній залежності: за 

словами Фішер, подібна любов набагато сильніше кокаїнового 

«кайфу». Романтична любов – це одержимість, підтримувана трьома 

спорідненими хімічними речовинами, виробленими мозком: дофамін, 

норадреналін і серотонін. Вона повністю оволодіває людиною, яка 

втрачає почуття власного «я», не може перестати думати про коханого 
[6, с. 9-10]. Однак дослідник висуває концепцію трьох систем, які 

відображають різні фази любовних стосунків: перша система – 

сексуальний потяг, який ми можемо відчувати до статевого партнера 

(без розвитку стосунків), друга – романтична любов, що змушує 

емоційно сфокусуватися на головному партнерові, третя – любовно-

дружня прихильність, яка змушує залишатися з партнером на довгі 

десятиліття. Втім, на думку Х. Фішер, зазначені системи можна 

розглядати не тільки як стадії в стосунках, але вони можуть працювати 

паралельно і незалежно [6, с. 121-126].  

Виходить, що любов може проявляти себе в різних хімічних 

амплуа: від бурхливих пристрасних емоцій до тривалої любовно-

дружньої прихильності, пронизаної взаємною турботою і повагою; 
кожна стадія має своє важливе біологічне значення. Хотілося б коротко 

зупинитися на хімічних інгредієнтах любові. Любов, яка мотивує нас 

на надихаючі вчинки, управляється, як відомо, декількома хімічними 

речовинами в мозку, серед яких особливу увагу варто звернути на 

вазопрессіновий і окситоциновий рецептори, які на фізіологічному 

рівні запускає механізм прихильності і стимулюють вироблення 

ендорфінів (Л. Янг згадує про те, що окситоцинова структура 

забезпечила вражаючий еволюційний успіх людей палеоліту, які не 

тільки зуміли уникнути вимирання, а й стали домінуючим видом на 

Землі. Внутрішньогрупова довіра управляється окситоцином і 

пов’язаними з ним нейронними ланцюгами. Гормон створює 
«соціальне мастило» не тільки для індивідуальної взаємодії, а й для 

суспільства в цілому) і фенілетиламін (так звана «речовина любові»), 

що викликає емоційний підйом, симпатію, збудження, сексуальність [9, 

с. 392-397]. Вчені відзначають, що на арені нашого мозку любов 

з’являється «верхом на бажанні», яке нагадує нам про психохімічну 

залежність як вміст любові, але з іншого боку, вона дарує емоційне 

переживання свободи, що робить це почуття особливо цінним. 

Говорячи про любов, слід згадати про її важливі фізіологічні 

маркери. О. Марков на основі результатів досліджень нейробіологів з 

США і Швейцарії (під керівництвом С. Ортіг) формулює наступні 
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нейрофізіологічні симптоми романтичного почуття: а) зростає 

активність дофамінергічних підкіркових областей, пов’язаних з 

«системою винагороди» (щастя, ейфорія); б) активуються відділи, 

пов’язані з сексуальним збудженням: острівець, передня поясна кора; 

в) знижується активність мигдалини (страх, настороженість), задньої 

поясної кори, а також відділів кори, що відповідають за розум; г) 

активуються відділи, пов’язані з мотивацією і цілеспрямованістю 

(хвостате ядро, яке є одним з найбільш важливих в розвитку почуття 
любові) [3]. Сказане дозволяє говорити про те, що любов – складний 

нейрофізіологічний механізм, керуючий нашою сексуальною 

поведінкою і формує цілеспрямовану мотивацію, яка еволюційно 

розвинулась з давнішої материнської прихильності, зігравши важливу 

роль в псіхокогнітивному розвитку ранніх гомінідів. Можна сказати, 

що саме любов як один з еволюційних механізмів дозволила людині 

знайти людську «душу». Американський антрополог О. Лавджой 

вважає, що любовно-сімейні стосунки у ардіпітеків (древній рід 

гомінідів, який жив в ранньому пліоцені близько 5,8 – 4,4 млн. років 

тому) є ключем до розуміння еволюції Homo sapiens, причому, любов є 

не менш важливою подією в житті древніх приматів, ніж поява 

прямоходіння [8, с. 341-350]. Однак було б невірним говорити тільки 
про біологічну сторону прекрасного почуття, любов є в той же час і 

культурним феноменом, вимагає мистецтва плекання. Російський 

нейрофізіолог П.В. Симонов бачить в любові не тільки різновид 

складної біологічної потреби, а й відзначає, що вона формується 

впливами соціального середовища, етикою і світоглядом даного 

суспільства. Наполягаючи на культурно-соціальному характері любові, 

вчений підкреслює, що суспільство мусить подбати про належне 

культивування прекрасного почуття [5, с. 55]. З іншого боку, любов як 

універсальна людська емоція, яка має свої філогенетичні коріння, 

зустрічається майже у всіх традиційних культурах (за рідкісними 

винятками), що вказує на її високу значимість для людини.  
Висновки. Любов – найпрекрасніше почуття, що психологічно 

перетворює людське життя, емоційно збагачує і мотивує на благородні 

вчинки. Безсумнівно, слідом за дослідженнями С. Ортіг, слід визнати, 

що любов – це не стільки базова емоція, але дофамінергічна 

цілеспрямована мотивація до формування парних зв’язків, що 

пов’язана з активністю багатьох відділів мозку. Мабуть, розуміння 

нейромеханізмів взаємної прихильності, завдяки яким, на думку 

вчених, ми зможемо активізувати романтичне почуття в недалекому 

майбутньому штучним чином, не повинні викликати у нас страх. 

Любов, як і раніше, залишиться для нас особливо цінним 
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переживанням, незалежно від того, чи викликана вона штучним або 

природним шляхом. З цими думками згідна більшість нейровчених і 

антропологів. Багато людей з обмеженими можливостями, які з яких-

небудь причин не мали доступ до любові, зможуть теж долучитися до 

цього високого почуття, завдяки стимулюванню особливих ділянок 

мозку. Можливо, подальші дослідження людської прихильності 

призведе нас до серйозного перегляду звичок, соціальних інститутів і 

нашого світогляду, що дозволить ставитися до любові більш обережно 
і трепетно. 
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І.С. Стокалич  

____________________ 
 

ІДЕЯ ПРОГРЕСУ: ОСМИСЛЕННЯ У 

ФІЛОСОФІЇ  

СРІБНОГО ВІКУ 
 

В даному дослідженні розглядаються етапи формування ідеї 
прогресу і роль християнської традиції в цьому процесі; показуються 

особливості західно-християнського і східно-християнського 

розуміння сутності історичного розвитку людства; в історико-

філософському контексті розкривається зміст поняття «суспільний 

ідеал». Представлено розуміння історії, осмислення прогресу у 

творчості С.М. Булгакова, Л.П. Карсавіна, В.С. Соловйова та інших 

мислителів. Робиться висновок про те, що неприпустимо пов’язувати 

суспільно-історичний розвиток тільки з емпіричним соціальним 

буттям. В цьому випадку прагматичні цілі, матеріальні інтереси 

домінуватимуть над духовними, моральними смислами людського 

буття. 
Ключові слова: філософія історії, прогрес, суспільний ідеал, 

історія філософії, християнська традиція, філософія Срібного віку.  

 

В данном исследовании рассматриваются этапы 

формирования идеи прогресса и роль христианской традиции в этом 

процессе; показываются особенности западно-христианского и 

восточно-христианского понимания сущности исторического 

развития человечества; в историко-философском контексте 

раскрывается содержание понятия «общественный идеал». 

Представлено понимание истории, осмысление прогресса в 

творчестве С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина, В.С. Соловьёва и других 

мыслителей. Делается вывод о том, что недопустимо связывать 
общественно-историческое развитие только с эмпирическим 

социальным бытием. В этом случае прагматические цели, 

материальные интересы будут доминировать над духовными, 

нравственными смыслами человеческого бытия.  

Ключевые слова: философия истории, прогресс, 

общественный идеал, история философии, христианская традиция, 

философия Серебряного века. 
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This study examines the stages in the formation of the idea of 

progress and the role of the Christian tradition in this process; the features 

of the Western Christian and Eastern Christian understanding of the 

essence of the historical development of mankind are shown; in the 

historical and philosophical context the content of the concept of “social 

ideal” is revealed. Presented understanding of history, understanding of 

progress in the work of S.N. Bulgakov, L.P. Karsavin, V.S. Solov’ev and 

other thinkers. The conclusion is drawn that it is inadmissible to connect 
social and historical development only with empirical social being. In this 

case, pragmatic goals, material interests will dominate the spiritual, moral 

senses of human existence. 

Key words: philosophy of history, progress, social ideal, history of 

philosophy, Christian tradition, philosophy of the Silver Age.  

 

Вступ. Ідея прогресу була однією з засадничих для філософії 

Просвітництва наряду з обґрунтуванням ідей моральнісної автономії 

індивіду, перетворення суспільства, вирішальної ролі освіти, науки у 

розв’язанні соціальних питань тощо. Віра у можливість безкінечного 

вдосконалення людини, людського роду, а в цьому й полягає 

суспільний поступ, прогрес, безумовно, породжувала історичний 
оптимізм як ознаку просвітницької доби. Тому не дивно, що ідея 

прогресивного розвитку (від лат. progressus – рух вперед, успіх), що 

передбачає спрямування соціально-історичного руху від нижчого до 

вищого, від менш досконалого до більш досконалого, набувала все 

більшої популярності у наступні століття.  

Як зазначається у статті солідного науково-довідкового 

видання, прогрес увійшов в науку як віддзеркалення секуляризованої 

версії християнської віри у провидіння, а витоками цієї ідеї були ще 

міркування щодо вдосконалення полісу, міста-держави, Платона в 

роботі «Закони», Аристотеля в «Політиці» [1]. Тобто, ідея суспільного 

вдосконалення наскрізь проходить через історію аж до сьогодення, 
проникаючи поступово навіть у мистецтво. Зокрема, Г. Спенсер 

вважав, що і у природі і у суспільстві діє той же самий принцип 

еволюції – безперервно зростаючої складності в організації та 

функціонуванні живих систем; М.Ж.А.Н. Кондорсе зводив історію 

суспільства до історії прогресу людського розуму, до загального 

розумового і моральнісного вдосконалення, хоча і відзначав, що це є 

не завжди шлях добродії, адже в історичному русі діє не тільки істина, 

але й заблудження розуму; вже у ХХ ст. М. Вебер зміст прогресу 

пов’язував з процесом раціоналізації суспільного життя тощо. 

Висувалися й певні критерії прогресу, що також спостерігалося 
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протягом усієї людської історії. Це й зростаючий релігійний поступ 

(Августин) й утвердження  індивідуальної свободи автономно діючої 

моральної особи (Ім. Кант) й суспільне вдосконалення на базі 

наукових знань (Т. Кампанелла, Кондорсе, Дж. Віко, О. Конт) та ін. У 

новітню історію прогресивний розвиток асоціювався з успіхами в 

індустріалізації, урбанізації, досягненнями в техніці.  

Сучасне суспільство переглядає результати соціального 

розвитку, ведуться пошуки нових концепцій, які б могли бути 
альтернативними до тих, що спираються на усталене розуміння 

прогресу, які б могли б злагодити соціальний та духовно-культурний 

розвиток таким чином, аби не допускати будь-яких руйнівних процесів 

(Р. Нізбет, І. Уоллерстайн, У. Баклі та ін.) [1, с. 359]. Отже, зважаючи 

на коротко представлену історію постановок питання щодо сутності 

прогресу, завданням даної статті є аналіз деяких підходів до розуміння 

прогресу, вироблених філософами доби Срібного віку.  

Основна частина. Філософія досліджуваної доби ідейно 

виходить з вчення В.С. Соловйова, тому передусім доцільно звернути 

увагу на його невеличку за обсягом статтю під красномовною назвою 

«Тайна прогресу» [2]. Написана вона у публіцистичній манері, так як 

друкувалася вперше на газетних шпальтах, але значення її велике. За 
іронією автора, який нагадує читачам сюжет однієї з казок про те, як 

людина моральнісно схильна до марних сподівань, до впевненості в 

тому, що рано чи пізно їй якимось чудесним образом будуть надані 

бажані життєві блага, приховуються актуальні суспільні проблеми. 

Філософ закликає згадати минулу історію людства, побачити у 

наведеному казковому сюжеті «зовсім не казковий смисл», констатує 

серйозність проблеми, яка ніби сучасниками й не помічається: 

«Сучасна людина в полюванні за мінливими, хвилинними благами і 

летючими фантазіями втратила праведний шлях життя» [2, с. 557]. 

Щоби повернутися до самої себе, людина має переоцінити пройдений 

історичний шлях, отже: «Замість того, щоб без праці виглядати 
примарних фей за хмарами, нехай вона (людина – І.С.) попрацює над 

тим, щоб перенести цей священний тягар минулого через дійсний 

потік історії» [там само].  

В.С. Соловйов, як бачимо, дає настанову не вірити казкам, у 

яких, наприклад, «старезна баба перетворюється в цар-дівицю», а 

спиратися ліпше не на хибні (хоча й привабливі чимось) образи, а на 

«дійсні зусилля і самовідданий подвиг», які тільки й можуть 

забезпечити історичний рух – поступ «вперед, взявши на себе всю 

тяжкість старовини» [див.: 2, с. 557]. У можливості справді 

прогресивного поступу історії, на думку філософа, слід спиратися на 
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сформовані минулим традиції, власні сили, але головне – 

перетворювати світ, зважаючи на релігійні основи людського буття: 

«Якщо ти хочеш бути людиною майбутнього, сучасна людина, не 

забувай в задимлених руїнах отця Анхиза і рідних богів. <…> Той, хто 

рятує, спасеться. Ось таємниця прогресу – іншої немає і не буде» [2, с. 

557], – констатує філософ, тим самим надаючи спрямування й 

тлумаченням своїх ідейних спадкоємців щодо смислу прогресу. Ігумен 

Веніамін (Новик) про одного з них зауважує наступне: «С. Булгаков 
мислить християнську актуалізацію в соціальній сфері в дусі 

аналогічних концепцій В.С. Соловйова» [4, с. 319].        

В оригінальну концепцію історичного розвитку розгортається  

розуміння суспільного буття С.М. Булгаковим, яке обов’язково має 

поєднувати духовне життя людини і економічне, де перше визначає 

друге. На його думку, тільки докорінний перегляд основ людської 

життєдіяльності допоможе вибудувати «філософію господарства», яку 

він  створює саме як філософію. Ця концепція має враховувати 

передусім смисли людського життя, тим самим виходити за межі 

механіцизму, який домінував у економічних науках. С.М. Булгаков 

пише: «... якщо економічна наука і може ще дещо передбачити про 

характер економічного ладу в найближчу добу, то цим ще нічого не 
буде сказано про те, яким буде духовне життя цієї епохи, якою буде 

людська особистість. Адже повірити, що економічна реформа призведе 

до духовного відродження, можна, тільки прийнявши попередньо таке 

вчення про людину, за яким вона “є тільки те, що є”, є цілком рефлекс 

економічної обстановки або класового положення» [3, с. 122]. Філософ 

неодноразово підкреслював, що у сучасній його суспільствознавчій 

думці панує хибне розуміння людини і основ її господарської 

діяльності, як і перекручене, невідповідне дійсній людській культурі, 

ставлення людини до природи.  

С.М. Булгаков виходив з того, що господарство є, безумовно, 

боротьбою людства зі стихійними силами природи, є процесом 
олюднення природи, але метою тут виступає захист людського життя, 

його розширення, поява нових можливостей буття. Викривлена ж 

свідомість приводить до того, що, з одного боку, посилюється 

розуміння того, що тільки з особистістю слід пов’язувати рух історії, а, 

з іншого боку, та ж особистість стає на руйнівний шлях заперечення 

минулих історичних досягнень, коли вихід з суспільних негараздів 

бачить виключно у революційних перетвореннях: «… практично будь-

який рух в історії, – зауважує Булгаков, – відбувається через 

особистості, бо тільки особистості належить дієвість. Закликаючи до 

реформи, до революції, соціалізм змушений звертатися до 
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особистостей, закликати їх як би до непослуху щодо соціальних 

законів, до того, щоб перерости дане соціальне середовище, піднятися 

над його всесиллям» [3, с. 222]. Виникає питання, а чи забезпечує цей 

рух досягнення поставлених завдань? Як зазначає сучасний дослідник 

М.А. Котляров, «За Булгаковим, немає ніяких гарантій, що при новій 

організації особистість не виявиться менш спустошеною і морально 

розкладеною» [5, с. 8], тому філософа надзвичайно турбує проблема 

загострення класової боротьби у суспільному житті, небезпека для 
конкретних людей такого суто революційного розвитку подій.  

Якщо зважити на власні слова С.М. Булгакова, то він 

актуалізував проблему прогресу наступним чином: «При загальній вірі 

в прогрес залишається без відповіді питання, хто ж є тут зачинателем, 

носієм цього прогресу? Звідки знайдеться у нього для цього сила? 

Якщо даним є світ негідників, то звідки ж візьметься чеснота для його 

перетворення?» [3, с. 222]. Тобто, його турбує суб’єктивна підстава 

соціальних перетворень, адже нерозвинена в духовному плані людина 

може бачити і ставити питання тільки про матеріальний бік проблеми, 

забуваючи про те, що суспільна справедливість як ідеал не може бути 

зведена лише до розподілу матеріальних благ. У такому разі прогрес 

буде мати хибний характер: «Прогрес є безкінечним, але тою “дурною 
безкінечністю”, заперечною, а не позитивною…» [6, с. 363], – 

констатує результат такого розвитку філософ. Як цілком справедливо 

зауважується, «Філософ ясно показує, в чому полягає “релігійна 

спокуса соціалізму” – в обіцянці чудесного перетворення каміння на 

хліби. Однак, люди при цьому, за Булгаковим, потрапляють в “полон 

господарства”» [5, с. 8]. 

Ось чому шлях суспільних перетворень С.М. Булгаков бачить 

інакше. Прогрес, отже перехід до нової, більш гуманної, суспільної 

організації життя, він пов’язує з поступовістю у розвитку, вихованням 

особистості, здібної розуміти не тільки особливу роль економічних 

чинників в історії, отже і у задоволенні її матеріальних потреб, але 
здібної й визнавати не менш важливе підґрунтя історичного та її 

особистого буття, що полягає у духовному чиннику. На думку 

філософа істинно прогресивним буде лише тоді суспільний рух, коли 

він «одухотворяє людину», звільняє її дух, що означає необхідність 

зв’язку економічного прогресу з цілями духовного розвитку людини. 

При цьому філософ підкреслює взаємозалежність економічних питань 

і соціальних. Йдеться про те, що неприпустимо розв’язувати питання 

економічного прогресу, розвитку продуктивних сил, нехтуючи 

питанням про соціальний прогрес, розподіл вироблених благ, 

перспективи індивідуального духовного буття.  
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Таким чином, об’єднуючи проблеми соціальні, духовно-

культурні, економічні в деяку цілісність, що визначає положення 

людини у суспільстві, філософ створює релігійну політичну економію, 

розглядає виробничу діяльність в руслі християнського вчення, адже 

для християнства «… зростання багатств є благо тільки як засіб 

звільнення людського духу…» [5, с. 9]. Підхід С.М. Булгакова 

називають і прикладною етикою християнства через те, що «Сутність 

християнського соціалізму … полягає у концептуальному сполученні 
“правди соціалізму” і християнської етики» [4, с. 325].  

Л.П. Карсавін,  розмірковуючи про сенс і можливості 

прогресивного суспільного розвитку, передусім розглядає підстави 

існування людини і загалом людства, взаємини особи і суспільства, 

умови їх єдності, вважаючи, що поза розгляду цих проблем, пізнання 

суспільства буде принаймні  утрудненим. Він виходить з того, що 

людство, яке розвивається, обов’язково має пізнавати саме себе. 

Причому самопізнання всеєдиного людства є тотожним самопізнанню 

кожної індивідуальності. Звідси мета історичної науки, як вважає 

філософ, полягає передусім у пізнанні емпіричних обставин розвитку 

людини, яка і виступає у якості історичного суб’єкта. На думку 

Карсавіна, без історії як науки не може бути і самої історії. Ця теза 
навряд чи потребує підтвердження, адже дійсно не існує абстрактних 

особистостей, які б здійснювали певну діяльність [див.: 7, c. 413]. 

Свою філософію історії мислитель вибудовує в межах релігійного 

світогляду, прагнучи при цьому показати його поступ, відтворити 

особливості принципів, що його визначали – теїзм, пантеїзм тощо.   

Отже, історичне пізнання лежить в полі емпіричного, для 

існування якого необхідні певні передумови. У якості таких передумов 

не може виступати пантеїстична релігійна культура, яка схильна 

розглядати множинність Абсолютного в світі як ілюзію і факт падіння. 

Цей погляд відтворює позицію знецінення історичного буття і його 

пізнання [8, c. 288]. Сама емпірія, у такому випадку, набуває неясні 
контури буття, зникаючі через зняття в Абсолютному [8, c. 289]. Теїзм 

схильний до дуалізму, знаходить вираз у розділенні абсолютного і 

відносного буття, що в ході історії розглядається на підставі категорій 

позитивного прогресу чи регресу. В іудейському варіанті теїзм 

представляє собою здійснюваний шлях людства згідно з Божим 

задумом; зосередження на емпіричному є для нього властивим. 

Еллінський же теїзм, напроти, покликаний з’ясовувати закони буття. 

Разом усі ці варіанти, як показує мислитель, доповнюють один одного, 

недостатність же кожного з них закінчується атеїзмом і скепсисом [8, 

c. 291]. 
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Історичний рух несе в собі, як зазначає Л.П. Карсавін, 

націленість на суспільний ідеал і прагнення його досягти. Але і в 

цьому питанні спостерігається розбіжність між релігійними 

традиціями. Пантеїстична культура мириться з будь-яким суспільним 

ладом і залишається байдужою щодо ідеї суспільного ідеалу. 

Вироблений же емпіричною реальністю ідеал в такому випадку буде 

не плодом даної культури, а чисто продуктом певного суспільно-

історичного розвитку. Теїстична культура вказує на чітку грань, що 
розділяє Абсолют і емпірію. Суспільство, історичні процеси в цій 

традиції обумовлені процесом сходження ідеї в емпіричний світ, в 

якому знаходить своє місце думка про закладені в ній закони та 

завдання, отже саме Абсолютне розглядається тут в емпіричному 

розумінні. Ця культурна традиція породжує суспільний ідеал, 

виходячи з розуміння громадськості як категорії відносного (не 

Абсолютного) буття. Ідеал у такому разі знаходиться або в минулому, 

або в майбутньому. Теїстична культура не може примиритися з 

неповним втіленням ідеалу і таким чином приходить до констатації 

факту про неможливість його здійснення. Дане утруднення, як 

роз’яснює філософ, яке виявляється у зіставленні іудейського 

історизму і еллінського соціологізму, розв’язується у християнській 
культурі, де спостерігається подолання дуалізму Бога і людини в 

Абсолютному, завдяки ідеї Боговтілення [8, c. 291]. 

Для християнської культури емпіричне буття є реальністю, а 

не сплеском Абсолютного або ілюзією. Суспільне буття має в цій 

традиції божественне походження, яке не відкидається, однак не є 

досконалим, вимагає удосконалення, зусиль і власне самої людини. 

Заповнення певними смислами, цінностями, ідеалами, тим самим 

вдосконалення суспільного буття передусім полягають в емпіричному 

перетворенні, динамічному процесі наближення цього виміру буття до 

всеєдності і теофанії. Християнство визнає різні форми суспільного 

устрою як явищ самих по собі цінних, але недосконалих. Суспільність 
як така в цій традиції існує як емпірична реальність, тому безумовно 

потребує у своєму розвитку орієнтації на суспільний ідеал, який 

знаходиться не в якомусь окремому часі, а охоплює собою всечасову 

єдність [8, c. 305]. Одначе при цьому визначенні загальних 

християнських настанов, Л.П. Карсавін вказує на те, що західне і 

східне християнство по-своєму тлумачать ідеал. Внаслідок 

виробленого в західно-християнській культурі уявлення про 

Богобуття, принципово відмінного від буття емпіричного, ідеал 

сприймається не як надчасове, але позачасове, не як всепросторове, 

але позапросторове, не як всеєдине, але єдине. Отже, Богобуття має 
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характер реальності, ніяк не пов’язаної з цим світом, а це означає, що у 

західній свідомості ідеал поступово сприймається відносним, 

нереальним [там само]. Таким чином емпірія замикається сама на себе, 

суспільний лад є таким, що визначається зовнішніми законами, 

тимчасовою формою існування, отже його суперечності мають 

розв’язуватись у надемпіричному житті. Санкція існування 

громадськості, таким чином, полягає не у всеєдності, а у законі, який 

повинен бути обмеженим і емпірично здійсненим. 
Виявивши, таким чином, тенденцію до розриву між 

емпіричним і Божественним, характерну для західно-християнської 

культури, Л.П. Карсавін вказує, що Божественне, отримуючи 

властивість бути недоступним в емпіричному світі, закономірно стає 

трансцендентним. Ось чому, філософ стверджує: «Мета емпірії 

покладається не поза нею, а в ній самій…» [8, c. 306]. Таким чином, усі 

прагнення є зверненими до часу звершення Абсолютного, що 

породжує, в свою чергу, орієнтацію на категорії позитивного прогресу 

– регресу. Це стається тому, що суспільний ідеал при скептичному 

зосередженні на буттєво обмеженій емпірії береться не з всеєдиного 

суб’єкта, а з самої емпірії. В свою чергу, емпірія, яка видається за 

повноту буття і улаштування суспільства, тягне за собою пріоритет 
матеріального начала, цінності матеріальних благ тощо. Звідси у 

західно-християнській культурі суспільство постає як сукупність 

атомів. Внаслідок цього поступове здійснення суспільного ідеалу 

розглядається як «поворот» до того суспільно-історичного розвитку, 

де вихідною точкою виступає окремий атом, а не єдність багатьох. 

Отже, якщо за основу суспільного буття береться принцип 

самоствердження окремого «атому», то система відносин у суспільстві 

в такому випадку вже не обумовлюється ані Божим законом, ані 

суспільним ідеалом (неемпіричного порядку), що веде суспільство до 

закономірного скепсису і анархії. Відзначимо, що починаючи десь з 

XII століття під впливом мирського буття формується у західно-
християнській культурі тенденція все меншої орієнтації на ідеал, що 

знаходиться поза світу емпірії, і в цьому Л.П. Карсавін бачив історичні 

передумови появи, з однієї сторони, суто емпіричного ідеалу розвитку, 

позбавленого вищого начала, а з іншої – появи підстав для формування 

соціальних утопій, забарвлених хибною релігійністю, матеріалізмом та 

атеїзмом [8, c. 308].  

Роз’яснюючи особливості східно-християнської православної 

релігійної традиції, Л.П. Карсавін вважає її ближчою до середньовічної 

європейської, хоча в той же час і відмінною від неї. В першу чергу він 

відзначає, що в православній культурі стверджується орієнтація на 
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поєднання емпірії і Абсолюту, при чому коли йдеться про суспільне 

буття не применшується жодна зі сторін, які виступають синтезом або 

єдністю.  

Як вже зазначалось на початку статті, ідея прогресу має давню 

історію. Є сенс підкреслити зараз, що особливу роль у її становленні 

зіграла все таки епоха Відродження, важливий момент в європейській 

історії, коли на зміну християнській церковній доктрині приходить 

деякий новий тип світорозуміння, який вбирає в себе спадщину 
еллінської філософії, а також елементи кабалістичного погляду на світ, 

де матерія має характер живої субстанції. Людина фактично ставить 

себе нарівні з Богом, намагаючись підпорядкувати собі природні стихії 

через власний дух, проникнути в глибини знання матеріально-

чуттєвого світу, шукаючи з ним діалогу. Таким чином, на арену історії 

виводиться безпосередньо незалежний людський розум як інструмент 

будь-якого пізнання. На цьому тлі закономірно з’являються 

футуристичні соціальні утопії Т. Мора, Т. Кампанелли та ін. [9, c. 14]. 

В цей же історичний період утверджується ідея суспільного прогресу. 

В подальшому, в епоху Просвітництва, ця ідея укріплюється вірою в 

майбутній позитивний рух до реалізації суспільного ідеалу [10, c. 274]. 

Однак в реальному житті суспільний ідеал, відтворений в 
теоріях  прогресу, не тільки не втілюється, але й, як показує Л.П. 

Карсавін, і не може бути в принципі досяжним. Для прихильників ідеї 

суспільного прогресу теперішній час не сприймається часом втіленого 

ідеалу – цей ідеал втілений або не в повному обсязі, або його втілення 

знаходиться за емпіричними горизонтами сьогодення, десь у майбутті. 

Щодо ж історичного регресу, то це – в минулому. Нині, як вважає 

філософ, будь-яке утвердження ідеї прогресу буде вважатися фікцією. 

Адже нескінченний емпіричний прогрес не має в собі завершення і 

остаточного здійснення, хоча й усталено характеризується як 

нескінченна гряда тимчасових підйомів і падінь. Всі ці моменти 

розглядаються у часі окремо, позбавлені абсолютного виміру, тому не 
можна вивести якійсь остаточні критерії прогресивного руху, які б 

надалі не були б спростовані іншими критеріями. На думку Л.П. 

Карсавіна, теорія прогресу зберігає своє існування лише в емпірії, 

адже будь-яке прагнення втиснути Абсолютний ідеал в обмежений 

простір і час означало б знищення самої теорії прогресу. З іншої 

сторони, недоведеність щодо прогресу як процесу виключно блага, 

спостерігається фактично у всіх сферах людської діяльності. 

Філософ звертає увагу на те, що згодом поняття прогресу та 

регресу, якими означається історична реальність, можуть помінятися 

місцями. Так, Л.П. Карсавін наводить приклад, що техніка, яка є одним 
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із символів прогресу та яка була покликана звільнити людину від 

обов’язкової виснажливої праці, у своєму розвитку невблаганно 

змінюється, ускладнюється, і може в певний час перетворити саму 

людину на безглузду тварину [8, c. 333]. Отже, ідеал прогресу стає 

складною проблемою суспільного життя, нинішнє сьогодення лише 

підтверджує перестороги філософа. На його думку, буття суспільства, 

що удосконалюється, не може покладатися на «царство емпірії», а має 

наповнюватись новою, зміненою емпірією. Подібну якісну зміну Л.П. 
Карсавін порівнює з містичним досвідом, коли містик, не втрачаючи 

життєвий світ і самого себе, набуває інше буття, досягаючи певної 

межі з’єднання з Богом [8, c. 360]. Окрім цього, як застерігає філософ, 

не варто прагнути у міркуванні щодо прогресу, ідеалів до 

однозначності, адже з часом будь-які ідеї зазнають змін, навіть 

забуття, та й де віднайти впевненість, що наступні покоління будуть 

відчувати пієтет перед цими ж ідеями, ідеалами і жити вірою в їх 

здійснення [8, c. 335]. 

Висновки. Загальним підґрунтям розв’язання проблеми 

прогресу у практиці суспільного буття слугує для філософів доби 

Срібного віку православно-релігійний світогляд, що виходить з 

принципу всеєдності, під який підпадає сама людина і її життєвий світ, 
та що робить неможливим тлумачення суспільно-історичного поступу 

лише на рівні емпіричного соціального буття. Поза релігійно-

абсолютного виміру людського буття будь-які ідеали не здатні 

удосконалити суспільний устрій, адже прагматичні цілі матеріального 

порядку лише віддаляють людину від її сутності, духовно-

моральнісних смислів її буття.  
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ІІІІІІ..  Механізм змінюваності 
моральних засад особистості  

 

 

 

Н.Г. Волик  
_____________________________ 

 

ОСОБЕННОСТИ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ  

И САМОДЕТЕРМИНАЦИИ В 

ГЕНЕЗИСЕ  

НРАВСТВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ 
  

В статье обосновывается позиция, что именно мораль и 

нравственность могут и должны выступить своего рода 

регуляторами отношений между людьми и основоположными 

базисными принципами для формирования нравственно совершенной 

личности, способной полноценно реализоваться в системе 

существующих мировых ценностей. Анализируются трансформации 

социального в индивидуальное в сфере морали, общественных 
нравственных ценностей в глубокие нравственные убеждения 

личности. 

Ключевые слова: моральные ценности, мораль, 

нравственность, личность, целостная личность,  убеждение, 

нравственные убеждения. 

 

У статті обґрунтовується позиція, що саме мораль і 

моральність можуть і повинні виступити свого роду регуляторами 

відносин між людьми і основоположними базисними принципами для 

формування морально досконалої особистості, здатної повноцінно 

реалізуватися в системі існуючих світових цінностей. Аналізуються 
трансформації соціального в індивідуальне в сфері моралі, 
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громадських моральних цінностей в глибокі моральні переконання 

особистості. 

Ключові слова: моральні цінності, мораль, моральність, 

особистість, цілісна особистість, переконання, моральні 

переконання. 

 

Morals and morality can and ought to serve to regulate 

relationships among people, as well as they should be recognised to be 
fundamental basic principles for a development of a morally perfect person, 

who could be able to achieve self-fulfilling within the pattern of and in 

accordance with the existing world values. It is an analysis of how the 

social transforms into the individual within the realm of morals, and how 

common moral values of a society transform into deep moral persuasions of 

an individual. 

Key words: conviction, moral values, morals, morality, 

personality, a person of integrity, moral persuasion. 

  

Введение. Причина возникновения морали, конечно же, не 

находится в ней самой: в ходе развития общества возникает 

потребность в определённом, особом способе социальной регуляции, 
которым и является мораль. Однако, раз возникнув, мораль дальше 

развивается и функционирует не только в соответствии с общими 

диалектическими и социологическими законами, но и в соответствии 

со своими собственными законами. И в этой двуединой каузальности 

морального феномена главную роль играет зависимость от 

социального целого [1].  

Становление морали было связано с процессом формирования 

человека как человека, стало проявлением процесса очеловечивания, 

которое включает возникновение труда, общества, сознания и языка. 

При этом сознание, в его общем виде, является для людей, которые 

формировались, осознанием, осмыслением условий их бытия вообще, 
а мораль, как форма общественного сознания, была осознанием 

людьми того типа поведения, который вызывается условиями их 

жизни. Известный историк Ю.И. Семёнов в своей работе «На заре 

человеческой истории» отмечал по этому поводу: «Первичной и на 

ранних этапах самой важной формой общественного сознания, без 

которой было бы невозможным существование истинно человеческого 

коллектива, первичной коммуны, была воля коллектива, общественная 

воля, которую обычно именуют моралью» [7, c. 244]. То есть, с самого 

начала мораль возникает и отражает объективную необходимость 

известного порядка поведения людей в сложной форме осознания этой 
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необходимости – в форме нравственных понятий, которые утверждают 

один образ поведения (общую норму) как образцовый, нормальный в 

противовес иным образцам поведения, которые нарушают 

общепринятый порядок. Мораль уже с самого начала выступает 

регулятором человеческих отношений. И при первобытном строе 

мораль – это форма сознания, форма осознания и руководства к 

действию. Она выступает в значении регулятора действия для всех. 

Подобные интерпретации мы видим в работах П. Кропоткина, Т. 
Адорно и других мыслителей [2; 4]. 

С развитием производства и производственных отношений, с 

переходом человечества на более высокую ступень своего развития 

меняется и мораль. Мораль – это одна из форм общественного 

сознания, выражающая в своём развитии реальные отношения: если 

действительные взаимоотношения были равны, то и мораль была 

единой для всех. С появлением стратификационного деления общества 

появляются и различные типы морали. Таким образом, мораль – это 

явление естественно-историческое, по природе своей надстроечное, 

включённое в общий процесс общественной жизни. Мораль выполняет 

одну из необходимых для постоянного поддержания общественной 

жизни функций и подчиняется действию общих законов развития. 
Если посмотреть на историю человечества, то мы чётко увидим, что 

именно с морально-нравственных методов регулирования отношений 

между людьми начиналась история становления человеческого 

общества. Далее, на этапе цивилизационного развития человечества, 

наряду с морально-этическими, появляются религиозные и правовые 

нормы. Последние со временем перебирают на себя основные функции 

регулирования отношений между людьми.  

А. Макинтайр, анализируя состояние нравственности в 

современном мире, стремится выяснить причины того, почему сегодня 

нравственная жизнь, моральные понятия и ценности потеряли и 

продолжают терять то значение, которое они имели в предыдущие 
исторические эпохи. Во втором разделе своей работы «После 

добродетели» Макинтайр пишет: «Наиболее поразительной 

особенностью современных сочинений о морали является то, что столь 

значительная их часть посвящена разногласиям во взглядах на эту 

самую мораль. А наиболее поразительной особенностью дебатов, в 

которых проявляются разногласия, является их незавершенность. Я 

имею здесь в виду не только то, что споры идут постоянно, хотя на 

самом деле так оно и есть, но также и то, что они не могут 

завершиться. Похоже, что в нашей культуре не существует 

рациональной гарантии морального согласия» [5, с. 11]. Да и вообще, 
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возможна ли и нужна ли мораль и нравственность в современном 

мире? По нашему мнению, не только возможна, но и необходима, ибо 

без целостной современной личности полноценное прогрессивное 

мировое развитие невозможно. А нравственность является основой, 

сердцевиной, стержнем целостной личности. 

Воспитание личности является важной составляющей любого 

общественного развития. Учитывая реалии нашего общества, эта 

проблема чрезвычайно актуализируется, ибо без личностей не бывает 
ни общества, ни государства. Современный этап государственного 

строительства всё больше обнажает духовный вакуум вообще и в 

области морали особенно. Всё чаще государственные мужи 

апеллируют к деятелям культуры и образования с призывом активней 

включаться в поиски национальной идеи, которая сплотила бы народ 

или лучшую его часть на созидание украинской державы. Трудно не 

согласиться с выводами К. Манхейма о том, что: «…динамическое … 

общество не может обойтись без одухотворения своих стремлений. И 

если молодёжь, которая будет жить при новом порядке и 

распространять его идеи, не будет по-настоящему захвачена ими, то 

социальная реконструкция будет всего лишь набором новых правил, 

не рассчитанных на понимание их людьми» [6, с. 456]. Т.е., важным 
моментом для реализации любой идеи является превращение её во 

внутренний побудительный мотив действия, в убеждение. 

Общественное развитие, его прогресс, невозможно без гармоничного 

развития личности. «…Скрытые силы нации могут быть 

мобилизованы, только если они интегрированы» [6, с. 456], иными 

словами, идеи должны стать материальной силой. А для этого важно 

понимать сам процесс перехода знаний в убеждения, моральных идей 

в нравственные убеждения, как необходимое условие формирования 

нравственно совершенной  целостной личности, без которой 

невозможно даже мечтать о созидании демократического государства. 

Анализ исследований и публикаций.  Среди авторов, 
работающих над проблемой убеждений, можно выделить несколько 

групп. Различают их в зависимости от того, что включается в 

структуру убеждений, на основании каких факторов определяется 

понятие и феномен убеждения. Первую (условно) группу составляют 

те исследователи, которые основу убеждений связывают со знаниями 

как основным систематизирующим их признаком (Е.А. Ануфриев, 

Ю.М. Белодед, Г.Э. Бурбулис, Э.В. Лебедев, А.К. Семичев, В.Н. 

Фомин и др.); вторую – те, кто рассматривает понятие «убеждение» 

через понятие «веры» (М.Н. Алексеев, В.В. Бабенко, А.Г. Ковалёв, 

В.В. Остряков, А.И. Степонявичус, В.П. Поздняков, И.М. Сапожников, 
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А.Г. Спиркин, В.Е. Хоменко и др.); третья группа объединяет тех, кто 

не видит особого различия между понятиями «убеждение» и «вера» 

(М.В. Желнов, А.К. Козырева, П.В. Копнин и др.); четвёртая – тех, кто 

включает в структуру убеждений знания, чувства и волю (И.В. 

Мартынычев, П.П. Орлов, Г.Л. Штракс и др.); пятую группу 

составляют те, кто считает веру структурным элементом убеждения 

(Б.А. Ерунов, Н.И. Саенко, Л.А. Смирнов и др.) и, наконец, в шестую 

группу входят учёные, которые считают, что вера возможна и имеет 
место только в случае отсутствия убеждения (т.е., отстаивается 

позиция несовместимости веры и убеждения – разделяют её В.Л. 

Василенко, В.П. Муленко, А.А. Старченко и др.).  

Не менее многочисленное разнообразие точек зрения 

философов-этиков, обращавшихся в разное время к феномену 

«нравственное убеждение»: Н.М. Аверин, Г.Г. Акмамбетов, В. Вайлер, 

Ю.А. Гаврилов, Д.М. Горбачёв, М.Н. Горлянская, Л.А. Зеленов, В.А. 

Евстафьев, Ф.И. Ильяшенко, В.С. Калинин, В.П. Кобляков, Н.А. 

Костенко, Л.И. Котов, Г.И. Курган, В.И. Мишин, М.А. Новрузова, В.П. 

Плавич, Э.И. Позднякова, А.Л. Юрченко и др. Не останавливаясь на 

подробном анализе точек зрения, выше перечисленных авторов, всё же 

следует отметить, что основные различия этих подходов не являются 
взаимоисключающими, ибо все подходы к определению убеждения и 

его структурных особенностей отражают многосторонность и 

многоаспектность феномена убеждения, те или иные особенности 

которого, в рамках определённого подхода, могут рассматриваться в 

качестве существенных. Но все эти подходы страдают 

односторонностью и не раскрывают всю полноту и многообразие 

феномена нравственных убеждений. 

Постановка цели и задач исследования. Целью статьи 

является выявление особенностей процесса превращения 

общественной морали в нравственные убеждения личности. В 

соответствии с целью поставлены следующие исследовательские 
задачи: показать место и роль нравственных убеждений в структуре 

морального сознания личности; вскрыть взаимосвязь общественного и 

индивидуального морального сознания в процессе нравственной 

регуляции деятельности личности; выявить причины несовпадения 

общественной и индивидуальной форм морали в современном 

обществе; проанализировать закономерности становления 

нравственных убеждений личности. 

Основная часть. Моральное сознание личности представляет 

собой единство эмоционального и рационального. Особенностью же 

нравственных убеждений является то, что они имеют рациональную 
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основу. При этом убеждения содержат в себе и социальное чувство 

индивида, ибо без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть 

не может человеческого искания истины. В этом состоит одна из основ 

особой роли убеждений в поведении по сравнению с другими 

элементами индивидуальной нравственности. Иначе говоря, не просто 

от разума, но и от социальных чувств, рациональных соображений, 

облечённых в соответствующие чувства, идут самые могучие 

индивидуальные импульсы действий, поведения личности. По 
выражению А. Макинтайра: «… истинно добродетельный субъект 

действует на основании истинного и рационального рассуждения» [5, 

с. 204]. Мы попытаемся проанализировать поэтапно весь процесс 

становления нравственных убеждений. При этом особое внимание 

уделим социальным условиям, которые бы благоприятствовали 

процессу активного овладения индивидом общественно принятых и 

одобренных норм нравственности. 

Итак, знания, относительно верно отражающие социально-

нравственную реальность, составляют объективную основу 

нравственных убеждений. В этом плане нравственные убеждения 

выступают специфической формой субъективного отражения в 

индивидуальном моральном сознании объективно существующих 
нравственных отношений. С моральными знаниями индивид 

соприкасается чаще всего на обыденном уровне, хотя не исключён и 

теоретический уровень познания. Эти знания существуют в 

индивидуальном сознании в специфической для морали понятийной 

форме, они наиболее распространены в массе индивидов и поэтому 

кажутся аналогом объективированного общественного морального 

сознания. Тем не менее, конкретные социологические исследования 

показывают, что даже преступники, в том числе закоренелые 

рецидивисты, хорошо знают простые нормы нравственности, 

элементарные правила общежития. Основные требования 

господствующей морали, хотя бы в некоторых основных чертах, 
известны практически всем.  Но знание ещё не делает человека 

нравственным. Знание связано с овладением теми нормами и 

правилами, которые составляют моральные ценности общества, 

социальной группы, а процесс овладения этими ценностями составляет 

существенную задачу нравственного воспитания. Включаясь в 

различные системы общения, человек усваивает нравственные 

ценности, становясь их индивидуальным носителем. Не нужно 

забывать, что знание любым индивидом, любой группой всей 

совокупности требований той или иной конкретно-исторической 

системы морали всегда не полно, а понимание того или иного 
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требования часто индивидуализировано. В ряде случаев оно может 

носить даже извращенный характер.  

Таким образом, одного знания нравственных норм ещё 

недостаточно для формирования морально убеждённой личности. Для 

формирования глубоких нравственных убеждений необходимо, чтобы 

моральное сознание индивида развилось до сознания правоты и 

необходимости определённых нравственных отношений и поведения. 

Т.е. в индивидуальном и общественном сознании наряду со знаниями 
содержания требований морали всегда должны присутствовать 

представления о том, почему эти требования нужно соблюдать. А эти 

представления очень мобильны и могут довольно сильно отличаться 

от тех, которые зафиксированы в общественном моральном сознании. 

Понимание, представление об этих нормах у каждого человека 

индивидуализировано и обычно меняется в каких-то пределах: 

расширяется, углубляется – на протяжении всей жизни (хотя их 

мировоззренческая суть может оставаться одной и той же). При этом 

представления индивида в том виде, в каком он имеет их в каждый 

данный момент, опосредуют влияние на него социальной среды, в 

частности, нормативное содержание общественной морали. Личность, 

например, как правило, придерживается предписаний тем лучше, чем 
больше она одобряет, чем выше оценивает их. При определённом 

содержании взглядов индивида для него могут почти полностью 

утрачивать регулятивное значение те или иные общественно принятые 

нормы. В силу своих взглядов индивид может отвергать их. 

Представления индивида о тех или иных общественных требованиях 

складываются обычно под влиянием бытующих в обществе 

нормативов. Испытывая их влияние, индивид в то же время 

вырабатывает своё отношение к ним, обусловленное самыми 

различными факторами объективного и субъективного порядка. Таким 

образом, нравственно-мировоззренческая ориентация индивида сильно 

сказывается на его отношении к конкретному нормативному 
содержанию морали. 

Тем не менее, моральные знания, составляющие 

гносеологическую основу нравственных убеждений, и понимание их 

необходимости содержат в себе лишь возможность перехода в 

убеждение. Далеко не все моральные знания находят своё воплощение 

в нравственных убеждениях индивида и осуществляются в 

практических действиях. Трансформация моральных знаний в 

нравственные убеждения, с последующим воплощением в практику, 

имеет место лишь тогда, когда знания о моральных нормах и 

принципах имеют для субъекта личностно-значимый смысл. 
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Понимание необходимости явления вызывает, естественно, 

совершенно иное отношение к нему, уменье оценить его различные 

стороны. Соотношение имеющихся моральных знаний с 

потребностями, интересами и целями общественного субъекта 

нравственных отношений означает выявление значимости данных 

знаний о моральных нормах и принципах для субъекта, их 

актуальность для удовлетворения его тех или иных потребностей.  

Понимание индивидом общественных норм и принципов 
морали предполагает и оценку истинности этих норм. Необходимым 

условием перехода моральных знаний в нравственные убеждения 

является оценка истинности этих знаний. Знания, научные идеи 

оцениваются не только с точки зрения их практического применения, 

но и в гносеологическом плане, т.е. с точки зрения их истинности или 

ложности, степени их достоверности, обоснованности. Поскольку 

истинность или ложность определённого знания устанавливается, в 

конечном счёте, практикой, постольку в убеждение может входить и 

знание проблематичное или истинное лишь на уровне его логического 

обоснования. Индивидуальное и общественное сознание всегда 

включает такие элементы как оценка и соответствующее отношение к 

«знаемым» требованиям общественной морали и их обоснованию. Эти 
оценки и отношения могут быть и положительными и 

отрицательными. Индивиды могут положительно относиться к данной 

системе общественной морали в целом или положительно оценивать 

одни её принципы и отрицать другие. Поскольку люди оценивают 

свою деятельность с точки зрения существующих моральных норм, 

регулятивная функция морали зависит от того, насколько истинной 

является данная мораль. 

Мораль выступает как бы видимостью действительных 

нравственных отношений. Для того чтобы ориентироваться в сложных 

сплетениях существующих отношений, личность вынуждена 

пользоваться господствующей моралью. Так, поскольку обыденное 
индивидуальное сознание пользуется господствующей моралью – как 

критерием нравственности своего поведения, т.е. с моральными 

принципами соотносит свои действия для определения их 

нравственной ценности, то возникают ситуации, когда видимое 

расценивается как истинное. Видимое, таким образом, выступает как 

правда индивидуальной деятельности: в таком случае люди совершают 

объективно аморальные действия и не считают их аморальными, 

поскольку их не осуждает господствующая в обществе мораль. 

Именно потому, что возможно такое субъективное извращение морали 

(иначе говоря, возникновение её превращённой формы), и рождается  
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потребность в научном анализе самой морали, в определении того, 

какая мораль (все её нормы и принципы) в это время является 

истинной, т.е. насколько правильно мораль воспроизводит в своих 

требованиях объективную необходимость. Бесспорно, имеют смысл 

высказывания тех философов, которые подчёркивают специфический 

характер воспроизведения действительности в области аксиологии, 

ценностного измерения общественного бытия.  

Действительно, моральное сознание на всех уровнях (нормы, 
принципы, суждения, понятия), мораль как форма идеологии отражает 

не непосредственно существующие факты, а отношение людей к этим 

фактам, человеческие потребности и интересы. Но, в конце концов, это 

тоже отражение (отражение отражения) производственных 

отношений, и поэтому нельзя утверждать невозможность оценки 

нормативных суждений как объективно истинных или ложных. 

Специфическая форма отражения в морали, поскольку это все-таки 

форма отражения, не лишает мораль её объективно истинного смысла. 

Моральные требования, как и научные истины, опираются на практику 

и воспроизводят объективную реальность. Поэтому и любая моральная 

оценка, хоть и выражает отношение субъекта к объекту, который 

познаётся, всё же это есть отношение объективно существующего 
субъекта к объективно существующему объекту. Оно определяется 

положением субъекта в обществе и может правильно отражать 

действительность и быть заинтересованным в таком правильном 

отражении действительности, но может и неправильно отражать, и 

тогда мораль выступает как субъективированное иллюзорное 

выражение общественного интереса субъекта. Ибо, если некоторый 

субъективный интерес, воплощённый в оценку того или иного 

явления, становится моральной нормой, он претендует на то, что это 

явление нужно не только ему, а действительно нужно, необходимо и 

для других индивидов (обществу в целом). Поэтому, чтобы оградить 

мораль от субъективизма, особенно необходим анализ того, является 
ли действительно моральным моральное, т.е. соответствует ли 

действительному положению вещей, является ли объективно 

истинным. Но как определить объективность истины в морали? Что 

выступает критерием истины в морали? А. Макинтайр считал, что  

«каждый рациональный субъект должен в своём суждении прибегать к 

неличностным критериям значимости ... суждения» [5, с. 36]. 

Исходя из того, что истина несёт в себе объективный, 

независимый от человека и человечества, проверенный на практике 

смысл представлений, знаний и других форм воссоздания 

объективного мира в  сфере идеального, можно утверждать, что 
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мораль как форма общественного сознания является объективно 

истинной, однако только при условии, что её содержание 

соответствует реальным закономерностям развития социума, его 

конкретно-историческим условиям. Пока та или иная моральная норма 

соответствует общественным условиям, которые и вызвали к жизни 

эту норму, и способствует их развитию (движению в соответствии с 

необходимостью), она выступает как истинная. Если же та или иная 

норма перестаёт соответствовать объективной необходимости, она 
мешает общественному развитию, теряет свой истинный характер и 

объективно становится аморальной, независимо от того, как её 

оценивает господствующая в это время в обществе мораль.  

Развитие нравственности происходит через борьбу идей и 

общественных настроений, а вместе с тем также через практический 

отход каких-то групп людей от одних нравственных норм и их систем 

к другим. В социально стратифицированном обществе этот процесс 

представляет собой  борьбу в сфере нравственности разных 

социальных групп.  Господствует в обществе всегда мораль 

господствующего слоя, элиты общества,  направляющая 

взаимоотношения людей таким образом, чтобы обеспечивать 

реализацию своих интересов. Наряду с нею существуют, развиваются 
(по восходящей или нисходящей линии) и моральные системы других 

слоёв. То есть, мораль выражает волю страты, ставшую общественным 

мнением. Моральные требования, выражающие эту волю, 

формируются в индивидуальном сознании как собственное требование 

к себе и другим, как его моральные убеждения и чувства, как черты 

характера, качества личности. В то же время, именно неоднородность 

морали более всего способствует соответствующему отбору и 

восприятию человеком нравственного наследия прошлого. Мораль 

определённого общественного слоя выдвигает свои требования и 

оценки как единственно верные и исключающие всякие другие. Ей, 

как правило, противостоит мораль иной группы общества, тоже 
претендующая на общечеловеческое значение. И обе позиции имеют 

своё социально-историческое оправдание: дело в том, что 

существующее общество не может функционировать без исполнения 

некоторых требований господствующей морали. Противоположная же 

ей мораль тоже отражает объективную социальную необходимость – 

переход к новому общественному состоянию. Противоречие между 

двумя позициями, стало быть, отражает действительное противоречие 

эпохи, противоположность настоящего и будущего. Иначе говоря, 

взаимоисключающие законы социокультурного бытия составляют 

некий единый закон – движения и развития.  
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Исходя из вышесказанного, нравственное убеждение можно 

определить как специфическое состояние сознания субъекта 

нравственных отношений, формирующееся на базе определённой 

суммы моральных знаний, приемлемых для субъекта и расцениваемых 

им как необходимых, личностно-значимых. Эта оценка связана со 

стратификационными позициями и является формой 

непосредственного взаимодействия теории морали с нравственной 

практикой. Нравственные убеждения являются как бы рубежом, с 
которого начинает свой путь сфера практической нравственной 

деятельности личности. Нравственные убеждения личности 

неотделимы от её мировоззрения, идейной убеждённости. Основой 

объективно истинных нравственных убеждений является научное 

мировоззрение, которое адекватно отражает насущные потребности 

общественного прогресса. Именно это мировоззрение выступает в 

единстве с убеждением личности.  

Мировоззрение как способ духовно-практического освоения 

действительности выполняет не столько познавательную функцию, 

сколько регулятивную, направленную на обеспечение единства мира и 

человека. Поэтому мировоззрение предполагает превращение знаний в 

практическое сознание, в способ ориентировки человека в 
собственном жизненном мире. Внутренняя уверенность индивида в 

необходимости и справедливости определённых нравственных 

отношений формируется как на обыденном уровне морального 

сознания, так и на теоретическом. Обыденный уровень морального 

сознания отражает эмпирический опыт индивида. Сталкиваясь в 

повседневной жизни с непосредственными нравственными 

отношениями, царящими в обществе, с реально существующими 

моральными нормами, обычаями, традициями, индивид формирует у 

себя обыденное моральное убеждение, которое выступает в форме 

своеобразного понимания долга, совести, чести и т.д. Само по себе это 

убеждение развивается под влиянием общественных условий. Но, тем 
не менее, такое убеждение не выходит за рамки повседневных 

нравственных явлений, определяемых будничными условиями жизни 

индивида. Общественный уровень нравственных убеждений 

основывается, как правило, на узком личном опыте индивида и носит 

отрывочный, бессистемный, а зачастую и противоречивый характер. 

Убеждения такого уровня останавливаются на поверхности 

нравственных явлений, они неглубоки и отражают лишь одну 

внешнюю видимость явлений.  

Глубокие нравственные убеждения, соединяющие воедино все 

нравственные качества личности, способствующие формированию 
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целостной личности, существеннейшей характеристикой бытия 

которой является нравственность, формируются на теоретическом 

уровне морального сознания. На этом уровне моральное сознание 

личности отражает внутренние связи и законы существующих 

нравственных отношений. В то же время само моральное сознание 

личности в большей мере испытывает на себе идеологическое 

воздействие. Развитие теоретического уровня морального сознания 

личности ведёт к качественному преобразованию всех нравственных 
убеждений обыденного уровня, представлений, чувств и привычек 

индивида. На теоретическом уровне морального сознания 

нравственные убеждения личности приобретают более развитый, 

качественно новый вид. От «обыденных» убеждений их отличает 

истинность глубины воссоздания существующих нравственных 

отношений. Такие развившиеся нравственные убеждения затрагивают 

всю сферу духовной жизни личности, её мысли, чувства, 

мировоззрение, волю. Поэтому именно при определении задач 

нравственного воспитания индивидов первой и важнейшей задачей 

является формирование глубоких нравственных убеждений по схеме: 

от знаний к убеждениям (через знания общественных требований – 

понимание необходимости этих требований на данном этапе 
общественного развития – личную заинтересованность в этих 

требованиях – оценку истинности этих требований с определённых 

общественных позиций –  принятие субъектом нравственных 

отношений этих требований). Этот путь с необходимостью 

предполагает этап превращения общественного морального 

требования в собственное убеждение, ценностную ориентацию 

индивида. Но и оно может быть различно: от глубокого убеждения в 

необходимости соблюдения морального требования, превращения 

этого требования в нравственную потребность и до усвоения 

морального требования лишь как одной из многих (но не главной) 

ценностных ориентаций. Всё зависит от социальных условий, в 
которых воспитывается индивид, условий, при которых была бы 

возможность полной реализации приведенной выше схемы 

превращения знаний в убеждения. Лишь при наличии идеальных 

условий в индивидуальном моральном сознании образуются 

предпосылки для формирования глубоких убеждений личности. 

Исследования индивидуального развития человека 

показывают, что усвоение личностью общественной морали, 

исторически сложившегося опыта общения, является основой 

дальнейшего развития личности как социального, так и нравственного 

существа. Всестороннее развитие индивидов, характер их 
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ответственного и свободного поведения в самых сложных моральных 

ситуациях, умение руководствоваться моральными нормами 

неразрывно связано с богатством и самобытностью индивидуальных 

моральных ориентаций. Если личность глубоко осознаёт внутреннюю 

связь своей индивидуальной силы с силой социальной, это – исходный 

пункт её нравственной зрелости. 

Закономерности превращения общественной морали в 

нравственные убеждения личности определяются общими 
закономерностями развития соответствующего общества. Среди 

факторов, определяющих особенности формирования нравственных 

убеждений, можно выделить объективные (социально-экономические, 

политические, нравственные и др. общественные отношения, 

материальные и духовные ценности, целенаправленный и стихийный 

воспитательный комплекс и т. д.) и субъективные (уровень общей 

подготовки к жизни, общекультурный уровень личности, богатство 

жизненного опыта индивида, особенности психофизиологического 

порядка и т.д.). Все эти факторы действуют во взаимосвязи, среди 

которых мы выделяем определённые, относительно-устойчивые, 

повторяющиеся линии – закономерности. Последние, в свою очередь, 

подразделяются на следующие виды: основные социальные 
закономерности; закономерности психологического порядка; 

закономерности воспитательного воздействия. При благоприятном 

стечении обстоятельств: наличии социально оправданных 

общественных требований; соответствии этих требований уровню 

развития общества; при правильном восприятии наличной ситуации 

моральных отношений личностью, воспитанной в социально здоровой 

среде, а также с её чётким теоретическим подходом к 

действительности, с практически апробированной оценкой истинности 

и при отсутствии психофизиологических аномалий – формируется 

идеальный процесс перехода требований общественной морали в 

нравственные убеждения личности. Это обеспечивает становление 
активной творческой личности, так необходимой современному 

обществу.   

Но формирование нравственно совершенной личности в 

современных общественных условиях – дело очень и очень непростое 

и связано оно со многими проблемами не только субъективного, но и 

объективного плана. Среди последних можно выделить главные – 

незрелость экономического базиса, что соответственно находит своё 

проявление и в незрелых нравственных отношениях; противоречия 

теории и практики общественного бытия; разрыв между словом и 

делом правящих элит и т.п. Объективно, в обществе переходного типа, 
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которое находится в процессе становления, с несформированной 

системой общественных отношений, нет условий и основ для 

полновластия нравственности. Но на субъективном уровне 

нравственность сохраняется, выполняя, вопреки неблагоприятным 

обстоятельствам, роль регулятора общественных отношений. Чем 

выше роль нравственных основ в регуляции личностью своего 

поведения, тем совершеннее в духовно-моральном плане личность. 

Последняя понимается здесь как индивидуальность, взятая в 
социально-психологическом аспекте, как член социальной группы, 

имеющей свою систему общественно значимых черт и функций. Речь 

идёт о том, что индивид постоянно выступает объектом нравственного 

воспитания не только на стихийном уровне этого процесса, но и на 

уровне целенаправленного воспитательного процесса, проводимого 

господствующей в обществе прослойкой с помощью идеологической 

работы, пропаганды, средств массовой информации, специальных 

организаций и людей, для этого подготовленных. Такое воспитание 

обусловлено рядом факторов, прежде всего тем, что человек не 

рождается моральным существом, а лишь становится им в процессе 

своей жизнедеятельности, а также тем, что для освоения 

общественного сознания, объективированного в культуре, индивид 
нуждается в посредниках, которые уже овладели этой культурой. 

Важно отметить и то, что личный опыт индивида всегда ограничен, в 

нём наиболее наглядно даны непосредственные, наиболее близкие 

интересы (именно поэтому и наиболее легко усваиваемые). Осознание 

же индивидом общественных интересов, формирование способности 

ориентировать собственное поведение на них, а не на один только 

ближайший, непосредственный интерес – сложный процесс, который 

предполагает и целенаправленное воздействие. В ходе своего 

становления личность сопоставляет свой опыт с опытом других людей, 

заимствует у них лучшее в её понимании, делится этими находками с 

другими. Эти общие черты процесса становления личности 
распространяются и на воспитание нравственных качеств. 

Выводы. Поведение личности является выражением не только 

её нравственности, но и всего, усвоенного ею, в первую очередь опыта 

социального общения. Последний относится к культуре личности как 

составляющая её часть. Суждения о культуре личности делаются 

прежде всего на основе её нравственной культуры, что выражается в 

исторически определённых нравственных ценностях. Нравственная 

культура формируется в процессе развития личностных потребностей 

в общественно значимых нравственных ценностях. Усвоенные 

личностью нравственные ценности определяют содержание её 
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культуры. Процесс этот протекает в форме становления собственных 

взглядов, навыков, нравственных убеждений.  

Важным условием формирования глубоких нравственных 

убеждений является и предметное освоение духовных ценностей, 

выработанных человеком на протяжении своей жизни. Моральное 

сознание социального целого, являющееся продуктом коллективного 

исторического опыта (стихийно протекающей творческой 

деятельности народов и идеологических обобщений социальной 
практики), опредмечено в письменных документах, соответствующей 

научной и публицистически-пропагандистской литературе, фольклоре, 

обычаях, традициях, образах искусства и т.д. Иначе оно не может 

выполнить свои многообразные социальные функции, иначе 

невозможна передача нравственного опыта и его эффективное 

влияние. Индивид распредмечивает это содержание, приобщая свою 

деятельность к миру культуры своей социальной группы, своего 

народа. А истинное образование начинается тогда, когда человека с 

самого начала захватывает процесс освоения культуры и знаний, когда 

духовные ценности приобретают значение сами по себе, а овладение 

ими становится внутренней потребностью обучающегося. Именно в 

процессе творческой деятельности по освоению богатств культуры 
происходит слияние личности с социальным целым, ибо: «в жизни 

общественной духовный примат принадлежит культуре. Не в политике 

и не в экономике, а в культуре осуществляются цели общества…» [3, 

с. 247]. Благодаря культуре и с её помощью индивид получает свою 

истинную человеческую природу. Но, опять же, процесс приобщения 

индивида к культуре подразумевает наличие разумного наставника – 

воспитателя. Воспитатель же, выступая представителем своего 

сословия, будучи воспитанным в системе отношений, которые 

господствуют в данном обществе и на данном этапе его развития, 

отражает всё несовершенство этого этапа развития. Соответственно, 

воспитательный процесс является процессом взаимообусловленным, 
социально детерминированным.  

Сейчас мы наблюдаем новый виток в переходе от правовых к 

нравственным нормам межличностных отношений. И если 

человечество не поймёт всей важности морально-нравственных основ 

бытия, то оно просто не сможет развиваться. Собственная 

нравственная культура индивида, его выбор сферы деятельности и 

ответственность за свой выбор – вот идеал личности глобального 

информационного общества. Конечно же, это – в идеале, ведь на 

сегодня мораль ещё не является первой необходимостью ни для 

общества, ни для отдельных индивидов, хотя большинство и ратует за 
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неё, понимая, что в аморальном обществе просто невозможно будет ни 

жить, ни выжить. А потому нравственная составляющая глобального 

общества должна стать неотъемлемой его частью, можно сказать, его 

атрибутом. 
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ПРИКЛАДНА ЕТИКА ТА ЕТОС 

НАУКИ: ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНІ 

РЕФЛЕКСІЇ  
 

У статті досліджено співвідношення наукового етосу та 

прикладної (практичної) етики в процесі моральної регуляції наукової 

діяльності, а також взаємозв’язок професійної та прикладної етики. 

Детально розглянуто концепцію етосу науки в інтерпретаціях 
Р. Мертона, Б. Барбера, Н. Сторера, Дж. Займана та концепцію 

«особистісного знання» М. Полані. Робиться висновок, що моральна 

регуляція наукової діяльності відбувається в конкретних ситуаціях 

складного морального вибору між досягненням наукових цілей, 

структурно обумовлених й конгруентних існуючому етосу науки, та 

етичними, моральними умовами такого досягнення. 

Ключові слова: етос науки, прикладна етика, особистісне 

знання, професійна етика, Р. Мертон, Б. Барбер, Н. Сторер, 

Дж. Займан, М. Полані.   

 

В статье исследовано соотношение научного этоса и 
прикладной (практической) этики в процессе моральной регуляции 

научной деятельности, а также взаимосвязь профессиональной и 

прикладной этики. Подробно рассмотрена концепция этоса науки в 

интерпретациях Р. Мертона, Б. Барбера, Н. Сторера, Дж. Займана и 

концепции «личностного знания» М. Полани. Делается вывод, что 

моральная регуляция научной деятельности происходит в конкретных 

ситуациях сложного нравственного выбора между достижением 

научных целей, структурно обусловленных и конгруэнтных 

существующему этосу науки, и этическими, нравственными 

условиями такого достижения. 

Ключевые слова: этос науки, прикладная этика, личностное 

знание, профессиональная этика, Р. Мертон, Б. Барбер, Н. Сторер, 
Дж. Займан, М. Полани. 

 

The article analyzes the relation between scientific ethos and 

applied (practical) ethics in the process of moral regulation of scientific 

activity, as well as the relationship between professional and applied ethics. 

The concept of ethos of science in the interpretations of R. Merton, B. 
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Barber, N. Storer, J. Zaiman and the concept of «personal knowledge» by 

M. Polanyi are considered in detail. It is concluded that the moral 

regulation of scientific activity issues in concrete situations of complex 

moral choice between the achievement of scientific goals, structurally 

determined and congruent to the existing ethos of science, and the ethical, 

moral conditions of the such achievement. 

      Key words: ethos of science, applied ethics, personal 

knowledge, professional ethics, R. Merton, B. Barber, N. Storer, J. Zaiman, 
M. Polanyi.  

 

Актуальність теми. Виникнення сучасної індустріальної 

(постіндустріальної) цивілізації було зумовлено успіхами науки, 

перетворення її в основний фактор виробництва. У зв’язку з такою 

промисловою революцією наука посіла важливе місце в житті 

суспільства і стала причиною трансформації соціальної структури, 

політичних та економічних систем, культури в цілому.  

Починаючи з другої половини ХХ століття в соціальній та 

економічній структурі індустріально розвинених країн відбулися 

глибинні зміни, пов’язані зі зростанням значення інформації в 

суспільстві, що дозолило багатьом вченим говорити про інформаційну 
революцію й інформаційне суспільство. Наприклад, Елвін Тоффлер 

(Alvin Toffler, р. н. 1928) у роботі «Третя хвиля» (1980) [24] виділяє 

три хвилі у розвитку суспільства: аграрна при переході до 

землеробства, індустріальна під час промислової революції та 

інформаційна при переході до постіндустріального суспільства, 

заснованого на знанні. В інформаційному суспільстві більшість 

працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою та 

реалізацією інформації, вищою формою якої є сертифіковане знання.  

Таким чином в постіндустріальному суспільстві наукове знання 

стає самостійним елементом виробничих сил, а наука як галузь 

людської діяльності, спрямованої на вироблення і систематизацію 
об’єктивних знань про дійсність, стає рушійною силою розвитку. 

Проте наслідки Першої, а особливо Другої світової війни, через 

те що науку почали використовувати як інструмент для знищення 

людей у великих масштабах, поставили перед людством питання про 

можливості наукового пізнання та існування моральних обмежень, 

етичні засади наукової діяльності та особисту відповідальність вченого 

за результати своєї праці, роль науки в суспільному житті та розвитку 

людства загалом. Протягом всієї другої половини XX століття ці 

питання перебували в ракурсі підвищеної уваги провідних вчених 

свого часу – філософів, антропологів, соціологів, тощо.  
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Проблема вирішення цих питань полягає в складності самого 

об’єкта дослідження, оскільки наука як соціальний феномен є 

одночасно складним поєднанням трьох сутностей, таких як: 1) система 

сертифікованого структурованого знання про світ, 2) сфера діяльності 

специфічної професійної спільноти та 3) соціальний інститут [9]. 

Перше є предметом вивчення теорії пізнання, методології та філософії 

науки. Друге та третє – соціології науки [8, с. 7]. З іншого боку, мораль 

й моральність є предметом дослідження такої філософської 
дисципліни як етика. При цьому в науці під етикою розуміють область 

знання, а під мораллю – те, що етика вивчає [5]. 

Наведена складність й багатовимірність об’єкта дослідження 

спонукає нас та обґрунтовує застосування міждисциплінарного 

підходу до вивчення моральних засад наукової діяльності з 

використанням наукового доробку філософії науки, етики, соціології 

науки тощо.  

Як відомо, в науковій діяльності моральна регуляція 

здійснюється двома шляхами: через професійну етику вченого та через 

етос науки. Професійна етика визначається характером 

взаємовідносин між вченими. Такі відносини, як і загалом інтеграція 

вчених в наукову спільноту, формуються на підставі солідарного 
прийняття ними певного етосу науки. Останній включає в себе 

комплекс пізнавальних й моральних регулятивів наукової діяльності, в 

основі яких лежать відносини між наукою та суспільством [1]. Тому 

етос науки є важливою характеристикою інституційного розуміння 

науки [12, с. 560].  

В той же час, розуміння практичного застосування моральних 

ідей та принципів нормативної етики в діяльності науковця надає 

прикладна (практична) етика, що вивчає практичні моральні 

проблеми, які виникають в конкретних ситуаціях морального вибору 

та мають вигляд моральної дилеми з двома більш-менш рівнозначними 

й обґрунтованими рішеннями. 
Мета статті полягає в дослідженні співвідношення 

прикладної (практичної) етики та етосу науки в процесі моральної 

регуляції наукової діяльності. Об’єктом дослідження виступає наука, 

наукова діяльність. Предметом дослідження є моральна регуляція 

наукової діяльності. 

В історії гуманітарних наук проблематика наукового етосу 

починає свій розвиток з 1940-50 рр. в західній, американській 

соціології науки, а в українській філософській науці ця проблема 

отримала розвиток лише наприкінці 1970-х рр. радянського періоду 

[25, с. 123]. Проте, як наголошується в науково-аналітичному огляді 
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ІНІСН, в радянській філософії професійна етика вченого в якості 

об’єкта дослідження починає вивчатися дещо пізніше – з початку 

1980-х рр. [4, с. 78]. 

Найбільш відома концепція етосу науки розроблена у 1940-60-ті 

роки американським соціологом, представником структурно-

функціоналістської методології, – Робертом Мертоном (Robert King 

Merton, 1910-2003). Ця концепція була прийнята за основу спільнотою 

соціологів та філософів й у подальшому всебічно поширена і 
розвинута в роботах спеціалістів у галузі соціології та філософії науки. 

Свої ідеї Р. Мертон виклав у багатьох наукових роботах, але основну 

теоретичну будову концепції наукового етосу він надав у доповіді 

«Наука і демократична соціальна структура» (1942) та статті 

«Нормативна структура науки» (1942) [29, p. 267-278]. 

Р. Мертон, прагнучи визначити відмінність наукової діяльності 

від інших форм людської діяльності, розглядав науку як один з 

соціальних інститутів суспільства, метою якого є виробництво 

достовірного сертифікованого знання. Таке виробництво здійснюється 

вченими, які керуються сукупністю прийнятих в даній науковій 

спільноті норм. Найвищою цінністю науки є пошук істини, а 

найважливішою мотивацією діяльності вченого, за Мертоном, є 
інституційно підкріплене прагнення отримати професійне визнання 

колегами, які в силу власної компетенції, здатні оцінити вклад вченого 

у загальну суму знань.  

Нормативна система науки, згідно Мертона, забезпечує 

узгоджене функціонування наукового співтовариства й ефективність 

наукових досліджень, визначає професійну діяльність вченого та у 

своїй сукупності формує певний науковий етос. Мертон інтерпретує 

етос науки як «афективно забарвлений комплекс цінностей і норм, що 

вважається обов’язковим для людини науки. Норми мають вираз у 

формі приписів, заборон, переваг та дозволів. Вони легітимуються у 

термінах інституціональних цінностей. Ці імперативи, що передаються 
настановою й прикладом та підтримуються санкціями, у різному 

ступені інтерналізуються вченим, та тим самим формують його 

наукову совість або, якщо хтось надає перевагу цьому новомодному 

виразу, його суперего. Хоча етос науки не кодифіковано, його можна 

вивести з того морального консенсусу вчених, який знаходить вираз у 

звичайній науковій практиці, в незліченних творах наукового духу і в 

моральному обуренні, направленому на порушення цього етосу» [13, с. 

769].  

У первинному варіанті своєї концептуалізації етосу науки, 

Мертон диференціює останній на чотири групи інституційних 
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імперативів, які можна позначити як чотири ціннісні принципи 

наукової діяльності. Ось вони: 

C – сommunalism – комуналізм – це принцип спільності 

(загальнодоступності, відкритості) отриманих результатів наукових 

досліджень. Отримане дослідником знання має ставати загальним 

надбанням людства. З цього принципу випливає, що вчений повинен 

не тільки ділитися результатами власних досліджень із суспільством, 

але й виявляти активність у якнайшвидшому їх оприлюдненні. Цей 
принцип констатує вимогу публікації результатів наукової діяльності. 

Кількість і якість наукових публікацій є основним критерієм оцінки 

роботи вченого [28, p. 72.]. 

Дискусія щодо тлумачення даного терміну не вщухає й досі. 

Сам Мертон використовував термін «communism», проте в 1952 році, в 

розпал руху маккартизму в США, соціолог науки Бернард Барбер 

(Bernard Barber), аби виключити політичний акцент і звинувачення в 

ідеологічній заангажованості, запропонував використовувати термін 

«сommunalism» [26]. У свою чергу відомий російський соціолог Г.С. 

Батигін зазначає, що правильніше повернутися до мертонівського 

трактування – «communism», оскільки «Комунізм виник на початку 

XIX століття як рух за усуспільнення майна. В даному випадку, 
комунізм – рух за усуспільнення знання. Наука – єдиний регіон життя, 

де реалізований принцип комунізму…» [2]. У той же час О.З. Мирська 

вважає, що «... конкретний зміст, вкладений автором, більш адекватно 

слід перекласти терміном «колективізм» або «комуналізм» [15]. Ми 

все ж дотримуємося терміна «сommunalism», оскільки, по-перше, це 

дозволяє уникати ідеологічних відсилань до комунізму в нашій 

історико-культурній версії, і в той же час вказує на комуну, де, як 

відомо, всі ресурси були усуспільнені. 

U – universalism – універсалізм – це принцип абстрагування 

знань від конкретної ситуації, у якій ці знання були отримані. Цей 

принцип заснований на переконанні, що природні явища ізоморфні і 
взаємопов’язані, а тому істинність тверджень відносно встановлених 

фактів не залежить від конкретних умов їх отримання та персональних 

характеристик дослідника таких як: вік, стать, раса, етнос, наукова 

репутація чи дослідницька школа, тощо. Завдяки відокремленню 

знання від конкретної ситуації підвищується цінність отримання 

«знання заради знання», що дозволяє вченому на кожному кроці не 

доводити практичну цінність своєї роботи. Наука, за Мертоном, 

взагалі має демократичний та інтернаціональний характер [28, c. 70]. 

Тут треба сказати, що при розробці власної концепції Мертон 

проаналізував нацистську теорію переваги арійської раси, в тому числі 
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в науці, та радянську кампанію адміністративного переслідування 

вчених за відмінні від офіційних наукові погляди, так звану 

«лисенківщину», та дійшов висновку, що наука може нормально 

функціонувати лише у відкритому демократичному суспільстві [29, p. 

273]. 

D – disinterestedness – безкорисливість (незацікавленість) – це 

принцип, який регламентує, що вчений має бути емоційно 

відстороненим від власного дослідницького проекту. На його 
дослідження не повинні мати вплив аніякі позанаукові інтереси: 

політичні, релігійні, ідеологічні, економічні або особистого характеру. 

Вчений у своїй роботі не повинен шукати ніякої особистої вигоди – 

престижу, слави, фінансів чи іншого. Пошук істини – головний мотив 

наукової діяльності та цінність для вченого. Загалом, цей принцип 

забороняє всі інші «винагороди», крім компетентного відгуку й оцінки 

колег, професійного визнання [28, c. 73]. 

OS – organized skepticism – організований скептицизм – це 

принцип відповідальності наукової спільноти та кожного науковця 

окремо за відкриту й публічну критичну оцінку якості наукових 

здобутків як власних досліджень, так і досліджень колег, 

попередників. З цього випливає, що науковець не може 
виправдовувати помилки у власній роботі, посилаючись на позичення 

відповідних даних (теоретичні положення, емпіричні дані тощо) в 

іншого автора, оскільки з самого початку має бути скептично 

налаштованим стосовно чужої роботи [28, c. 75]. 

Концепція етосу науки Мертона отримала назву «CUDOS» 

відповідно до свого акроніму. При цьому, як пояснює Н. В. Дьоміна 

[6], такий акронім не є випадковим. Справа в тому, що на сленгу 

американських студентів слово «cudo» означає славу, загальне 

визнання, повагу і шану, а у множині – «cudos» – це похвала, нагорода, 

премія. Таким чином, CUDOS можна визначити як «структуру 

винагороди». 
Надалі, під впливом наукової критики, Мертон доопрацював 

власну концепцію наукового етосу та у 1957 році в своєму першому 

президентському зверненні до Американської соціологічної асоціації 

визначив її динамічний характер як інституційно поновлюване 

прагнення вчених до авторитетного професійного визнанням власних 

здобутків, що одержується ними в обмін на першість, пріоритет 

наукового внеску. Найвищим втіленням такої інституціоналізованої 

мотивації вчених є феномен наукового епоніму – назви явища, об’єкта, 

поняття, структури, методу на честь дослідника, автора відкриття [29]. 

Також Мертон представив результати проведеного ним аналізу 
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численних в історії науки спорів щодо пріоритету наукових відкриттів 

та вказав на основоположне значення професійного визнання 

здійсненого вченим внеску в науковий прогрес як законної винагороди 

за наукові досягнення. Відповідно до інтерпретації Мертона, таке 

професійне визнання являє собою сукупність професійних 

компетентних відгуків колег, які можуть варіюватися від простого 

посилання в роботі іншого вченого до нагородження Нобелівською 

премією [23]. 
В тому ж році в статті «Пріоритети в науковому відкритті: Глава 

з соціології науки» (1957) [31] Мертон аналізує дисфункції й 

парадокси наукових норм та додає до вказаних вище чотирьох 

ціннісних принципів наукової діяльності ще два: 

O – originality – оригінальність – це принцип, який визначає 

прагнення вченого отримувати істотно нові результати дослідження, а 

не відтворювати наявні.  

H – humility – смиренність (скромність) – це принцип 

інтелектуальної скромності, який навпаки обмежує прагнення до 

отримання оригінальних результатів й бажання засвідчити власну 

першість, та послаблює серед вчених конкуренцію. 

Таким чином, акронім мертонівського етосу науки 
перетворюється на «CUDOS+OH». 

Критика надмірного ідеалізму концепції Мертона призвела до 

того, що у 1958 році у спільній роботі з Елінор Барбер (Elinor Barber, 

1924-1999) «Соціологічна амбівалентність» [30], він вводить поняття 

соціологічної амбівалентності (за аналогією з психологічною 

амбівалентністю), відповідно до якого рольова поведінка орієнтується 

на домінуючі норми та на допоміжні антинорми даної ролі. Таке 

динамічне чергуванні підролей, пов’язаних з нормами та антинормами, 

є соціальним механізмом вирішення протиріч, що виникають при 

виконанні функцій ролі та називається коливанням поведінки. 

Оскільки норми та антинорми не можуть спостерігатися одночасно, то 
це втрачається з виду і соціальні ролі аналізуються лише з точки зору 

їх основних властивостей [30, p. 18].  

У статті 1963 року «Амбівалентність вчених» [27] Мертон 

застосував ідею соціологічної амбівалентності для аналізу поведінки 

вчених. На його думку, такий аналіз має включати пошук відповідей 

на три питання: Як потенційно суперечливі норми розвиваються в 

кожному соціальному інституті? Як конфліктуючі норми утворюють 

значиму амбівалентність в житті вчених в інституті науки? Як ця 

амбівалентність впливає на реальні відносини між науковцями? [27, p. 

35]. 
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Амбівалентність вченого полягає в тому, що у реальній 

повсякденній науковій роботі він постійно знаходиться в ситуації 

вибору між потенційно конфліктуючими імперативами поведінки, що 

йому приписується. Це задає напругу та створює реальні та потенційні 

суперечності. Наприклад, вчений має:  

– якомога швидше оприлюднювати результати своїх наукових 

досліджень, але ретельно перевіряти їх достовірність і тому не 

поспішати з публікаціями;  
– бути сприйнятливим та гнучким до нових ідей, але разом з 

тим не піддаватися тиску наукової моди; 

– прагнути здобувати таке знання, яке отримає високу оцінку 

колег, але при цьому працювати, не звертаючи уваги на визнання своєї 

праці колегами; 

– захищати свої нові ідеї та рішення, незалежно від того, 

наскільки велика опозиція, але разом з тим не підтримувати необачні й 

необґрунтовані висновки; 

– бути ерудитом та докладати максимальних зусиль, щоб знати 

всі факти, що стосуються області його роботи, але широкий кругозір 

не повинен гальмують його творчість або обмежувати самостійність 

мислення; 
– бути вкрай ретельним у формулюваннях та деталях, але не 

бути педантом, бо це шкодить змісту; 

– не забувати, що будь-яке наукове відкриття робить честь нації, 

представником якої є дослідник, але завжди пам’ятати, що знання 

універсальне; 

– виховувати нове покоління вчених, але не дозволяти 

викладанню забирати енергію, призначену для власної наукової 

діяльності; 

– молоді вчені повинні вчитися у видатного науковця, але 

залишатися самими собою, шукати власну дорогу в науці і не 

залишатися в тіні великих людей [27, p. 33-34]. 
Таким чином, вчений мусить виявляти певну релевантну 

гнучкість, адекватну науковому завданню, оскільки нормативно-

ціннісна структура науки не є жорсткою. В той же час вона є 

необхідною складовою самоорганізації наукової спільноти, 

збереження клімату довіри й відтворення та розвитку науки. Як 

зазначає Т.В. Виноградова, порушення норм наукового етосу загрожує 

науковцю виключенням з наукової спільноти – «деградація статусу», – 

що в сучасних умовах колективної наукової діяльності унеможливлює 

подальшу наукову роботу вченого [4, с. 29]. 
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Феномен амбівалентності вченого Мертон докладно аналізує по 

відношенню до встановлення пріоритету в науковому відкритті. На 

його думку, інститут науки погано інтегрований, оскільки містить 

потенційно несумісні цінності, наприклад, такі як оригінальність та 

скромність. Перше – змушує вчених шукати визнання своєї роботи у 

колег, а друге – говорити про те, як насправді мало вони змогли 

зробити [27, p. 35-40]. 

На нашу думку, однією з причиною такої амбівалентності 
поведінки вченого є те, що його діяльність не може бути піддана 

жорсткій регламентації або зведена до однозначного шаблону, 

оскільки в такому випадку буде втрачено головний ресурс наукової 

діяльності – творчість. 

Подальший розвиток концепція етосу науки Мертона отримала 

в роботах його колишнього студента – Бернарда Барбера (Bernard 

Barber, 1918-2006), який у 1952 році опублікував книгу «Наука і 

соціальний порядок» [26]. Барбер детально аналізує кореляції науки та 

ліберального суспільства та вважає, що наука не тільки залежна від 

суспільства, але й відповідна певним типам соціального устрою [26, p. 

60]. Як приклад відхилення від загальноприйнятих у науці норм 

Барбер розглядає науку у державах з тоталітарним устроєм – 
нацистський Третій рейх та радянський СРСР.  

На думку Барбера сучасне йому ліберальне суспільство 

характеризують такі норми: раціоналізм як критичне ставлення до всіх 

проявів людської діяльності в спробі звести їх до ще більш логічних, 

впорядкованих й узагальнених способів розуміння; утилітаризм як 

основний інтерес до реальних проявів світу й природи; універсалізм як 

секуляризована християнська ідея братерства всіх людей; 

індивідуалізм як пріоритет індивідуальної свідомості; меліоризм як віра 

в те, що активна раціональність та прогрес призведе до вдосконалення 

природного світу та зможе полегшити життя людей. 

В той же час наукові норми Барбер трактує як консенсус 
більшості дослідників, науковців й моральних авторитетів [26, p. 62]. 

Тому наука не зводиться лише до технічно раціональних операцій; в 

повсякденній практиці вчених завжди, нехай навіть і неусвідомлено, 

присутні моральні цінності [26, p. 84-85]. Барбер вважає, що 

досліджувати наукові норми як особливі моральні чесноти вчених без 

їх кореляції з цінностями суспільства невірно, оскільки успіхи науки, 

іншими словами наукового етосу, заохочують людей до прихильності 

моральним цінностям у суспільстві загалом [26, p. 85]. 

Цінності роблять науку «моральною справою», вважає Барбер, і 

хоча етичні бар’єри у науці сприймаються як належне і не завжди є 
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очевидними, але коли відбувається порушення моральних норм або 

здійснюється спроба нав’язати науковій спільноті нові цінності, 

моральність науки проявляє себе [26, p. 93-95]. Барбер виокремлює та 

розділяє наукові цінності на такі, які співпадають з цінностями 

ліберального суспільства та такі, які відмінні від них. До першої групи 

належать: віра в моральну чесноту раціональності; емоційна 

нейтральність; універсалізм; індивідуалізм як антиавторитаризм [26, p. 

86-89]. До другої – комунальність та незацікавленість як 
безкорисливість [26, p. 90-93]. 

Іншим дослідником що здійснив спробу творчо переосмислити 

ідеї Р. Мертона щодо наукового етосу є Норман Сторер (Norman W. 

Storer, 1929-2011). Сторер вважає, що у своїй роботі Мертон не вказав 

джерело наукових норм і не пояснив механізму їх відтворення. У своїх 

міркуваннях Сторер виходить з того, що творчість є природним 

спонуканням людини та найвищим благом у науковій діяльності. При 

цьому для відчуття завершеності творчого акту вченому необхідний 

компетентний відгук на результати (продукт) його праці. 

Зацікавленість вченого в професійному визнання фактично означає 

його зацікавленість в отриманні сприятливого компетентного відгуку в 

офіційній формі. Оскільки знання існує окремо від його 
індивідуальних носіїв, то воно набуває універсальний характер й 

оцінюється відповідно до універсальних критеріїв. Таким чином, 

прихильність вченого до етосу науки може розглядатися як підтримка 

ним соціальної структури, завдяки якій він має можливість отримувати 

компетентний відгук на свою наукову творчість [23]. 

У роботі «Соціальна система науки» (1966) [32] Сторер 

намагається «визначити внутрішні характеристики науки як соціальної 

системи» [32, p. 3]. Такий погляд на науку відрізняється від розгляду її 

як соціального інституту, професії або сфери діяльності певної 

соціальної групи. При розгляді системи норм науки Сторер пояснює 

відносини між нормами за допомогою їх розподілу в двовимірній 
таблиці на чотири стовпці, а саме: спрямованість норм, сукупність 

наукового знання, взаємодія вчених, психологічний стан вченого. 

Відповідно в першому рядку йдуть: орієнтація, об’єктивність, 

організований скептицизм, емоційна нейтральність, а в другому – дія, 

генералізація, комунізм, незацікавленість [32, p. 80-81]. 

При цьому наукові норми важливі не тільки стратегічно – для 

розвитку науки, а й тактично – в вирішенні конкретних завдань в 

даний момент, оскільки деякі з них природним чином доповнюють 

прагнення до наукової творчості. Так, наприклад, організований 

скептицизм допомагає вченому подолати сумніви в результатах своїх 
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досліджень, комунізм дозволяє розділити радість творчості з іншими 

тощо [32, p. 84]. Сторер визначає науку як мережу людей, які 

займаються творчістю в обмін на визнання, а норми призначені для 

упорядкування цього процесу. При цьому, за Сторером, «Наука є 

унікальним інститутом, в якому творчість контролюється і, дійсно, 

існує в межах даної структури, а не інакше» [32, p. 37]. 

У роботі «Соціологія науки» (1973) [29], вперше надрукованій 

як вступ до збірника статей Мертона, Сторер коментує наукову 
критику концепції Мертона та робить низку зауважень. Наприклад, 

мертонівській моделі етосу науки зазвичай не відповідають пересічні 

або відносно непродуктивні вчені, які замало вкладають в наукове 

знання [29, p. xvii]. В той же час ступінь орієнтованості на норми 

наукового етосу Мертона залежить від наукової дисципліни, 

організаційної приналежності вченого та його ролі в науці [29, p. xviii-

xix]. При цьому Сторер інтерпретує теоретичну проблему 

релевантності норм наукового етосу як проблему ідентифікації умов 

цієї релевантності – відповідності поведінки вчених нормам наукового 

етосу, відхилення від цих норм або діям по їх зміні. Він зазначає, що 

порушення норм кількома людьми не надто важливо, оскільки ми 

очікуємо й особисто зацікавлені в тому, аби більшість дотримувались 
неформально встановлених правил і це дозволяє нам взаємодіяти з 

ними на підставі довіри. «Велика частина переваг, які ми отримуємо 

через порушення норми виходить з того, що інші їм підкорюються, 

обман вигідний тільки тоді, коли більшість інших людей не 

обманюють» [32, p. 37].  

Таким чином, у повсякденних («рутинних») наукових ситуаціях, 

що складаються в рамках усталеного дискурсу або парадигми, 

поведінка вченого координує з поведінкою його колег і більш 

ймовірно буде відповідати конвенціональним нормам, які 

забезпечують ефективні й легітимні правила взаємодії. При цьому дія 

в межах консенсусу з приводу норм і правил стає персонально 
винагороджуваною та зміцнює інституційні основи науки. Однак при 

трансформації наукового дискурсу частіше відбувається порушення 

норм в тому числі й їх повне заперечення [29, p. xviii-xix]. 

Дослідницька програма Мертона з вивчення нормативної 

структури науки за час свого існування зазнала гострої критики щодо 

емпіричної верифікації своїх положень та попри це отримала свою 

реінтерпретацію в роботах Джона Займана (John Michael Ziman, 1925-

2005) – відомого вченого у галузі фізики твердого тіла, який з кінця 

1970-х років досліджував проблеми соціології науки. Джон Займан 

розглядав науку як складний і динамічний інституалізований процес, 



 250 

що дало йому змогу запропонувати альтернативну, так звану нео-

мертонівську концепцію етосу науки (1994-2000). Займан вважав, що 

існує два типи наукових спільнот: традиційне академічне 

співтовариство, властиве класичній науці, і новий тип постакадемічної 

спільноти вчених, інтегрованих до владних й промислових структур, 

фінансових груп тощо. 

У 1994 році в роботі «Прикутий Прометей: Наука в динамічно 

стійкому стані» [33] Займан виклав концепцію етосу постакадемічної 
науки. За його версією етос науки включає наступні компоненти: 

P – proprietary work – власна робота – науково-дослідна робота, 

на результати якої поширюється конкретне право власності, патент; 

L – lokal work – локальна робота – науково-дослідна робота, яка 

здійснюється для вирішення вузьких конкретних завдань; 

A – authoritarian work – авторитарна робота – завдання 

дослідження, яке визначається начальством; 

C – commissioned work – замовна робота – науково-дослідна 

робота, яка робиться на замовлення для досягнення практичних цілей; 

E – expert work – експертна робота – науково-дослідна робота, 

яка реалізується обмеженим колом експертів. 

Етос постакадемічної науки, згідно Займану, невипадково 
можна представити через акронім PLACE (від англ. place – місце), 

який характеризує вчених або наукову спільноту як закриту групу 

фахівців, які прагнуть отримати зі свого становища всі можливі 

прибутки матеріального й нематеріального характеру: фінансування 

дослідницьких проектів, соціальне й академічне визнання, легітимне 

право надавати суспільству експертні оцінки тощо. 

У своїй роботі Займан приходить до висновку: коли академічна 

наука змінюється постакадемічною, нормативна система CUDOS 

змінюється системою PLACE. При цьому перехід до постакадемічної 

науки, вважає Займан, характеризується наступними процесами: 1) 

фіскалізація науки, 2) приватизація науки, 3) комерціалізація науки, 4) 
бюрократизація науки, 5) зниження ексклюзивності й автономності 

наукової спільноти [3]. Ці дві системи норм – етос «класичної» науки 

Мертона та етос постакадемічної науки Займана – визначають 

відповідні способи розвитку кар’єри вченого: перший – індивідуальна 

кар’єра, мета якої – професійне визнання колег, другий – кар’єра в 

організації, науковому колективі, мета якої – більш висока посада в 

організаційній ієрархії. При цьому мова йде про сучасні науково-

дослідні організації, що займаються науково-практичними 

дослідженнями та інноваційними розробками (Research and 

Development Organizations). 
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Досліджуючи проблему моральної регуляції наукової діяльності 

слід розглянути науковий доробок ще одного автора, який у 1940-60-ті 

роки також, як і Мертон, та незалежно від нього [14, с. 30-58] вивчав 

проблеми науково-пізнавальної діяльності та солідарності наукової 

спільноти1.  

Майкл Полані (Michael Polanyi, 1891-1976) – британський 

фізик, хімік і філософ, був представником наукового напрямку 

постпозитивизма і критикував основні принципи логічного 
позитивізму. Зокрема, Полани досліджував природу наукового знання 

й прагнув подолати усталене в філософії науки помилкове уявлення 

про деперсоніфіковане наукове знання, яке помилково 

ототожнювалося з об’єктивністю. Згідно Полані, абсолютна 

об’єктивність є помилковим ідеалом, оскільки будь-які умовиводи 

базуються на персональних судженнях. 

У книзі «Особистісне знання. На шляху до посткритичної 

філософії» [17] (1958) Полані досліджував діючі особистісно-

когнітивні механізми пізнавальної діяльності та надавав виняткову 

роль суб’єкту пізнання: « ... у кожному акті пізнання присутній 

пристрасний внесок особистості, яка пізнає, і ця добавка – не 

свідчення недосконалості, але конче необхідний елемент знання» [17]. 
Використовуючи відкриття гештальтпсихології, де гештальт як 

цілісний образ, форма або структура передбачає примат цілого над 

частинами, Полані писав: «Акт пізнання здійснюється через 

упорядкування низки предметів, що використовуються як інструменти 

або орієнтири, та оформлення їх в майстерний результат, теоретичний 

чи практичний. Можна сказати, що в цьому випадку наше 

усвідомлення цих предметів є «периферичним» стосовно головного 

«фокуса усвідомлення» тієї цілісності, якої ми досягаємо в результаті» 

[17]. 

У своїх міркуваннях Майкл Полані виходив з розгляду 

предметності людського сприйняття: будь-який об’єкт сприймається за 
допомогою сенсорних органів людини як предмет на фоні, де фоном 

виступає не лише зовнішні умови, а й внутрішні – інтелект, емоції, 

мотивація, досвід. Відповідно, в будь-якому акті людського пізнання 

завжди міститься цей «неявний» компонент знання. Такі «неявні» 

компоненти знання є «периферійними, інструментальними» по 

відношенню до «явних» компонентів, виражених в поняттях, та 

виконують функцію з’єднувачів між «логічними розривами» при 

вирішенні будь якої задачі. Розмір таких логічних розривів 

визначається ступенем невизначеності даних в розв’язуваній задачі. В 

                                                        
1 Термін «наукова спільнота» увів до обігу наукологіі Майкл Полані. 
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даному випадку «осяяння», згідно Полані, можна назвати 

епістеміологічним стрибком, за допомогою якого долається логічна 

прогалина.  

Таким чином Полані розділяє знання на явне (focal knowledge, в 

дослівному перекладі з англійської – «фокусне» або «центральне» 

знання) і неявне (tacit knowledge, в дослівному перекладі з англійської 

– «мовчазне» знання або «те, яке мається на увазі»). Явне знання – це 

центральне, усвідомлюване, здатне до кодифікації, експліцитне 
знання, яке знаходиться у фокусі пізнавального процесу, має 

безособистісний характер, може бути виражено вербально або 

сформульовано в поняттях, судженнях, теоріях, гіпотезах і 

передаватися опосередковано, без особистих зв’язків, стандартними й 

відтворюваними каналами інформації. Неявне знання – це 

периферійне, нераціоналізоване, неусвідомлюване (але не несвідоме), 

імпліцитне знання, яке не артикульовано в мові й не допускає повної 

екстеріоризації, має виключно особистісний характер та може бути 

отримано шляхом безпосереднього особистого досвіду або навчання з 

використанням остенсивних визначень, формується в діяльності та 

втілено в тілесних навичках, схемах сприйняття, практичній 

майстерності. Прикладами неявного знання можуть виступати вміння 
плавати, їздити на велосипеді, керувати автомобілем і т. і., де знання 

правил дії недостатньо для освоєння навику й необхідні безпосередні 

спостереження, особисті тренування, в тому числі й під керівництвом 

інструктора. Характеризуючи емпіричність неявного знання, буде 

доречно згадати один з найбільш відомих афоризмів Майкла Полані: 

«Ми можемо знати більше, ніж здатні розповісти»2. 

Таким чином, згідно з М. Полані, будь-яке знання, що 

набувається людиною, є особистісним в тому сенсі, що в ньому окрім 

явного компонента (наприклад, поняття, теорії) завжди присутній і 

неявний компонент (наприклад, навички, майстерність), залежний від 

індивідуальних характеристик суб’єкта. І, навпаки, формування 
неявного знання є результатом присвоєння особистістю знання явного. 

Однак, особистісне знання не можна вважати суб’єктивним, оскільки 

воно підпорядковане незалежним від нього вимогам, але й 

об’єктивним його назвати не можна, оскільки воно керується 

персональною пристрастю й інтересами.   

Також Полані описує три області (варіанти) взаємовідносин між 

змістом мислення та мовними засобами презентації: 

 область «невимовного», де неявний («мовчазний») 

компонент знання домінує і його адекватний 

                                                        
2 «We can know more than we can tell» (англ.). 
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артикульований вираз є ускладненим або неможливим; 

характеризує особистісні знання, засновані на 

переживаннях й життєвих враженнях; 

 область інформації, що адекватно передається засобами 

мови, та де неявний компонент знання збігається з текстом, 

носієм значення якого є; 

 область «утрудненого розуміння», що характеризує 

неузгодженість між невербальним змістом мислення й 
мовними засобами презентації, та що не дозволяє 

концептуалізувати зміст думки; тут явний і неявний 

компоненти знання не перетинаються. 

Таким чином, артикуляція завжди залишається неповною по 

відношенню до знання. Смисл наукових тверджень визначається 

неявним контекстом прихованого, периферійного, «мовчазного» 

знання, яке має інструментальний характер як «знання-навичка», як 

know how, та є невіддільний від неартикульованого інструментального 

знання й особистої впевненості в істинності проголошуваного 

наукового судження. 

У своїх міркуваннях Полані по-новому визначає роль феномена 
віри в пізнавальному процесі: «Віра була дискредитована настільки, 

що, крім обмеженої кількості ситуацій, пов’язаних з сповіданням 

релігії, сучасна людина втратила здатність вірити, приймати з 

переконанням будь-які твердження. Феномен віри отримав статус 

суб’єктивного прояву, тобто став розглядатися як якась 

недосконалість, що не дозволяє знанню досягти всезагальності. 

Сьогодні ми знову повинні визнати, що віра є джерелом знання»[17]. 

Згідно вченому, сама поява й існування в науці різних аксіом, 

принципів, засноване на людській вірі в те, що світ є гармонійним 

цілим, що принципово пізнається наукою. 

Концепція «особистісного знання» дозволила Полані розвинути 

антропологічну орієнтацію в своїй епістемології, яку можна звести до 
наступних положень: 

1) розвитком науки займаються люди, що володіють 

професійним досвідом, майстерністю; 

2) мистецтву науково-пізнавальної діяльності не можна 

навчитися за книжками, оскільки воно передбачає оволодіння 

неявними знаннями, якими можна оволодіти лише за допомогою 

особистих контактів дослідників, в безпосередньому спілкуванні 

вченого-початківця із майстром, та де спроба копіювання навичок 

майстра, наслідування його зразків діяльності, неминуче породжує 

власні навички, вміння, досвід; 
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3) люди, що займаються наукою, не можуть бути відокремлені 

від виробленого ними знання і замінені іншими людьми; 

4) в науково-пізнавальної діяльності мають велике значення 

особисті мотиви, персональний вибір, інтелектуальна самовіддача, 

пристрасть до пошуку істини й особиста відповідальність, віра в науку 

та її цінність. 

Таким чином, знання, що одержуються в процесі наукової 

діяльності, як і сам цей процес, не можуть бути деперсоніфіковані. 
Особистісне знання відображає не тільки дійсність, що пізнається, а й 

саму особистість, яка пізнає, з її індивідуальним дослідницьким 

досвідом, особистісно-когнітивними механізмами пізнавальної 

діяльності, інтересом до нового знання, персональним підходом до 

семантичного трактування й використання теоретичних термінів. 

Неявний компонент особистісного знання містить не тільки навички, 

але й інші особистісні характеристики вченого, такі як інтеріорізовану 

культуру поведінки та етику відносин, етичні регулятиви наукового 

пізнання, весь моральний досвід особистості. 

У науковій діяльності культуру професійної поведінки 

регламентує професійна етика, яка, згідно з А.А. Гусейновим, 

«конкретизує загальні моральні вимоги стосовно своєрідності 
відповідної професії та займається головним чином нормами, 

правилами поведінки» [19]. Тому зміст професійної етики визначає, 

«по-перше, кодекси поведінки, які приписують певний тип моральних 

взаємовідносин між людьми, що є оптимальними з точки зору 

виконання ними своєї професійної діяльності, по-друге, способи 

обґрунтування цих кодексів, соціально-філософське тлумачення 

культурно-гуманістичного покликання даної професії» [22]. 

Як зазначає Т.Г. Аболіна, «Професійна етика у сфері етичного 

пізнання є конкретизацією загальних етичних норм, яка викликана до 

життя не тільки специфікою відносин професійних колективів й 

суспільства в цілому, але й особливістю особистісних відносин у 
професійній діяльності. Наявність специфічних відносин між людьми 

в професійних групах формує особливість моральних норм, 

покликаних регулювати ці відносини. За всієї своєрідності цілей і 

завдань тієї чи іншої професії, які породжуються різними соціальними 

умовами, в них є і сталі елементи, що випливають із самої природи 

професійної діяльності» [18]. З іншого боку, оскільки «професії 

відрізняються не тільки за об’єктом і об’ємом трудових зусиль, але й 

за цілями впливу, розрізняють конкретні види професійної моралі і 

відповідно – професійної етики: етика політична, юридична, 
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дипломатична, медична, педагогічна, театральна, етика менеджера, 

вченого, журналіста і т. і.» [18]. 

Таким чином, професійну етику можна визначити як 

конкретизовану систему моральних норм, принципів, стандартів, 

правил поведінки фахівця в різних ситуаціях професійної діяльності. 

Зміст професійної етики є залежним від типу професії, який визначає 

відповідний характер праці й відносин: «людина-людина», «людина-

суспільство», «людина-природа», «людина-техніка». Конвенціональні 
стандартизовані норми професійної етики, прийняті конкретною 

професійною спільнотою, можуть бути виражені у вигляді 

відповідного професійного етичного кодексу. Такі кодекси можуть 

бути прийняти державними, комерційними, або громадськими 

організаціями, та стосуватися як аспекту наукової або професійної 

діяльності, так і конкретної професії або науки загалом. Наприклад: 

«Етичний кодекс ученого України» (прийнятий загальними зборами 

Національної академії наук України, 15.04.2009 року, Київ) [7], 

«Кодекс професiйної етики соціолога» (прийнятий П’ятим з’їздом 

Соціологічної асоціації України, 20.05.2004 року, Київ) [10], «Норми 

наукової етики» (прийняті Сенатом «Товариства Макса Планка для 

сприяння розвитку наук», 24.11.2000 року, Мюнхен) [16], Рекомендації 
ЮНЕСКО «Про статус науково-дослідних працівників» (прийнята 

Генеральною асамблеєю ЮНЕСКО 20.11.1974 року, Париж) [20]. 

Прикладна етика є особливим видом етики, який надає нове 

розуміння проблем моралі й нове розуміння самої етики. У той же час, 

в науковій літературі немає однозначного визначення прикладної 

етики. Існуючі інтерпретації можна розділити на два типи тлумачень: 

1) сучасний етап розвитку етичної теорії та 2) застосування етичних 

понять до конкретних життєвих ситуацій (кейсів). Ми використовуємо 

перший варіант трактування, оскільки обсяг прикладної етики ширше, 

ніж сукупність проблемних полів її конкретних застосувань [21]. 

Виникнення прикладної етики пов’язано, з одного боку, із 
загальною логікою розвитку нормативної етики в XX столітті, в ході 

якого остання пройшла шлях від критики Дж. Е. Мура всіх 

традиційних напрямків етики (метафізичної, натуралістичної 

утилітаристської, емотивіської) до формування метаетики, а потім – 

дескриптивної (емпіричної) етики, і, нарешті, – практичної, прикладної 

етики. З іншого боку, – пов’язано з розвитком в XX столітті інститутів 

прав людини і різних громадських рухів соціальної спрямованості. 

Предметом досліджень прикладної етики є моральні проблеми, 

що мають вид моральних дилем. Моральна дилема – це ситуація 

складного вибору між двома протилежними варіантами поведінки або 
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рішеннями, кожне з яких є правильним. В основі моральної дилеми 

знаходиться протиріччя між двома моральними нормами. Моральні 

дилеми не піддаються формальному аналізу та не мають простого й 

однозначного рішення, оскільки дотримання одного з правил з 

необхідністю вимагає порушення або невиконання іншого, або коли в 

рівній мірі правильними є діаметрально протилежні варіанти вибору. 

Різниця між моральною проблемою та моральною дилемою полягає в 

тому, що в ситуації моральної дилеми кожен з протилежних й 
взаємовиключних варіантів обов’язкової, належної дії може бути 

морально обґрунтований. Як зазначає Л.В. Коновалова [11], моральні 

дилеми можуть бути двох видів: 1) коли людина зобов’язана робити 

два протилежних вчинки, оскільки обидва вони правильні, та 2) коли 

людина одночасно і повинна, і не повинна здійснювати один й той же 

вчинок. При цьому слід розрізняти моральну дилему, яка зачіпає 

фундаментальні моральні цінності, та практичну дилему, пов’язану з 

труднощами прийняття рішення.  

Висновки. Моральна регуляція наукової діяльності 

відбувається в конкретних ситуаціях складного морального вибору 

між досягненням наукових цілей, структурно обумовлених й 

конгруентних існуючому й усталеному етосу науки, та етичними, 
моральними умовами такого досягнення. Останні на підставі 

амбівалентності вченого мають всі ознаки моральної дилеми, яку й 

дозволяє вирішити інструментарій прикладної етики із залученням 

явного та неявного, практичного змісту особистісного знання. 
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О.Б. Федоровська 
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ПИТАННЯ ДЕРЖАВИ, ПРАВА І 

МОРАЛЬНОСТІ 

В РОБОТАХ ВОЛ. СОЛОВЙОВА: У 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-

ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ 

 

У центрі уваги автора – філософія права та політична 

філософія, розроблена В.С. Соловйовим. Показано, що не лише в 

онтології, а й у цих аспектах свого вчення філософ виходить з 
принципу всеєдності – необхідності враховувати взаємозв’язок 

ідеальних та матеріальних витоків буття, єдиного та множинного, 

раціонального, емпіричного та релігійно-містичного знання. 

Доводиться, що й для сучасного соціально-філософського 

пізнання особливу роль відіграє ідея Соловйова про те, що між 

моральним законом та юридичним законом не існує протиріччя, що 

право несе у собі мінімум моральності. У статті розглядаються 

погляди філософа Володимира Соловйова на поняття держави, 

суспільства, патріотизму, моральності. Обґрунтовується 

важливість моральності та християнських цінностей в контексті 

історичного розвитку. Наводяться основні принципи побудови 
ідеальної моделі відносин держава – суспільство. 

Ключові слова: держава, суспільство, моральність, криза 

гуманізму, всеєдність,влада, право. 

 

В центре внимания автора – философия права и политическая 

философия, разработанная В.С. Соловьёвым. Показано, что не только 

в онтологии, но и в этих аспектах своего учения философ исходит из 

принципа всеединства  – необходимости учитывать взаимосвязь 

идеальных и материальных начал бытия, единого и множественного, 

рационального, эмпирического и религиозно-мистического знания.   

Доказывается, что и для современного социально-

философского познания особую роль играет идея Соловьёва о том, 
что между нравственным законом и юридическим законом не 

существует противоречия, что право несёт в себе минимум 

нравственности. В статье рассматриваются взгляды философа 
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Владимира Соловьева на понятия государства, общества, 

патриотизма, нравственности. Обосновывается важность 

нравственности и христианских ценностей в контексте 

исторического развития. Приводятся основные принципы создания 

идеальной модели отношений государство – общество. 

Ключевые слова: государство, общество, нравственность, 

кризис гуманизма, всеединство, власть, право.  

 
The author focuses on the V.S. Solovyov’s philosophy of law and 

political philosophy. It is shown that not only in the ontology, but also in 

those aspects of his teaching philosophy proceeds from the principle of 

unity (unity of all) - the need to consider the relationship of ideal and 

material life began, one and the many, rational, empirical and religious and 

mystical knowledge . 

It is proved that for modern social and philosophical knowledge 

plays a special role Solovyov’s idea that between the moral law and legal 

law there is no contradiction, that the right carries a minimum of morality. 

In the article considers the views of the philosopher Vladimir Solovyov on 

the concept of the state, society, patriotism, morality. Moreover, the 

importance of morality and Christian values in the context of the historical 
development. The basic principles of the ideal model of state – society 

relations. 

Key words: state, society, morality, the crisis of humanism, unity 

(unity of all), the power, the right. 

 

Вступ. Якість соціально-філософського мислення, тобто 

передусім здатність бачити проблемні ситуації у суспільному розвитку 

та вміти, принаймні теоретично, розв’язувати їх, залежить, на наш 

погляд, більшою мірою від того, наскільки сучасна суспільствознавча 

наука спирається на попередню філософську традицію. Доволі 

неповажливе відношення до останньої певною мірою сказалося на 
тому, що соціальна філософія перебуває нині у кризовому стані. Як 

зазначають сучасні науковці, відмова, з одного боку,  від зважання на 

марксистську парадигму, що було характерним для радянського 

періоду, й, з іншого, знайомство з західним філософським досвідом, на 

жаль, не розв’язало питання перспективного розвитку соціально-

філософського знання, а тільки заплутало, причому так, що тенденції 

подальшого руху соціально-філософського дискурсу мало 

проглядаються.  

Наведемо одну з характерних точок зору щодо означеної 

проблеми: «…соціальна філософія ніяк не перетинається ні з 
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соціологічними поясненнями соціальної структури, ні з міркуваннями 

про єдність і різноманіття культурних систем, ні з проголошенням 

гармонійної завершеності або відкритості людської природи, ні взагалі 

з чим-небудь, що можна позначити. Вона стає важко вловимий 

метарозумінням чогось між, на що можна лише натякнути за 

допомогою художньої інтуїції або художньої метафори» [1, с. 137]. 

Теоретична криза, безумовно, впливає й на стан сучасного суспільства 

в цілому. Невипадково останній нерідко характеризують як «кризу 
гуманізму», яка, незважаючи на усі пошуки «нової» соціально-

політичної антропології, поширюється. З іншої сторони, сучасний 

соціально-філософський дискурс, зокрема, стосовно філософії права, 

моралі, все більше спирається на думки філософів минулих епох. 

Чільне місце серед них посідає В.С. Соловйов [2, с. 190-193]. Отже, у 

статті ставиться мета – виявити актуальний потенціал політичних, 

правових, етичних тощо ідей філософа В.С. Соловйова як підґрунтя 

розвитку сучасного філософсько-антропологічного та соціально-

філософського мислення.  

Основна частина. У методологічному, зокрема, аспекті 

важливим є захист філософом тези про кінець епохи «завершених 

абсолютних систем», передусім через відсутність моносуб’єкта як 
субстанції філософського мислення та через історичність критеріїв 

системності знання [3]. В.С. Соловйовим обстоювалась думка, що 

теоретична філософія може розвиватися й поза абсолютних систем й 

бути при цьому  «всеєдиною» наукою, але не пов’язаною з якоюсь 

завершеною конкретною системою, що претендує бути істиною в 

останній інстанції. Тобто, В.С. Соловйов критикує підходи, характерні 

для «класичної» філософії, й робить важливий для сучасної філософії 

висновок – знання не може бути одномірним, випливати з якоїсь однієї 

системи, а, скоріше, вибудовуватись на основі безкінечного 

доповнення одного підходу іншим, звісно, якщо вони відбивають 

реальність. У сучасній літературі звертається також увага на те, що 
знакова для творчості В.С. Соловйова праця «Виправдання добра» є не 

тільки реалізацією поставленого ним завдання – раціонально 

обґрунтувати ідею добра як підстави життєвого шляху людини (у тому 

числі і її суспільного буття) та показати, що Добро виступає силою 

історії, але й те, що цей філософський твір слугує демонстрацією 

застосування некласичної раціональної методології, яка дозволила 

виявити реальні підстави існування «суб’єктних багатоєдностей» [4]. 

Щоправда, цей висновок сучасного вченого виводить вже за межі 

міркувань власне самого російського філософа. Варто, як видається, 
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з’ясувати й історичні контексти творчості В.С. Соловйова, особливості 

тодішньої доби.     

Отже, рубіж XIX-ХХ століть був періодом критичного 

сприйняття минулої філософської традиції та пошуком «нової» мови 

філософування, яка могла б послужити основою й для вирішення 

суспільних проблем в межах філософського дискурсу. Тому не дивно, 

що велика увага приділялась В.С. Соловйовим питанням ролі держави 

та її місця в історії та сучасному суспільному бутті, моральності, 
зокрема, тому, як добро проявляє себе в суспільній історії, на рівні 

інституту держави; співвідношення влади і права тощо. Філософ 

прагнув розкрити їх з історичної, філософської, правової, релігійної та 

ін. точок зору. Перш за все звернемо увагу на статтю мислителя 1895 

р. «Значення держави» [5], у якій він подає історію держави, 

починаючи з давньогрецького періоду, коли держава була містом, або 

«самостійною громадською общиною», й до сучасної йому епохи, в 

якій держава, за думкою Соловйова, не змогла виконати поставлене 

перед нею історичне завдання: «Держава, як дійсне історичне втілення 

людської солідарності, є реальною умовою загальнолюдської справи, 

тобто здійснення добра у світі» [5, с. 1100]. 

Причини цього криються у самій людині, її непідготовленості 
до даної місії. У той же час, як підкреслює мислитель, саме людина 

творить підстави й політичної своєї історії: «Вчиняти за сумлінням і 

тільки за сумлінням є право й обов’язок усякої людини, і в цьому 

смислі будь-яка людина є моральнісний самодержавець» [5, с. 1105]. З 

подальших тлумачень філософа стає зрозумілим, що стан держави 

залежить від характеристики верховної влади, яка, в свою чергу, 

залежить від здібностей людей, що цю владу  представляють, бути 

спроможними реалізувати поставлені завдання. Отже, виходячи з того, 

що, по-перше, право є «рівновагою приватного та загального 

інтересу», а, по-друге, є «умовним здійсненням моральнісного начала 

в суспільному середовищі», філософ так характеризує верховну владу, 
яка б могла б відповідати поставленим перед нею завданням: 

«Особливе завдання верховної державної влади визначається її 

положенням як опосередкованого діяча між безумовним моральним 

ідеалом і даною правовою організацією суспільства» [5, с. 1106].  

Отже, на думку філософа, моральнісно справедлива, 

«праведна» держава, на рівні влади, зацікавлена не тільки у 

підтриманні свого існування, збереженні існуючого суспільного стану, 

але й у його вдосконаленні, без чого не можна гармонізувати приватні 

та загальні інтереси людей. Безумовно, над проблемою, а як, власне, 

цього досягти, мають працювати й сучасні суспільні інститути – 
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держава, право, наука тощо. В цьому відношенні доцільною, на нашу 

думку, настановою філософа є положення про необхідність «прогресу 

правового стану» суспільств саме у моральнісному сенсі, «у напрямку 

до суспільного ідеалу». Щоби реалізувати цю мету, вона повинна 

стати «… справою людської свободи и разом з тим не може бути 

надана свавіллю приватних людей» [там само]. Невипадково у 

сучасній філософії (П. Рікер, Ю. Габермас та ін.) розглядають, 

наприклад, поняття справедливості як напівморальне, напівправове. 
Тим самим підкреслюється зв’язок правового та морального вимірів 

суспільного буття. 

Ідея всеєдності – засаднича для філософії В.С. Соловйова, 

тому всю його систему часто називають «філософією всеєдності». 

Дбайливе ставлення мислителя до історії і культури, на думку 

дослідників, стало основною причиною появи такої філософської 

теорії. Мова йде про єднання Бога і людини, ідеальних і матеріальних 

начал, єдиного і множинного, раціонального, емпіричного і релігійно-

містичного знання; моральності, науки, релігії, естетики тощо. В книзі 

«Виправдання добра. Моральнісна філософія» В.С. Соловйов головне 

для себе завдання таким чином: «Встановити в безумовному 

моральнісному началі внутрішній та всебічний зв’язок між правдивою 
релігією і здоровою політикою – ось головне домагання цієї моральної 

філософії» [6, с. 82], адже смисл історії філософ бачить у тому, щоб 

людству самому стати божественним, Боголюдством, тобто набути 

здатність у своїй практичній діяльності зважати на Абсолют, нести 

його в собі: «Є Бог в нас, – отже, Він є» [6, с. 251], – стверджує В.С. 

Соловйов.  

Звідси випливає те, що політико-правова концепція філософа є 

у філософсько-світоглядному своєму підґрунті релігійною. Але нам 

хотілось би підкреслити й персоналістичність його підходу, що 

особливо проявляється у главі «Особа і суспільство», де розглядається 

проблема добра крізь історію людства [6, с. 281-300]. У своїх 
міркуваннях філософ кардинально перебудовує традиційне для 

минулої історії відношення до особи як «функції» суспільства, 

стверджуючи, що «між дійсним значенням особи і дійсною силою 

суспільства відношення не зворотне, а пряме»; що «остаточна одиниця 

людського суспільства є особистість, і вона завжди була діяльним 

початком історичного прогресу, тобто переходу від вузько обмежених 

і убогих форм життя до більш великих і змістовних громадським 

утворень» [6, с. 289, 295]. Такий підхід, безумовно, сприяв не тільки 

формуванню персоналізму як напрямку філософії ХХ ст. (спочатку у 

російській, а пізніше й у європейській філософії), але, як вже 
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підкреслювалось, змінював соціально-філософський дискурс щодо 

розуміння взаємин людини із суспільством, де перше місце почало 

заступати культивування принципу «солідарності з іншими», згідно з 

думкою Соловйова. 

Даний принцип, який можна було б означити і як принцип 

діалогічності, зважання на значення інших людей, у чомусь не схожих 

один з одним, особливо яскраво проявлявся у публіцистичних роботах 

В.С. Соловйова [7, с. 175-621]. Ця діяльність припадає на 80-ті роки 
XIX ст. Філософ у доступній широким масам формі розглядає, 

наприклад,  проблеми прогресу, міста філософії у програмі 

міністерства освіти, розуміння смислу християнської держави тощо. 

Він бере участь і в полеміці «західників» і «слов’янофілів», яка у той 

період була популярною. Не цурався філософ й пекучих для 

суспільства проблем захисту національних або релігійних меншин, 

висловлював протест проти антисемітизму, переслідування греко-

католиків тощо. Розглядаючи, зокрема, національне питання, 

Соловйов вважає, що розв’язуючи його, слід шукати відповідь «…у 

вічних істинах релігії. Бо ідея нації є не те, що вона сама думає про 

себе у часі, але те, що Бог думає про неї у вічності» [7, с. 220]. В.С. 

Соловйов був упевнений, що у кожної нації є в світі своє призначення, 
покладене на неї Богом, є своя «всесвітня функція», адже людство 

являє собою своєрідний організм, де усі частини пов’язані воєдино і 

тільки на перший погляд може здатися, що одна з них може бути 

цілком самостійною і незалежною. Звідсіль випливає, що при 

розумінні історичного поступу важливо, на думку філософа, 

враховувати «релігійний характер народу», який відбивається на його 

історії.  

Отже, саме у релігійному світогляді, його конкретно-

історичних особливостях, філософ вбачав внутрішню підставу для 

загальної єдності людства, можливості, якщо не єднання, то певних 

відносин між Заходом и Сходом. І хоча сучасники й сприймали ідеї 
В.С. Соловйова неоднозначно та й офіційна православна церква 

негативно відносилась до його міркувань (так, після опублікування 

«Релігійних основ життя» йому було заборонено оприлюднювати 

релігійно-богословські твори), все ж таки й до сьогодні у існуючих 

цивілізаційних розломах, що супроводжують й сучасну історію, 

релігійний фактор не є на останньому місці. 

У біографії філософа 1891 рік став у певному значенні 

переломним – він стає редактором філософського відділу 

Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона, крім редакторської 

роботи, він пише низку статей для словника, працює над перекладом 
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творів Платона, розпочинає  роботу над циклом філософських 

трактатів, в яких має намір викласти свою систему філософії. 

Відкриває цикл робота «Виправдання добра», про яку вже йшлося, але 

ще раз варто підкреслити, що в ній ставиться фундаментальна 

філософська проблема сенсу життя, який полягає у прагненні йти до 

моральної досконалості та у досягненні морального ідеалу, який 

ототожнюється з Богом як абсолютним Добром. Зачіпаються у ній й 

питання національно-державного облаштування, історичного розвитку 
людини і суспільства, моралі, права, історичного майбуття людства. 

При цьому філософ прагне створити не просто вчення, 

систему знання, а практичну філософію. На думку В.С. Соловйова, 

«Взаємне відношення між моральнісною областю і правовою є одне з 

корінних питань практичної філософії. Це є по суті питання про 

зв’язок між ідеальною моральною свідомістю і дійсним життям, від 

позитивного розуміння цього зв’язку залежить життєвість і плідність 

самої моральної свідомості» [6, с. 446]. Розглядаючи цю тему в 

історичній площині, зважаючи на три основні, на його думку, моменти 

особисто-суспільного життя, а саме – релігійний, політичний та 

пророчий, які в цілому відповідають історичному поступу, мислитель 

виділяє й три конкретні ступені людської свідомості та життєвого 
ладу. Тобто, логіка історії розгортається, як вважає філософ, 

наступним чином: спочатку родова ступінь, що належить історичному 

минулому, хоча вона й зберігається у видозміненій формі, такій як 

сім’я, потім йде національно-державний лад, який панує у сьогоденні, 

а от за ним, на думку Соловйова, обов’язково має наступити етап, який 

відтворюватиме ідеал суспільного розвитку – «всесвітнє спілкування 

життя». Останнє поняття описує можливу модель «ідеальних» взаємин 

між особистістю та державою, державою та суспільством і дійсно, за 

думкою мислителя, є суспільним ідеалом, який людство має прагнути 

реалізувати. 

Різниця між цими суспільно-історичними циклами полягала, 
як зазначав мислитель, лише в тому, наскільки суспільство за своїм 

істотним змістом може бути «моральним заповненням» або 

«здійсненням особистості» в певному «життєвому колі». Отже, на 

першому, означеному вище, ступені історичного розвитку людства 

обсяг цього кола був недостатній – він обмежувався для кожного його 

родом; на другому ступені – батьківщиною, а от на третьому ступені 

людська особистість досягає, як міркує філософ, усвідомлення своєї 

«внутрішньої нескінченності», отже прагне здійснити її у суспільстві 

досконалому, для якого є характерним скасування будь-яких 

обмежень, причому не тільки, говорячи словами В.С. Соловйова, «за 
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змістом», але й «за обсягом життєвої взаємодії». Зрозуміло, що йдеться 

про взаємодію як між особистостями, так і людьми і певними 

суспільними інституціями.  

Відзначимо, що важливим для соловйовської концепції 

суспільного розвитку є й поняття морального блага, яке в деякій мірі є 

співзвучним категоричному імперативу Ім. Канта, але розкривається 

філософом в контексті означення ролі держави, її співвідношення з 

суспільством. Отже, спільне благо, на думку Соловйова, або загальна 
користь, щоб мати значення морального принципу, повинні бути в 

повному розумінні загальними, тобто відноситися не до багатьох 

тільки або до більшості, а до всіх без винятку. Тільки у цьому випадку 

благо дійсно буде благом всіх, тим самим і благом кожного. Слугуючи 

благу з самовідданістю, особа, тим самим, не втрачає, а здійснює свою 

безумовну гідність, доводить власне значення, адже можливість 

нескінченного розвитку постає дійсною тільки через «внутрішнє 

з’єднання кожного з усіма». Можна, звісно, побачити в цих 

міркуваннях певний утопізм думки мислителя, але нам хотілось би 

підкреслити, що тут вибудовується й діалоговий підхід, важливий як 

для розуміння суспільного руху, так і для теоретичного обґрунтування 

подальших його історичних перспектив.  
Розмірковуючи про долю сучасної цивілізації, В.С. Соловйов 

виділяє три сили: Захід, Схід і слов’янський світ. Остання суспільна 

сила, на його думку, може дати світові життя і оновлення, сприяти 

формуванню певної цілісності людства, адже за своєю релігійною 

вірою слов’янські народи традиційно сповідують свій зв’язок з вічним 

божественним началом, у тому числі і у повсякденній діяльності, що 

звільнює від будь-якої однобічності, прихильності до вузьких 

інтересів, сповнює вірою в позитивну дійсність вищого світу. У 

земному ж житті головним постає не багатство саме по собі чи 

життєвий комфорт, а моральнісний обов’язок, сумління, не стільки 

суще, як належне. Можна стверджувати, що наскрізь через праці В.С. 
Соловйова простежується ідея нерозривного зв’язку історії, процесу 

державотворення, державної діяльності і християнської релігії: 

«Перебуваючи на шляху азіатських орд, які не переставали напирати 

на християнський світ, Київська Русь мала перш за все боротися за 

існування. При слабкості державної організації ця боротьба не могла 

бути успішною. Молодий нації загрожувала небезпека насильно 

загинути, чи не встигнувши розвинути своїх духовних сил. Було 

потрібно настійно створити міцну державу» [8]. Філософ навіть 

вибудовує поняття «християнської держави»: якщо держава, в ідеалі, 

охороняє інтереси громадян, то християнська держава, окрім цього, 
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прагне поліпшити умови існування людей, піклується про соціально 

незахищені прошарки.  

Правова система створюється, за його переконанням, на основі 

моралі. Співвідношення права і моралі трактувалось таким чином: 

мораль завжди орієнтується на ідеал, створює норми належної 

поведінки, звернена до внутрішньої сторони волі індивіда, в той час як 

право носить умовний характер, передбачає обмеження, тому що в 

юридичній галузі важливі вчинок і його результат. Право розглядає 
зовнішній прояв волі – майно, дія, результат дії. Звідси випливає, за 

В.С. Соловйовим, головне завдання права – не створювати на землі 

«Царство Боже», а перешкоджати тому, аби не перетворювалось життя 

людей в пекло. Мета права – врівноважувати два моральних інтереси: 

особисту свободу і загальне благо. «Загальне благо» повинно 

обмежувати приватні інтереси людей, але воно не може їх підміняти, 

тому філософ виступав проти смертної кари та довічного ув’язнення, 

які, на його думку, суперечать суті права.  

Виходячи з того, що суспільство не може жити виключно за 

моральним законом, для захисту всіх інтересів потрібні юридичні 

закони та держава. Поняття закону, за В.С. Соловйовим, визначається 

як обмеження особистої свободи вимогами загального блага. До ознак 
закону відносяться: публічність, конкретність, реальна можливість 

застосування. Ознаками ж влади виступають наступні: видання 

законів, справедливий суд, виконання законів. Таким чином, головна 

функція державної влади зводиться до підтримання порядку, 

результатом чого повинно стати забезпечення можливостей розвитку 

для кожного члена суспільства (і в першу чергу – моральнісного 

становлення особистості). Отже, про прогрес держави, на думку В.С. 

Соловйова, є сенс говорити тоді, коли цей інститут якомога менше 

обмежує «внутрішній моральний світ людини» та якомога точніше, 

ширше забезпечує «зовнішні умови для гідного існування» людей.  

Як зауважує сучасний дослідник творчості філософа Є.М. 
Амеліна, «Ідеал суспільний, на його думку, є не що інше, як уявлення 

про найбільш досконалий суспільний лад, де подумки вирішуються 

існуючі протиріччя» [9, с. 23] і наводить на підтвердження 

висловленого наступні слова самого мислителя: «Всякий соціальний 

ідеал передбачає сьогодення, існуюче суспільство в усьому його 

дійсному складі і потім вимагає, щоб це дійсне суспільство не тільки 

існувало, але існувало як повинно, а так як належне взагалі 

визначається моральним началом, то будь-який соціальний ідеал 

містить в собі застосування моральних начал до існуючого 

суспільства» [10, с. 130]. Є.А. Гнатенко, міркуючи про підходи, 
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намічені В.С. Соловйовим, у контексті проблеми правової держави, 

звертає увагу на наступне: «На важливість для Соловйова саме 

питання про взаємовідносини права і моральності вказує і його учень 

Євген Трубецькой: “Якщо у Соловйова є деякі заслуги в галузі 

філософії права, то їх треба шукати не у визначеннях тих чи інших 

юридичних понять, а в деяких його моральних судженнях про належне 

в праві”. І це дійсно так. Головний пафос Соловйова – в його вченні 

про те, яким має бути право, а не про те, яким воно є» [11, с. 82-83].  
Висновки. Варто зазначити, що вчення В.С. Соловйова 

нерідко порівнюють з філософськими прагненнями Платона. 

Відбувається це тому, що обидва мислителі займалися пошуком певної 

моделі держави, яку можна було б вважати «ідеальною», тобто 

державою в сутності своїй, такою, яка б відповідала поставленим 

перед нею завданням. На відміну від Платона, Соловйов застосовував 

релігійний підхід, центральною в його роботах була ідея Добра. При 

цьому філософів об’єднувало те, що кінцевою метою їх теоретичних 

пошуків була ідея справедливої та благополучної спільної взаємодії 

влади і народу, держави і суспільства. Поняття ж моральності повинно 

було бути у В.С. Соловйова основою цих відносин. Його вчення 

відрізняється від інших передусім непохитною вірою в силу Добра і 
самої людини, тому саме моральність, за Соловйовим, виступає 

основою для міжособистісних відносин на всіх рівнях суспільного 

буття. 
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ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПОЧУТТЯ 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 
У статті обґрунтовано ідею сталого розвитку та почуття 

екзистенціальної відповідальності в сучасному соціально-

філософському баченні проблеми як нової парадигми діяльності. 

Розкривається необхідність перегляду «споживацького» підходу у 

природокористуванні, утвердження у свідомості людини розуміння 

єдності особистісних, національно-регіональних цінностей і 

глобальних загальнолюдських пріоритетів, а також відчуття 

екзистенційної вини і відповідальності за все, що відбувається у світі. 

Основним принципом ідеї сталого розвитку в її 

концептуальному програмному викладі є антропологічний принцип 

рівноваги, який розкриває екзистенційну природу людини, її гармонійну 

взаємодію з іншими людьми, природою та суспільством загалом. 
Актуальність проблеми забезпечення збалансованого розвитку 

цивілізації та поглиблення її філософсько-наукової обґрунтованості 

визначає ідею сталого розвитку як найперспективнішу ідеологію ХХІ 

ст.   

Ключові слова: сталий розвиток, екологія, економіка, 

народонаселення, ноосфера, конкордизм, конвергенція, Римський клуб.      

 

В статье обоснована идея устойчивого развития и чувство 

экзистенциальной ответственности в современном социально-

философском видении проблемы как новой парадигмы деятельности. 

Раскрывается необходимость пересмотра «потребительского» 
подхода в природопользовании, утверждение в сознании человека 

понимания единства личностных, национально-региональных 

ценностей и глобальных общечеловеческих приоритетов, а также 

чувства экзистенциальной вины и ответственности за все, что 

происходит в мире. 

Основным принципом идеи устойчивого развития в её 

концептуальном программном изложении есть антропологический 

принцип равновесия, который раскрывает экзистенциальную природу 

человека, его гармоничное взаимодействие с другими людьми, 

природой и обществом в целом. Актуальность проблемы обеспечения 
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сбалансированного развития цивилизации и углубление её философско-

научной обоснованности определяет идею устойчивого развития как 

наиболее перспективную идеологию ХХІ века. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экология, экономика, 

народонаселение, ноосфера, конкордизм, конвергенция, Римский клуб.   

 

The article proves the idea of sustainable development and a sense 

of existential responsibility in the modern socio-philosophical vision 
problems as a new paradigm of activity. Revealed the need to revise the 

«consumer» approach in environmental management, the statement in the 

minds of human comprehension of the personal, national and regional 

values and global, universal priorities, as well as feelings of existential guilt 

and responsibility for everything that happens in the world.  

The basic principle of sustainable development in its conceptual 

software summary there are anthropological principle of balance, which 

reveals the existential nature of man, his harmonious interaction with other 

people, nature and society in General. The problem of ensuring balanced 

development of civilization and the deepening of its philosophical and 

scientific validity defines the idea of sustainable development as the most 

promising ideology of the XXI century. 
Key words: sustainable development, ecology, economy, 

population, noosphere, concordism, convergence, the club of Rome.  

 

Проблема сталого розвитку у сучасному науковому дискурсі, 

який репрезентує широкий спектр соціального, гуманітарного знання і 

філософії в Україні та за її межами, постала в   ХХ ст. як теорія 

катастроф, ризикологія та конфліктологія. У центрі як виникнення, так 

і вирішення проблеми сталого розвитку, відповідно до соціальної, 

економічної та екологічної складової у її змісті, стоїть людина, що 

визначає міжгалузевий шлях вирішення. До розробки проблеми 

долучилися філософи, соціологи, економісти, екологи, педагоги, 
політологи. Незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, теорія 

та методологія ідеї сталого розвитку розроблена недостатньо. 

Несистематизованими залишаються основні критерії та показники 

сталого розвитку, нерозкрита вповні екзистенційна природа причин 

виникнення і шляхів вирішення цієї вселюдської соціально-екологічної 

проблеми. 

Метою статті є обґрунтування ідеї сталого розвитку у 

сучасному соціально-філософському баченні проблеми як перехід до 

нової парадигми життєдіяльності. 
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Термін «сталий розвиток» є офіційним українським 

відповідником англійського терміну «sustainable development», 

дослівний переклад якого з урахуванням контексту може бути 

«життєздатний розвиток», а за сенсом – «самопідтримуваний 

розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований, 

стійкий розвиток. В енциклопедичному викладі концепція стійкого 

розвитку – це система уявлень та соціально-філософських ідей про 

умови і спрямованість суспільного розвитку, за якого уможливлюється 
досягнення гармонізації й узгодженості основоположних чинників 

соціоприродної еволюції людини, суспільства і природи. Поняття 

«стійкості» при цьому тлумачиться як спроможність подолати 

дисбаланс соціальної динаміки, запобігти кричущим диспропорціям і 

дисфункціям, що за сучасних умов загрожують підвалинам існування 

людства. Ознаками такої стійкості є життєспроможність суспільства, 

здатність підтримувати розвиток, запобігаючи виснаженню і стресовій 

напрузі. Виникнення концепції стійкого розвитку у середині 80-х років 

ХХ ст. було спричинене усвідомленням «меж зростання», кризою 

самовпевненого ліберального прогресизму, який вважав зростання й 

ефективність самодостатніми і безсумнівними критеріями успішності 

політики і економіки. Системні дослідження факторів розвитку 
засвідчили, що оптимальні параметри глобального соціуму мають 

певні обмеження: стосовно чисельності населення, невідновлюваних 

природних ресурсів, продуктивності економіки тощо. Відповідно у 

рамках концепції обґрунтовуються ідеї приборкання панекономізму, 

принцип коеволюції суспільства і природи [5, с. 554].  

Основоположні засади концепції сталого розвитку як певного 

ідеологічного і філософсько-соціального напряму були сформовані у 

програмній доповіді Голови Всесвітньої комісії з питань оточуючого 

середовища і розвитку Гро Харлем Брунтланд на засіданні Генеральної 

Асамблеї ООН 4 серпня 1987 р. «Наше спільне майбутнє», де зокрема 

сказано: «Сталий розвиток є розвитком, який задовольняє потреби 
теперішнього часу, але який не ставить під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої власні потреби». Він передбачає два 

ключових поняття: а) поняття «потреби», зокрема, потреби, необхідні 

для існування бідних людей на світі, які повинні бути предметом 

першочергового пріоритету; б) поняття обмежень, які визначені 

станом технології і організацією суспільства щодо здатності 

оточуючого середовища задовольняти потреби сьогодення і 

майбутнього [12].  

Парадигма сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту 

довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й 
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національної дискримінації. В Україні визначення сталого розвитку 

закріплено законодавчо. В. Чалчинський, аналізуючи пов’язані між 

собою фрагменти нормативно-правової бази органів державної влади 

України у сфері реалізації цілей і завдань сталого розвитку в 

перехідний період та діючі організаційні форми міжнародного 

співробітництва у цій галузі, серед міжнародних проектів, 

започаткованих для сталого розвитку України, виокремлює «Програму 

сприяння сталому розвиткові в Україні», реалізація якої почалася 
наприкінці 1999 року за ініціативи Програми розвитку ООН та Агенції 

США з міжнародного розвитку. Програма розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН у галузі 

розвитку. В Україні головні сфери діяльності ПРООН зосереджені на 

демократичному врядуванні, подоланні бідності, гарантуванні 

безпечного середовища, енергетиці та довкіллі [17, с. 109]. А також, у 

період з 1999 по 2010 рік органами державної влади України було 

розроблено і прийнято до реалізації низку системних концепцій і 

комплексних цільових програм сталого розвитку України: постанова 

Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених 

пунктів»; розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України 

«Про утворення Національної ради із сталого розвитку України»; 
«Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських 

територій на період до 2020 року» та інші [17, с. 114]. Водночас термін 

«сталий розвиток» в Україні часто вживають для означення лише 

неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів, 

міст, сіл та окремих галузей економіки. Однак, як вважає Ґ. Дейлі, 

розбудова економіки лише на основі економічного зростання призведе 

до глобальної катастрофи. Сталого розвитку економіки можна досягти 

лише за гармонійної діяльності людини відповідно до законів живої 

природи. Ґ. Дейлі, як зазначають В. Кармазін та Ю. Огієнко, в основу 

своєї концепції поклав фізичні параметри, такі як закони 

термодинаміки, обмеженість ресурсів тощо. Зростання повинно мати 
межі економічності та бути якісним покращенням процесу переробки 

ресурсів, удосконаленням технології [6, с. 33-34]. Таким чином, можна 

зробити висновок про те, що сталий розвиток – це розвиток, який не 

обов’язково передбачає зростання, адже його метою є достатнє, а не 

максимальне багатство на душу населення.   

Сучасне бачення проблеми сталого розвитку має свою історію 

виникнення і розвитку у зарубіжному та українському філософсько-

науковому дискурсі. Зокрема відзначимо у розробці ідеї сталого 

розвитку передбачення її актуальності як застереження людині і 

людству у філософській і науковій теорії українського вченого-
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натураліста, мислителя-енциклопедиста Володимира Вернадського  – 

про перехід біосфери у ноосферу; у етико-філософському вченні 

українського письменника, філософа софійного типу філософування 

Володимира Винниченка – про рівновагу, конкордизм, дискордизм, 

колектократію; у спадщині радянського фізика, лауреата Нобелівської 

премії миру, діючого члена АН СРСР, співтворця водневої бомби, 

активного правозахисника Андрія Сахарова – про конвергенцію і 

примат загальнолюдських цінностей у світі; у постулатах 
інтегрального (теоцентричного) гуманізму, «персоналістичної 

демократії», християнізації усіх галузей духовної культури та 

екуменічному зближенні релігій Жака Марітена.  

Вчення В.І. Вернадського про ноосферу включає чотири 

основні положення: 1) ноосфера – історично останній стан геологічної 

оболонки біосфери, що перетворюється діяльністю людини; 2) 

ноосфера – сфера розуму і праці; 3) зміни біосфери обумовлені як 

свідомою, так підсвідомою діяльністю людини; 4) розвиток ноосфери 

пов’язаний із розвитком соціально-економічних факторів [11]. За В. 

Вернадським, ноосфера – це стан гармонії у відносинах між людьми, 

людей з природою і в самій природі. Однак, як зазначає М. Булатов, 

оскільки замість глобальної гармонії, що розвивається, були відкриті й 
усвідомлені глобальні проблеми, чи «утруднення людства», науковці 

Інституту філософії імені Г. Сковороди НАНУ дійшли висновку, що 

теорія ноосфери і теорія глобальних проблем – це одна й та сама 

теорія, але на різних стадіях свого розвитку, і що стан ноосфери 

справді існує і вже склався на Землі, позаяк людська діяльність 

перетворилася на планетарну силу, але сутність, або ядро цього стану 

становить не гармонія, як її розумів В. Вернадський, а сукупність 

глобальних проблем, які разом розкривають т.зв. «проблему людини» 

[2, с. 433].  

Проблему людини у її міжособистісних стосунках і зі світом, а 

тим самим у масштабах глобальних проблем як здатність шукати і 
знаходити погодження, рівновагу, внутрішню гармонію покладено В. 

Винниченком в основу етико-філософського вчення про конкордизм 

(від франц. «соnсоrdе»  – погодження), 13 правил дотримання якого 

(«… будь просто часткою природи … будь погоджений з іншими … 

будь суцільним … будь чесним з собою … будь послідовним … ») 

допоможе людині подолати дискордизм у собі і світі відсутність 

рівноваги і погодження, дисбаланс і дезорганізацію (дотримання 

«постанови: … в інтересах … миру з самим собою … бути до людей 

якомога терпимішим, вибачливішим, розуміючим, добрим, 

прощальним» [3, с. 160]; це наслідування природи: «бути в злагоді з 
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собою, вічно врівноважувати свої сили, постійно підводити 

позитивний моральний і фізичний баланс свій – це закон усього 

сущого» [4, с. 66]). Ідея сталого розвитку представлена у вченні В. 

Винниченка поняттям «колектократія» («Слово за тобою, Сталіне!», 

1950) – ідея кооперативної форми виробництва, головними ознаками 

якої є вільна творча праця, відсутність найму та експлуатації, коли усі 

працівники підприємства є його власниками, а прибутки, за винятком 

належного державі, відповідно діляться між продуцентами. Ідея 
«отворченої, вільної праці» В. Винниченка є суголосною вченню А. 

Сахарова про світове порозуміння, «згладжування протиріч», 

«поглиблення взаємної допомоги», «конвергенцію» [15], оскільки у 

глобальних проблемах сучасності, на думку вченого, «людству 

загрожує занепад особистої і державної моралі … а найбільш глибока, 

первинна причина лежить у внутрішній бездуховності» [14, с. 37-38]. 

Ідея сталого розвитку як створення світового політичного 

співтовариства розвинута у положеннях «інтегрального 

(теоцентричного) гуманізму» Ж. Марітена, який у другій половині ХХ 

століття аргументує необхідність створення такої співдружності тим, 

що якщо ні світ, ні самодостатність не можуть бути досягнуті 

окремими королівствами, націями або державами, то вони більше не є 
досконалими, а тому існує інше, більш високого рівня суспільство, 

здатне досягнути самодостатності. Це досконале політично 

організоване міжнародне суспільство буде зобов’язане поважати 

свободу (що є загальним благом світу) тих суб’єктів політичного, 

морального та культурного життя, які будуть його частинами [9, с. 

181-182]. Філософ переконаний, що це буде дійсно всесвітня установа, 

захищена своїм статусом від втручання будь-якого уряду; вона буде 

водночас позбавлена влади. Виконуючи лише моральну функцію, вона 

повинна мати можливість усувати страх – страх інтриг, оточення, 

втрати престижу тощо, який шкодить діяльності міжнародних 

організацій. Отже, беручи до уваги те показне служіння моральному 
обов’язку, яке навіть найбільш цинічні уряди мають за необхідне, 

можливо колись, після того, як нові тяжкі випробування зроблять 

ситуацію ще більш безнадійною, – ідея такої вищої консультативної 

ради отримає можливість бути прийнятою всіма державами і урядами 

[9, с. 195]. Розмірковуючи над різними варіантами рішення глобальних 

проблем, А. Печчеї як засновник і перший президент Римського клубу 

головною називає зміну самої людини, її світоглядно-ментального 

рівня, бо «корінь їх (проблем – Н.Л.) у внутрішній кризі сaмої людини, 

її конфлікті з реaльно існуючим світом, – світом, який як ніколи 

стрімко і рaдикaльно змінюється прямо нa очaх. І людина волею-
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неволею змушена визнати, що ключ до порятунку зaкладено у ній 

сaмій, у її власній внутрішній трaнсформaції. Саме тут, a не десь у 

зовнішньому світі повинна вона черпaти сили для боротьби із 

труднощами сучасного життя. А джерелом цих сил стaне ясне і 

недвозначне розуміння того, як жити у гaрмонії з безперервно 

мінливим світом … І лише Новий Гумaнізм здатний забезпечити 

трaнсформaцію людини, підняти її якості і можливості до рівня, який 

відповідає новій великій відповідальності людини у цьому світі» [13, с. 
91-92]. 

У рамках концепції людського розвитку людина є не об’єктом, 

а суб’єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору 

людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, 

що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу її 

життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати 

їх виконання. Концепція сталого розвитку з’явилася у результаті 

об’єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та 

екологічної, які як елементи сталого розвитку повинні розглядатися 

збалансовано. Важливі також і механізми взаємодії цих трьох 

складових. Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з 

одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості 
всередині одного покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та 

надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. 

Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів породив 

нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній 

звітності підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. 

Нарешті, зв’язок соціального та екологічного елементів викликав 

інтерес до таких питань як внутрішньопоколінна і міжпоколінна 

рівність, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та участі 

населення у процесі прийняття рішень. Однак, економічно-

господарська діяльність згідно з ідеєю сталого розвитку повинна 

орієнтуватись не на зростання споживання ресурсів біосфери як 
самоціль, а на його раціоналізацію на основі принципу достатності; 

подальший розвиток повинен виходити не із збільшення матеріального 

виробництва, а з інтенсифікації господарства за рахунок 

інформаційних технологій. Високі темпи економічного зростання, з 

одного боку, є благом, оскільки вони забезпечують зростаючі потреби 

населення, а з другого – злом, бо вони спричиняють все більше 

техногенне навантаження на довкілля та його деградацію [16, с. 91]. 

Обов’язковою складовою сталого розвитку повинна стати виважена 

демографічна політика у різних країнах і регіонах, що становить 

демографічний аспект проблеми. Все більш помітну роль у стратегії 
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економічного зростання відіграють питання народонаселення, зокрема 

необхідності регулювання його приросту в країнах з високим рівнем 

народжуваності та недостатньо високим економічним розвитком. 

Включення питань народонаселення в економічні плани і стратегії 

розвитку не тільки прискорить темпи стабілізації і пом’якшить 

проблеми бідності, але й буде сприяти досягненню соціальних цілей у 

сфері народонаселення та підвищення якості його життя. Будь-яке 

господарське рішення повинно враховувати близькі і далекі його 
соціально-екологічні наслідки. Реальний природно-ресурсний 

потенціал біосфери обмежений. Тому необхідні певні норми і 

обмеження щодо його використання. Окрім того ефективність 

управлінських рішень стане значно вищою, якщо вони спиратимуться 

на достовірне прогнозування процесів соціально-економічного 

розвитку. При цьому керівництвом до дії має бути усвідомлення 

небезпечної межі, розуміння того, що людина за своїм призначенням, 

як висновує М. Мойсеєв, не зовнішня щодо природи сила, яка може 

робити з нею, що заманеться, а виразник кульмінації у розвитку 

процесів самоорганізації існуючого. Сучасна наука і філософія 

свідчать про коеволюцію, тобто об’єктивну історичну 

взаємозалежність розвитку природи та людини, яка становить 
ноосферний імператив як засадничий для ідеї сталого розвитку – 

покладання межі виклику природі, на якому століттями будувалась 

концепція панування людини над своїм природним буттям. В умовах 

соціально-екологічної кризи цивілізації М. Мойсеєв формулює одне із 

найважливіших завдань, яке стоїть перед великою наукою, – це 

сказати, що нам дозволено? Де ліміти допустимої активності людини у 

різних сферах її прикладання [10, с. 8]. У центрі концепції сталого 

розвитку стоїть людина, оскільки вона сама з її потребами є метою 

суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором досягнення мети. 

Людина є біологічною істотою та носієм інтелекту, творцем і 

споживачем інформації (в широкому розумінні), що визначає її роль як 
невичерпного ресурсу розвитку. Людина, як особливий вид ресурсів, 

не тільки наділена інтелектом, але й здатна робити вибір. Тому перехід 

людства до сталого розвитку приведе до гармонізації взаємодії з 

природою усієї світової спільноти, формування сфери розуму 

(ноосфери), а мірою національного та індивідуального багатства 

стануть духовні цінності і знання людини, яка житиме в гармонії з 

навколишнім середовищем. В. Лутай трактує дане завдання як основне 

питання сучасної філософії: «Основним питанням сучасної філософії, 

рішення якого стало головним і для усього людства, є досягнення 

неантагоністичного вирішення тих найгостріших суперечностей, які 
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виникли у взаємодії людства і природи, між основними соціумами, 

між суспільством і особистістю» [8, с. 5]. Філософ переконаний, що 

розробка сучасної філософсько-методологічної парадигми діяльності 

людства вимагає, перш за все, вирішити суперечності між сцієнтично-

технократичним напрямом і гуманістично-антисцієнтичним, адже саме 

домінування в останні століття цінностей сцієнтично-технократичних 

стало важливою причиною виникнення і загострення глобальних 

проблем. Постулати гуманістично-антисцієнтичного напряму, який К.-
О. Апель умовно, в лапках, окреслив поняттям «екзистенціалізм» [1, с. 

368] на противагу сцієнтично-технократичному утверджують у 

відношенні до задоволення матеріальних інтересів пріоритет вищих 

духовних загальнолюдських цінностей, заснованих на поняттях 

«добра», «краси», «любові», «свободи», «рівності» тощо. Однак, 

принцип пріоритету загальнолюдських цінностей, який є характерним 

для інтелектуальних стратегій сучасності, має суперечливу природу. 

Як зазначає С. Кримський, інтерпретація цього пріоритету як переваги 

або диктату авторитету зовнішнього інтересу світового співтовариства 

перед внутрішніми проблемами народів обтяжена негативним 

наслідками не меншого масштабу, ніж зворотне утвердження 

базисності регіональних проблем. А тому раціональна реалізація 
принципу пріоритету загальнолюдських цінностей у новому мисленні 

сучасності передбачає не приниження внутрішньорегіонального перед 

глобальним, а навпаки звеличення конструктивної діяльності 

конкретних співтовариств до загальнолюдських цінностей світового 

співтовариства – колективне, індивідуальне втілюється в 

індивідуальне [7, с. 184]. 

Таким чином, ідея сталого розвитку у сучасному баченні ХХІ 

ст. ставить перед людством проблему: шляхом просвітництва, освіти і 

виховання переходу до нової парадигми життєдіяльності, теоретична 

розробка якої належить філософії, яка з часу свого виникнення завжди 

відігравала роль теоретико-рефлексійного аналізу світогляду і його 
розвитку, тож і у вирішенні глобальних проблем їй належить 

надзвичайно важлива роль. Нова парадигма нашої діяльності вимагає 

суттєвих змін у тій системі світоглядних цінностей, які і визначають 

цю діяльність. У філософсько-культурологічному баченні традиційні 

стереотипи й орієнтири життєдіяльності людини та спільноти повинні 

замінюватись новими поглядами, зокрема потрібен перегляд 

антропоцентричного «споживацького» підходу у 

природокористуванні, утвердження у свідомості людини розуміння 

єдності особистісних, національно-регіональних цінностей і 
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глобальних загальнолюдських пріоритетів, водночас як і відчуття 

екзистенційної вини і відповідальності за все, що відбувається у світі. 
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П А М’ Я Т І   К О Л Е Г  

 

БОЙЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 

09.02.1975 – 20.01.2017  

 

20 січня 2017 р. несподівано обірвалось життя Олександра 

Івановича Бойченка – доктора філософських наук, доцента, вченого 

секретаря Центру гуманітарної освіти НАН України.  
О.І. Бойченко народився 09 лютого 1975 р. в Одеській області 

(с. Десантне). У 1997 р. закінчив з відзнакою філософський факультет 

Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та того ж року 

вступив до аспірантури Центру гуманітарної освіти НАН України.  

У 2001 р. О.І. Бойченко захистив кандидатську дисертацію, а у 

2012 р. став доктором філософських наук. Олександр Іванович 

Бойченко – відомий історик філософії, спеціаліст в області східної 

культури, займався проблематикою китайської філософської традиції. 

Встиг зробити понад 67 публікацій.  

Усі, хто знав Олександра Івановича, пам’ятають його як 

оптимістично налаштовану на життя людину – надзвичайно дієву у 

справах, доброзичливу у спілкуванні, обізнану у професії, одночасно 
уважну, людяну та вимогливу до слухачів у навчальному процесі. 

Олександра Івановича Бойченка  відрізняла громадська небайдужість, 

що особливо помічалось при виконанні ним обов’язків голови 

профспілкового комітету Центру.  

Рідкісну життєву турботу складала для Олександра Івановича 

родина – мама, брат, дружина. Особливо трепетно він відносився до 

маленької дочки, якій має допомогти його велика батьківська любов. 

Сумуємо разом з рідними, близькими і друзями Олександра 

Івановича і висловлюємо їм глибоке співчуття.   

                                          Колектив Центру гуманітарної освіти  

                                              Національної академії наук України  

 

МАСЛАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

05.04.1977 – 07.09.2017 

 

07 вересня 2017 р. трагічно загинув у дорожньо-транспортній 

пригоді Олександр Олександрович Маслак, кандидат філософських 

наук, старший викладач кафедри філософії науки та культурології 

Центру гуманітарної освіти НАН України.  
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О.О. Маслак народився 5 квітня 1977 року в м. Києві, в родині 

службовців, навчався в середній школі № 230 та Київському технікумі 

електронних приладів за спеціальністю «радіотехнічні вимірювання». 

В 1997 р. О.О. Маслак вступив на філософський факультет 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, який 

закінчив у 2002 р. і того ж року вступив до аспірантури філософського 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка.  2010 року захистив кандидатську 

дисертацію.      
Трудову біографію Олександр Олександрович розпочав на 

виробничому об’єднанні «Київський радіозавод» (1996-1997 рр.), 

пізніше працював референтом МГО «Міжнародна економічна 

фундація» (2002 р.), викладачем кафедри філософії права та юридичної 

логіки Київського національного університету внутрішніх справ 

України (2006-2009; 2010-2011  рр.), викладачем кафедри філософії і 

соціальних наук Київського університету туризму, економіки і права 

та одночасно асистентом кафедри філософії Київського національного 

економічного університету ім. В. Гетьмана (2009-2010 рр.). З 

01.10.2010 по 30.07.2012 О.О. Маслак проходив стажування на кафедрі 

філософії політики Варшавського університету (Республіка Польща). 

З 1 жовтня 2012 р. О.О. Маслак працював у Центрі 
гуманітарної освіти НАН України на посадах старшого викладача, 

доцента спочатку кафедри філософії, а з 2015 р. – кафедри філософії 

науки та культурології. 

Олександр Олександрович Маслак проявив себе 

доброзичливим колегою, який щиро і толерантно відносився до інших, 

не поступаючись при цьому принциповими питаннями.  О.О. Маслак 

талановито працював як науковець та викладач. Мав численні 

публікації, готував наукову монографію «Тарас Шевченко: між міфом 

та логосом». Аспіранти Центру з зацікавленістю слухали його 

авторський спецкурс з вітчизняної філософії.   

Глибоко співчуваємо батькам Олександра Олександровича, 
серцем розуміємо, що біль матері, батька нічим та ніколи не 

вгамувати. Поділяємо разом з вами та вашими близькими гіркоту 

передчасної втрати сина.  

                                           Колектив Центру гуманітарної освіти  

                                              Національної академії наук України  

 
 

  
 



 284 

Інформація для авторів 
 

До розгляду приймаються рукописи (дискета та 

один примірник у роздрукованому вигляді), які мають 

відповідний концептуальний рівень та редакційне 

оформлення. Список  літератури   наводиться в кінці 

статті, посилання - в тексті (в дужках вказується номер 

джерела в списку та сторінка праці, яка цитується). На 

початку статті дається коротка анотація (до 5-ти речень) 

українською, російською та англійською мовами. 
У статтях пошукувачів наукових ступенів доктора і кандидата 

наук,  відповідно до вимог ДАК України, повинні мати місце: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на яке 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обгрунтуванням отриманих наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 

розвитку у даному напрямкую. 

 

Редакція рукописи не редагує, погляди авторів 

може не поділяти. Рукописи не повертаються. 

 

 
Наша адреса:  01601   м. Київ-601, 

              вул. Трьохсвятительська, 4 

              Центр гуманітарної освіти НАН України. 

              Лабораторія постнекласичних методологій
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