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Науково-дослідницька тема:
 
«Перехідні  та  порубіжні  процеси  в

суспільстві:  специфічні  та  загальні
закономірності»

В.В.Кизима
                                                                                                     

ПЕРЕХОДНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ 

     Переходные и пограничные процессы рассматриваются с позиций понятий и пинципов
метафизики  тотальности  через  призму  механизма  тоталогенеза  и  связанных  с  ним
меонических  и  амерических   трансформаций.  На  основе  принципов  онтико-
онтологической  природы   бытия   и  сизигии   раскрываются   условия  стабильности,
переходности и  качественных трансформаций тотальностей - целостных образований,
представляющих собой развертывающиеся в себе, но сохраняющие свою идентичность
единства  многообразия.  Рассматривается  механизм    причинно-кондициональной
самодетерминации  тотальности и условия оптимизации его действия.  
       Ключевые слова:  переход, граница, тотальность, тоталогенез, меон, амер, сизигия,
самодетерминация, парсология

      Перехідні  та  пограничні  процеси  розглядаються  з  позицій  понять  і  принципів
метафізики  тотальності  через  призму  механізму  тоталогенезу  і  пов’язаних  з  ним
меонічних  і  америчних  трансформацій.  Виходячи  з  принципів  онтико-онтологічної
дуальності  буття  і  сизигії,  розкриваються  умови  стабільності,  перехідного  стану  і
якісних трансформацій тотальностей – цілісних утворень, що являють собою єдність
багатоманітності,  яка  розгортається  у  собі,  але  зберігає  свою  ідентичність.
Розглядається механізм причинно-кондиціональної самодетермінації тотальності і умови
оптимізації  його дії.
       Ключові слова: перехідний процес, межа, тотальність, тоталогенез, меон, амер,
сизигія, самодетермінація, генерологія, парсика, парсологія. 
  
     Transitional and borderline processes are considered from the standpoint of concepts
and principles  of  metaphysics  of  totality  in  the light  of  the mechanism of  totalogenesis  and
related meonic and amer transformations. Based on the principles ontic and ontological duality
of  being and syzygy, the author explicates terms of  stability, transition state and qualitative
transformations of totalities -  integrally whole entities that represent the unity of diversity that
unfolds  in  itself,  but  retains  its  identity.  A  mechanism  of  cause-  and  conditional  self-
determination of totality and orders of optimization of its working are considered.
       Keywords: transition  process,  limit,  totality, totalogenesis,  meon,  amer, syzygy, self-
determination, generology, parsyk, parsology
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      В данной статье переходные процессы рассматриваются  во всеобщем,
метафизическом  плане,  вследствие  чего  полученные  результаты  и  выводы
могут быть применимы к любым формам перехода, начиная с природных и
социальных,  включая  глобальные  трансформации,  и  кончая  процессами
бытования  любых  форм  бытия.  В  качестве  субъектов  переходности
принимаются любые реальные единства многообразия, способные  сохранять
свою целостность не только в ходе эволюций, а и в процессе качественных
метаморфозов.  Сам  переход из-за  своей  онтологической  разноуровневости
предстает как сохранение органической преемственности между его этапами,
даже когда  он носит  характер качественного скачка.   Задача  исследования
состояла  прежде  всего  в  том,  чтобы  уяснить,  почему  и  в  каком  случае
переходные процессы  не нарушают целостности субъекта перехода, и когда
переход ведет к распаду целостности и  ее растворению в онтологии более
общей субстанциальности.
      В подобных случаях вопрос о границах и пограничных процессах имеет
принципиально  важный  характер.  В  отличие  от  переходных  процессов  в
рамках  границ  целостности,  пограничные  феномены  чреваты
преобразованиями  самой  целостности,  касаются  изменений  не  только
онтических  форм,  а  и  онтологических  отношений,  выводящих  процесс  на
уровень качественных метаморфозов разных масштабов и глубин. Переходы
в бытии могут иметь  разные масштабы и скорости,  а  также пересекаться,
налагаться друг на друга, взаимодействовать и порождать качественно новые
формы бытия, например, химические на основе физических, происхождение
и развития новых организмов в форме онтогенеза или  целых видов, родов и
семейств  биосферы  в  виде  филогенеза.   Социальная  жизнь  человека
осуществляется в форме не только его личной онтической биографии, а и в
виде  эволюционных  и  революционных  процессов  отдельных  обществ  и
глобальных  трансформаций  всего  социума.  В  конечном  итоге,  человек,
поскольку  исторически  он  появился  в  результате  развития  космических
процессов,  образования планетарных систем и планеты земля, а  также -  в
ходе ее последующей эволюции -  порождения растительного, животного и
социального миров, -  несет в себе и результаты всей  этой истории. В общем
случае, не только человек пребывает в мире, а и мир присутствует в нем. И
это относится к любой реально существующей форме бытия. 
       Любые  переходы  и  связанные  с  ними  наложения  онтических  и
онтологических процессов в новых условиях порождают новые эволюции и
ведут  к  разномасштабным  трансформациям,  к  исчезновению  старых  и
порождению новых форм и их развертыванию в качестве  новых способов
бытования и типов  жизни. Что касается  пограничных процессов,  то они
фиксируют  нарушения  одних  границ  и  оформление  других  в  ходе
образования  новых  целостностей.  Переоформление  границ  вызывает
изменения  в содержании, форме и общей структуре бытия.        
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      Поддается  ли  вся  эта  картина  описанию?  В  предлагаемой  работе
рассматривается универсальный механизм бытования  бытия и связанные с
ним переходы одних форм бытия в другие, нарушение одних и формирование
других  границ,  анализируется  вопрос  о  критических  режимах  данного
процесса.  На  основе  этого  рассматривается  возможность  эффективного
управления  жизнью  и  переходными  процессами  целостных  комплексов,
выясняется смысл их оптимального состояния, а также условия сохранения
их идентичности в ходе их существенных изменений. Причем речь идет о
таких  результатах  человеческой  деятельности,   которые  не  противоречат
среде,  а  соответствуют  ей,  и  потому  не  требуют  больших  затрат  на
поддержание их жизни. В качестве общетеоретической основы эффективного
анализа указанных вопросов используются понятия и принципы метафизики
тотальности.  Переходные  и  пограничные  процессы  в  этом  случае
предстают  как  формы  тоталогенеза  и  поддаются  эффективному
рассмотрению.

1. Переход как тоталогенез. Структура перехода

     Решение указанных выше задач предполагает с самого начала учет того
принципиально важного обстоятельства,  касающегося всех без исключения
реальных  формы  бытия,  что  субъектами  переходов  и  трансформаций,
способными к  развертыванию и преобразованиям,  всегда  являются  те  или
иные  реальные  единства  многообразия.   В  философии  такие  формы
получили  название  тотальностей.  Тотальность,  согласно  Гегелю,  есть
развертывающееся в себе,  но сохраняющее себя единство многообразия.  В
таком случае  процесс  перехода  одних состояний единства  многообразия  в
другие может рассматриваться как тоталогенез. Он и должен быть объектом
исследования. 
        Тотальность имеет свое строение. Противоречивое сочетание единства и
многообразия  как  тотальности  возможно  только  при  определенных
специфических  особенностях  ее  компонентов.  Сами  компоненты
тотальности  называются  в  метафизике  тотальности  дискретами.  Их
особенность  состоит  в их онтико-онтологической дуальности,  -  в  том,  что
каждый из дискретов предстает в своих функциях двояко - как монада и как
парс,  т.е.  обладает  монадно-парсической  двойственностью  (mр-
дуальностью). Как монада он локален, индивидуален, обладает важными для
тотальности  свойствами  и  в  отношении  к  другим  монадам,  находится  в
устойчивых  причинных отношениях,  создает  вместе  с  ними  относительно
стабильную структуру тотальности, Эта структура   называется генерологией.
     Но тотальность не сводится только к явно выраженной генерологии и
связанным с ней причинным отношениям дискретов,  функционирующих в
качестве монад. Дискреты выполняют также и немонадную и непричинную
функцию, - парсическую, являются также парсами, поскольку помимо явных
монадных  свойств  обладают  также  множеством  других,  немонадных
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(негенерологических) свойств, «ответственных» за их непричинные связи с
внутренними  и  внешними  условиями  среды.  Влияния  условий
(кондициональные  влияния)  отличаются  от  причинных  тем,  что  по
отношению к причинным носят неопределяющий, в этом смысле неявный,
скрытый  характер.  В  отличие  от  направленных  причинных  действий,
играющих  энергетическую  роль,  они  действуют  «со  всех  сторон»  и
выполняют  прежде  всего  информационно-кодирующую,  формирующую
функцию  по  отношению  к  тотальности,  выступают  в  качестве
самостоятельного детерминирующего фактора. 
        Таким образом, дискреты тотальности, обладая монадно-парсической
дуальностью, участвуют в системе определенных причинных отношений как
монады внутри тотальности, и, одновременно, в качестве носителей неявных,
как внутренних, так и внешних кондициональных связей и отношений,  - как
парсы. Как монады, отвечающие за целостность и устойчивость тотальности,
они   образуют  систему  явных  причинно-следственных  отношений,
получившую в метафизике тотальности название монадно-генерологического
каркаса. А как  парсы они в своих разнообразных непричинных отношениях
и  связях  внутри  и  вне  тотальности  образуют  неявную  (непричинную)
кондициональную парсическую ауру. В отличие от онтической роли дискретов
как  монад,  парсическая  аура  дискретов  как  парсов  является  формой
существования онтологий разного уровня, она присутствуе в скрытом виде
как внутри каркаса, так и простирается за пределы тотальности во внешнюю
среду в виде неявных разноуровневых онтологий. Она играет в тотальности
соответствующую формам ее  внутренней  и внешней среды связующую и
организующую   роль,  при  этом,  в  отличие  от  монадно-генерологических
причинных  отношений,  остающихся  внутри  тотальности,  парсические
влияния  связывают  тотальность  через  иерархизированную  систему
онтологий бытия со всем бытием.   
    Таким образом, дискреты как парсы могут взаимодействовать как друг с
другом,  так  и  с  внешней  средой  по  многим  непричинным
(негенерологическим)  каналам  и  играют  в  тоталогенезе  двоякую  роль.  С
одной стороны – положительную, поскольку они связаны с необходимым для
жизни тотальности парсическим внешним фоном как с комплексом важных
условий своего  бытия.  С  другой,  -  отрицательную,  в  том  случае,  когда
внутренние  или  внешние  кондициональные  влияния  в  ходе  тоталогенеза
нарушают  оптимальную  меру  сочетания  дискретов  друг  с  другом  и  с
причинными действиями. В последнем случае роль парсических влияний в
ходе тоталогенеза может не только приобретать явный характер, а и вступать
в противоречие с причинными связями монадно-генерологического каркаса и
играть  решающую роль в жизни тотальности на текущем этапе  процесса
тоталогенеза.  Это  может  происходить   в  случае  существенного  изменения
кондициональных влияний внешней  среды, либо  когда в ходе тоталогенеза
меняется  соотношение  внутренних  причинных  и  кондициональных
отношений.  Парсически-генерологический  дисбаланс  способен  нарушать
генерологию и вести тотальность к  распаду.
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          Из  сказанного следует, что  парсически-монадная  и  парсически-
генерологическая  двойственность  дискретов  и  их  генерологических
отношений  играет определяющую роль в жизни тотальности.  Отношение
генерологического  и  парсического  моментов  определяет  стабильность  или
нестабильность тоталогенеза, а значит и характер переходных процессов  и их
результат, задает само существование или распад тотальности, а, тем самым,
также вид и специфику границ в изменившейся тотальности, а также само их
существование. Данный механизм  имеет место, независимо от того, идет ли
речь о простейших целостных системах, или о сложных биологических или
социальных, либо  космологических процессах.  
       Подводя  промежуточный  итог, можно  сказать,  что  любой  дискрет,
рассматриваемый  как  парс,  в  отличие  от  четкой  его  определенности  и
локальности как монады,  нелокален, размыт своими постоянными неявными
и разноуровневыми взаимодействиями с полионтологической средой. Внутри
тотальности парсические влияния  создают непрерывный фон разнообразных
скрытых  по  отношению  к  генерологическим  связям,  воздействий  на
внутренние  процессы  тотальности,  образуют  разноонтологический
парсический комплекс влияний, который налагается на  причинные отношения
генерологической  системы  и  в  стабильных  ситуациях  играет  позитивную
роль для тотальности, а в условиях нарушения стабильности выступает  как
дестабилизирующий  фактор.  Только  оптимальное  сочетание  монадного
многообразия генерологической  системы  тотальности  и  неразрывно
связанного с  ней  скрытого парсически-размытого  единого фона,  позволяет
говорить об устойчивом тотальном целом  как  о единстве  многнообразия.
Как обосновывается в метафизике тотальности, оптимальный баланс между
явной монадно-генерологической системой  и скрытым парсическим фоном,
незримо охватывающим не только все монады генерологии,  и генерологию
как  целое,  а  и  генерологию  с  онтологиями  остального  бытия  -  является
важнейшим обстоятельством в  обеспечении устойчивости тотальности.
Для практики особенно важно, что сегодня численное значение указанного
баланса также известно,  оно имеет вид отношения меры генерологической
упорядоченности  к  мере  парсической  хаотичности  80%/20%  =  4.  Этот
параметр называется оптимальным значением сизигии.
       Из сказанного следует, что в конкретной практике человека важно не
только  то,  что  задумана  и  создана  некая  нужная  человеку  или  обществу
генерология с  соответствующими причинными отношениями внутри и вне
ее, а и то, часто недооцениваемое и до поры скрытое обстоятельство, имеется
ли,  при  этом,  также  оптимальный  для  нее  и  ее  устойчивого
функционирования  средовый  парсический  фон.  Нарушение  указанной
пропорции делает  выстраивание генерологических  структур и связанные с
этим  расходы  бессмысленными,  если,  при  этом,  парсический  фон
существенно  превышает  20%.  В  таком  случае  расходы  на  ее  создание
являются  неоправданными  или  даже  бессмысленными.  Другая  крайность
состоит  в  попытке  полной  ликвидации  парсического  фона  (20%→0),
поскольку в этом случае генерология становится очень хрупкой и малейшее
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ее  даже  случайное  отклонение  от  устойчивого  состояния  ведет  к  ее
разрушению.   
       Необходимость учета парсики часто недооценивается и это имеет свое
объяснение.  Дело  в  том,  что  в  нормальном  режиме  влияние  парсики  на
генерологию скрыто и, как бы, не существует, а потому воспринимается как
несущественное.  Так  в  генерологической  системе  производственных
отношений  людей  на  каком-либо  предприятии  их  индивидуальные
непроизводственные  (парсические)  отношения  не  сказываются
существенным  образом  на  структуре  (генерологии)  и  ритме  работы
предприятия  и  воспринимаются  как  побочные  и  не  заслуживающие
внимания. Но в критических ситуациях (кризисная ситуация на производстве,
дестабилизирующие  внешние  влияния,  например  перебои  с  поставками
сырья  и  оборудования)  роль  субъективных  (парсических)  особенностей
работников,   может  «неожиданно»  и  резко возрастать  как  бы  «ниоткуда».
Парсика,  как   прежде  несущественная  и  скрытая,  в  этой  ситуации  может
проявляться явным образом, например в виде забастовок или в выдвижении
ранее немыслимых требований к дирекции, и становиться сопоставимой по
роли  в  производстве  с  причинными  генерологическими  отношениями.  В
кризисных  внутренних  условиях  может  усиливаться  также  и  роль  ранее
несущественных внешних онтологий - разноуровневых парсических влияний
среды,  что  может  оказывать  дестабилизирующее  и  даже  разрушительное,
влияние на всю ситуацию в целом.
       Переходный процесс назревает по мере того, как причинные отношения
генерологических  отношений  и  функций  сопровождаются  усилением роли
парсических  неявных  влияний  на  дискреты  и  генерологии.   Если  они
начинают преобладать, генерология нарушается, целостность распадается.   В
этом  акте  важную  роль  играет  момент,  когда  парсические  влияния  и
причинные генерологические действия уравниваются по своему значению, а
целостность  переходит  в  неустойчивое  состояние  pg-неопределенности,
которое в метафизике тотальности называется  меоном. Меон важен именно
своим неопределенным состоянием.  В нем генерологические и парсические
отношения  «уравниваются  в  правах»  и  состояние  pg-неопределенности
является  очень  неустойчивым.  В  этой  ситуации  жизнь  всей  системы
определяющим образом зависит от влияний окружающей среды и того, какие
кондициональные влияния они оказывают на меон. При неблагоприятных для
меона влияниях среды он распадается, прежняя тотальность исчезает в среде.
Если же присутствующие в окружающей среде отношения упорядоченности
в ходе влияния среды на меон кодируют его неустойчивую картину своими
порядками и тем  способствуют ее  упорядочению,  меоническое  состояние
приобретает  хотя и зависящую от поддержки кондициональной среды, но
уже и самостоятельную устойчивость, в которой за счет  структурированной
поддержки  среды,  в  благоприятных  условиях   возможно  формирование
зародыша  новой  генерологии.  Это  относительно  устойчивое  зародышевое
состояние называется  амером.  
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        Судьба  амера  также  зависит  от  характера  влияний  внешних  и
внутренних   парсических  влияний.  В  неблагоприятных  случаях  -  если
поддержки внешних условий недостаточно, - он  может распадаться. Если же
организующее влияние среды стабильно и способствуют его развитию, амер
способен  приобретать  свой  собственный  механизм  устойчивости  и
освобождаться  от  фатальной  зависимости  от  внешней  среды.  Во  втором
случае  он  из  зародыша  переходит  в  новое  устойчивое  pg-состояние,
способное  к  внутреннему  саморазвитию.  Общую  картину  этих  событий
можно изобразить в виде рисунка:

влияние среды
                                                          ▼          ▼

pg-1 → меон → амер → pg-2

      С этих позиций1 можно рассматривать любые метаморфозы,  а также
решать вопрос об условиях оптимизации и недопущения фатальных исходов
в жизнедеяльности человека и общества, что существенно важно для разных
онтико-онтологических  уровней   жизни.  Сегодня  такая  задача  все  больше
актуализируется  для  всего  мирового  сообщества  в  связи  с  ускорением  и
разрастанием масштабов процессов глобализации.  
        Сегодняшний феномен глобализации поставил вопрос об обеспечении
оптимального единства многообразного мирового социума в качестве главной
практической проблемы современности.  Актуализирующаяся  день ото дня
потребность сочетания в едином социуме разных культур, этносов, религий,
экономик,  идеологий  и  ментальностей   стала  проблемой,  требующей   не
только общественного внимания и обсуждения, а и управленческих решений,
а  также  разработок  технологий  согласования  мировой,  региональной  и
национальных  сфер  политической,  экономической,  финансовой  жизни.  В
конце  ХХ  в.  экологи  и  политики   стали  говорить,  о  том,  что   действуя
локально, следует мыслить глобально. Но сегодня, в ХХI в. проблема уже не
в том, чтобы мыслить глобально, а в том,  каким именно должно быть это
глобальное мышление. 
        Глобально мыслить можно по-разному, и главная задача в том,  чтобы
выделить и осуществлять тот способ, который приемлем и полезен  как для
каждого  субъекта,  так  и   для  всего  человечества.  Целенаправленное
поддержание оптимального единства многообразия в каждом обществе и в
мире должно осуществляться мирным способом, а не силовыми методами и
войнами.  Сегодняшний  образ  жизни  социума,  в  основе  которого  лежат
финансовые  выгоды,  борьба  за  господство  и  гонка  вооружений,   не
соответствует   этим  императивам.   Чтобы  изменения  осуществлялись
оптимально и осознанно, необходимо серьезное обсуждение на уровне ООН
общечеловеческих  вопросов:   как  возможно  социальное  единство
многообразия;  что  означает  оптимальное  единство  многообразия;  как
1 Подробней о сказанном см.: Кизима В.В. Постнеклассические практики: рефлексивность 
и управление –  Вопросы философии 2010г., №3, с 54-66.  
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обеспечить  его  практически;   как  управлять этим процессом на  уровнях
локальных в соответствии с уровнями глобальными и др.?  Сегодня уже стал
жизненно  важным    согласованный  всеми  субъектами  мирового
человеческого  сообщества   не  только  ответ  на  них,  а  и  практическое
внедрение в практику мировых отношений.
         Задача  облегчается  тем,  что  ответы  на  эти  вопросы  в
общетеоретической форме уже разработаны в метафизике тотальности. Но в
том,  что  касается  практических  их  воплощений,  вопрос  пока  не
сформулирован  и  даже  не  ставился  не  только в  качестве  стратегического
глобального  ориентира  деятельности  ООН,  а  и  в  отдельных  странах  и
регионально.  Идут  лишь  стихийные  поиски  разрозненных  решений,
актуальность  которых  стала  непосредственно  очевидной.  На  самом  деле,
следует исходить из более общих стратегий; прежде всего из того, что во имя
прекращения  войн,  бессмысленных  сверхрасходов  материальных,
энергетических   и  человеческих  средств,  вынужденных  массовых
переселений  людей,  а  также  для  оптимизации  состояний  биосферы  и
гармонизации ноосферы нужна последовательная и оптимальная реализация
указанных  шагов. Это  –  главная  общечеловеческая  задача  мирового
сообщества на ХХI век. 
       Социум сегодня должен рассматриваться как  тотальность,  т.е.  как
развертывающееся в себе, но сохраняющее себя  единство многообразия. Как
возможно  единство  многообразия?  Как  следует  из  сказанного  выше,  оно
возможно,  поскольку  любой  компонент  глобального  социума,  будь  то
конкретное  общество,  ассоциация обществ,  регион,  город или корпорация,
обладает онтико-онтологической дуальностью. Онтическая и онтологическая
стороны неразрывно и всегда присутствуют в любых компонентах социума
как  условие  их   существования.  Будучи  в  своем  многообразии
неповторимыми  онтически,  но  одновременно  участвуя  в  жизни  разных
социальных  условий  как  своих  онтологиях,  социальные  формы  образуют
реальное онтико-онтологическое единство многообразия.  Как сказано выше,
главная  практическая  задача,  в  подобных  условиях,  состоит  в  том,  чтобы
овладеть  механизмом оптимального  усоответствливания  (поддержания
оптимальной  сизигии)  онтической  и  онтологической  сторон  социальной
тотальности, и постоянно контролировать эту оптимальность в процессе
ее жизни,  учитывая, что она означает минимальное расходование энергии и
вещества.  Сизигия  является  важнейшей  характеристикой  жизни  бытия  и
общества.  От  степени  сизигийного  соответствия  зависит  устойчивость
тотальности или ее распад. С этим связан и вопрос об управлении жизнью
тотальности. Поддержание  оптимального  значения  сизигии  в  обществе
становится  сегодня  основной практической  задачей.  Это,  в  свою  очередь,
предполагает  существенные  мировоззренческие  сдвиги  в  общественном
сознании, принятие всеми участниками глобальных отношений требования
оптимальной  сизигийности  как  общего  средства, а  достижение  и
поддержание  оптимальной  сизигийности  как   постоянно  осуществляемую
цель  мирового  сообщества.  Поиск  путей  практического  обеспечения
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оптимальной сизигийности в общем виде уже привел к разработке принципов
сизигийной  рациональности2.  Следует  и  дальше  двигаться  в  этом
практическом направлении.
       До сих пор история стихийно осуществляла онтико-онтологическую
гармонизацию через войны и революции, болезни и несчастья, не считаясь с
человеком   и  целыми  народами,  которые,  стихийно  выходя  из  одного
несизигийного состояния, дальше попадали в другое и, тем самым, обрекали
себя  на  новые  испытания.  Объективная  «стратегия»  самого  мира
определяется  не  всплесками  эмоций  и  произволом  целей  людей,  а
поддержанием  оптимальной  сизигийности  всего  процесса  и  всего,  что
этому способствует.  Поэтому выход из кругооборота бедствий и страданий
состоит в том, чтобы, преследуя свои цели, гармонизировать их с реальной
жизнью  на  основе  контроля  значения  сизигийности  в  текущий  момент  и
действий,  направленных  на  устранение  отклонения   от  оптимального
сизигийного  значения.  Иначе  говоря:  необходимо  жить,   не  нарушая
принципа оптимальной сизигийности,  а в соответствии с ним. Это позволит
устранить тупики социогенеза, качественно улучшить практическую жизнь,
максимально  устранить из  нее  антигуманные средства   подобно тому, как
общество сознательно используя законы природы, освободилось от попыток
противостоять им, достигая при этом своих целей оптимальным образом..  

2. Сизигийная ситуация: теория и жизнь

Мировое  сообщество,  несмотря  на  войны  и  новые  деструктивные  и
глобально  опасные  процессы,  через  кризисы,  противостояния  и
недоразумения  бессознательно,  но  неуклонно  движется  в  сизигийном
направлении. При этом каждый субъект идет к этому своим путем. Сложным
оказалось  понимание  социума  как  тотальности,  жизнь  общества
редуцировалась  к  частным  ее  проявлениям,  а  социальные  отношения  -  к
отношениям индивидуальным. Этот путь следовало исчерпать.

В  философии  важными  этапами  в  этом  направлении   стал
коммуникативный  поворот,  подготовленный  экзистенциалистами,
интуитивизмом А.Бергсона, персонализмом Н.Бердяева, а также Э.Гуссерлем,
М.Мерло-Понти,  Б.Вальденфельсом,  М.Шелером.  Движение  в  этом
направлении  представлено  и  в  концепции  диалога  именами М.Бубера,  О.-
Ф.Больнова, которые считали, что в диалоге (встрече) открывается Другой, и
что  вообще  люди  творят  друг  друга  как  индивидов  в  общей  жизни,    и
истинное  бытие  есть  интерсубъективность.  Аналогичную  роль  у
Ю.Хабермаса  и  К.-О.Апеля  играет  дискурс.  В  феноменологической
социологии  в  том  же  русле  поднимаются  вопросы  о  конституировании
взаимности в социальной интеракции, об интерсубъективном соответствии и
«резонансе»  между  участниками  «мы-отношений»,  о  конгруэнтности
2Кізіма В.В. Сизигійна раціональність (єдність причинних дій і метапричинних впливів) // 
Totallogy-XXI. Дев’ятий випуск. Постнекласичні дослідження. – Київ: ЦГО НАН України. 
– 2003. с.55-187 
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позиций  в  социальных  взаимодействиях.  Психолог  Ж.Пиаже  пришел  к
важному выводу, что в гносеологическом отношении реальны не субъект и
объект, а их изменяющееся отношение. Литературовед М.Бахтин отмечал, что
человек никогда не найдет всей полноты только в себе самом, и что Я не
может знать ничего о себе, не сопоставляя себя с Другим, а потому диалогизм
в своем развертывании – это не форма, а содержание сознания. Еще до них
М.Унамуно, решая ту же проблему двойственности человека через  призму
темы  бессмертия,  видел  бессмертие  человека  именно  в  вечности  его
присутствия  в  божественном  универсуме  и  в  любви  к  Богу  (когда
индивидуальное бессмертие гарантируется только наличием общей родовой
субстанции индивидов, которой оказывается Бог). Можно упомянуть также
следующую из герменевтики идею  интертекстуальности, подвижного поля
рефлексий, например между автором, его произведением и читателем, когда
это  поле  можно  рассматривать  как  самостоятельную  субстанцию
интерпретаций,  а,  по  сути,  специфическую тотальность.  Это,  в  частности,
подводит  к качественно  новому  пониманию сущности  и  роли  искусства  и
художественной деятельности вообще. 

Однако,  все  эти  отдельные  проявления  внимания  к  онтико-
онтологической проблеме все  же не были проникновением в ее сущность,
они  только  обозначили  новые  перспективные  области  связанных  с  ней
исследований  и  лишь  подготавливали  такое  проникновение.  М.Хайдеггер,
рассматривая вопрос с более общих позиций, в свое время не только отметил,
что не «бывает» и «никогда не дано голого субъекта без мира. И так же в
итоге  не  дано  сначала  изолированных  Я  без  других»3,   а  и  отмечал,  что
«соприсутствие»  «других»  в  мире  требует  исследования  и  «задача  в  том,
чтобы  сделать  феноменально  зримым  и  онтологически  адекватно
интерпретировать  способ  этого  соприсутствия  в  ближайшей
повседневности»4.  Но  что  может  быть  более  повседневным,  чем
ежесекундное  поведение  человека в  той  или иной жизненной ситуации и,
следовательно,  жизненная ситуация также может рассматриваться как один
из  важнейших  предметов  истинно  метафизического  анализа.  Однако  не  в
смысле «жизненного мира» Гуссерля, а в виде тотальности жизни, в которой
человек  участвует не только внешним, онтическим образом, а и изнутри,
онтологически, как ее органическая часть. 
         Однако, сегодня важны не только отношения людей и разработка этих
отношений.  Необходим  переход  к  рассмотрению  и  социально-глобальных
процессов под углом зрения обеспечения их  сизигийности.  Предпосылки для
этого  уже  имеются.  К.Поппер  в  своей  работе  «Открытое  общество  и  его
враги» пришел к выводу, что идеальное  общество,  к  которому стремились
тоталитарные режимы, невозможно,  и что общество следует понимать  как
несовершенное,  постоянно  меняющееся  и  подлежащее  бесконечному
усовершенствованию (он назвал его «открытым»). Воспринявший эту идею
Дж.Сорос  в работе  «Кризис глобального капитализма.  Открытое  общество

3 М.Хайдеггер. Бытие и время. – Ad Marginem, М., 1997,  с.116
4 Там же
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под угрозой» призывал во имя  спасения современной цивилизации принять
концепцию  открытого  общества  даже  за  счет  определенного  ограничения
рыночного  хаоса.  Потребность  перейти  от  конфронтаций  к  практике
взаимопонимания  в  условиях  мировой  конкурентной  среды  усилила
необходимость  разработки  методов  достижения  согласия  и  единства.
Массовый спрос на Западе вызвала  изданная в 1981г. и посвященная этому
вопросу  работа  Р.Фишера  и  У.Юри5.  Сегодня  эмпирически,  хотя  и  с
большими  трудностями,  вызванными  борьбой  за  приоритеты  в  разных
областях  и  сферах  глобальной  жизни,   вырабатываются  механизмы
понимания  всех  всеми и  непрерывного  контроля  и  взаимосогласования
действий во всех измерениях жизни, включая такие, как проблема массовых
миграций  населения,  вопрос  о  разрешении  опасных  для  целых  регионов
конфликтных  ситуаций  мирным  путем,  отношение  к  появлению  в  мире
дестабилизирующих  его  и  опасных  для  жизни  миллионов  людей  центров
конкурирующих сил. Этот процесс идет медленно и стихийно, хотя на самом
деле  должен  осуществляться  целенаправленно  и  постоянно,  поскольку
альтернативой  ему  является  только  самоуничтожение  социума.   Пора  не
только ставить, а и решать его на уровне  международных  политических,
культурологических  и  иных  институтов,  и  принимать  наиболее
ответственные решения в ООН. Во всех этих случаях  необходимо выделение
новых,  более  адекватно  отражающих  суть  происходящего  и  решаемых
проблем, требуются новые  понятия, принципы и новый язык -  принципы
метафизики  тотальности  (онтико-онтологической  дуальности,  причинно-
кондициональной самодетерминации, диверсизации, сизигии)  и ее понятия
(генерология,  парсика,  амер,  меон  и  др.).  Только  перейдя  к  новому
мировоззрению, можно системно и по-новому действовать, избегая опасной
стихии  переходного этапа глобального социума к новой жизни.   

3. Рефлексивный механизм переходных процессов

       После рассмотрения структуры переходных процессов   рассмотрим
механизм переходов, что не менее важно в современной глобальной ситуации.
В  условиях  всеобщих  интеграционных  процессов  и  уплотнения  связей  в
социуме,  когда  социально-политическое  и  культурно-этническое
многообразие  социума  неуклонно  эволюционирует  в  сторону  всеединства,
или,  говоря  словами  С.Л.Франка,  «взаимопроникнутости»,  на  ведущие
позиции выходят  постнеклассические  практики и  взаимопроникнутость  их
самих.  Бывшие  разрозненные  односубъектные  классические  практики  (в
которых среда определяет поведение субъекта) и неклассические отношения
(субъект определяет процессы в среде) превращаются в многосубъектные и
многообъектные,  внутренне  связанные  комплексы  постнеклассических
взаимовлияний,  требующих  нового  анализа  и  осмысления.  В
постнеклассических комплексах субъекты управления через среду влияют на
5 Р.Фишер и У.Юри. Путь к согласию, или переговоры без поражения /пер.с англ.. – М.: Наука,
1990. 
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себя  и  на  других  субъектов  т.е.  оказываются  объектами  собственных
действий и это динамичное переплетение прямых и обратных разнотипных
отношений  и  связей  и  непрерывно  длящаяся  единая  и,  одновременно,
многообразная  практика  всего  меняющегося  комплекса  осуществляется  в
форме сложного развертывания, смены, трансформаций и циклов множества
субпрактик. 
      По поводу этой картины возникает два вопроса.  Первый: кто в данном
процессе  кем  управляет,  субъекты  практик  средой  или  среда  субъектами?
Сама  формулировка  этого  вопроса  вступает  в  противоречие  с  нашей
уверенностью  в  том,  что  в  ситуациях  «истинного»  управления  именно
человек является ведущей силой по отношению к среде. Второй вопрос:  что
соединяет   сменяющие  друг  друга  циклы  множественных  субпрактик  в
единый, целостный процесс саморазвертывания общей практики комплекса,
подлежащего управлению. Данные затруднения требуют рассмотрения. Они
внутренне связаны, так как фактически касаются одной и той же проблемы
сочетания локальных «микропрактик» единого практического процесса с ним
же  как  с  единой  общей  «макропрактикой»  как  целостной.    Разрешение
вопроса  упирается  в  выявление  конкретного  механизма  целостного
саморазвертывания всей практической ситуации, который может подсказать
как именно можно и следует управлять комплексом,  одновременно единым и
многообразным, и каково место и роль в нем человека. Обсудим этот вопрос
последовательно.   
1.  Понятие постнеклассических практик, используемое нами, базируется на
методологии,  предложенной  В.С.Степиным  при  анализе  классических,
неклассических  и  постнеклассических  форм  научной  рациональности6.  В
общем случае,  постнеклассические  практики  -  это  саморазвертывающиеся
целостные  многопричинные  (и  междисциплинарные)  комплексы
взаимодействующих людей и сред, в ходе саморазвития которых меняются и
люди, и среды, а также и их отношения, что и создает возможность огромного
разнообразия данных практик, их циклов и вариантов их осуществления7 и
обостряет проблему управления ими. В постнеклассических практиках нет
безответных действий, поскольку каждая часть влияет на себя через целое и в
этой относительности субъект-объектных функций состоит рефлексивность
целого  и  сохранение  его  постнеклассической  идентичности.  Однако,  в
случаях  управления  целым  одни  из  его  компонентов  (люди)  выделяются
среди  прочих  как  ведущие  и,  получается,  что  относительность  субъект-
объектных функций нарушается, что противоречит сути постнеклассических
практик.  Разрешение  данного  противоречия  возможно,  если  мы   явным
образом  обозначим  связь  практик  отдельных  компонентов комплекса  и

6 Степин  В.С. Научное  познание  и  ценности  техногенной  цивилизации  //  Вопросы
философии. 1989. № 10. 
7 См.:  Кизима  В.В. Постнеклассические  практики:  дивергенция  и  исток
//Постнеклассические  практики:  определение  предметных  областей.  Материалы
международного междисциплинарного семинара. М., 2008.
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общей практики  комплекса  как  целого и  затем  более  четко сформулируем
проблему.  
     Указанная связь состоит в том,  что практики отдельных компонентов,
помимо  местного  рефлексивного  характера,  определяющего  их  локальную
индивидуальную практику («образ жизни»),   порождают также «побочные»
линейные  или  линейно-ветвящиеся   причинные  цепи (причинные  ризомы),
выходящие за пределы индивидуальных практик в более широкие среды и
комплексы.  Например,  я,  как  преподаватель,  обеспечивая  своей
преподавательской  деятельностью  свое  собственное  существование  и
творческое  саморазвитие,  одновременно  запускаю  в  обществе  цепь
причинно-следственных  отношений,  связанных  с  моей  отличной  от
преподавательской,  т.е.  иной  условно  говоря,  общечеловеческой
деятельностью  и  с  деятельностью  моих  учеников.  Взаимодействуя  через
общую среду, подобные причинные цепи каким-то образом и обеспечивают
рефлексивность   практики  комплекса  как  целого.  А  целым  может  быть
отдельная микрогруппа или небольшая общность людей и вещей, общество в
целом и даже социум как целое, и связанные с ним исторические процессы.
Необходимо  разобраться,  как  именно  взаимодействует  то,  или  иное
многообразие  индивидуальных  практик  с  рефлексивной  практикой
соответствующего комплекса как целого.
Чтобы  понять  сущность  этого  причинно-рефлексивного  механизма,
необходимо уяснить три его стороны (решить три проблемы): каким образом
при  всеобщей  динамике  и  даже  трансформации  отдельных  компонентов
практики  целого  данный  механизм  обеспечивает  сохранение  ее
идентичности, как исторической, но в чем-то инвариантной; как увязывается
история субпрактик целого с историей общей практики целого, т.е. вопрос о
механизме  поддержания  указанной  идентичности;  в  чем  проявляется
ведущая роль человека в общей картине  рефлексивности данных процессов.
Рассмотрим данные проблемы в указанном порядке. 
2.  Проблема 1.  Проблема идентичности практики меняющегося комплекса
как целого получает решение благодаря работам В.И.Акунова. Как показал
В.И.Акунов  на  примере  исторического  развития  технических  систем,
самоидентичность этого развития, несмотря на преобразования систем (речь
шла об исторической эволюции мельниц), сохраняется из-за действия закона
соответствия  между  информационным,  энергетическим  и  субстратным 
компонентами  целого8.  Суть  этого  закона  в  том,  что  развитие  любой
целостной  практики  осуществляется  в  направлении  обеспечения
минимальных удельных затрат ее энергии на переработку поступающих в
нее  со  стороны  среды  информации,  энергии  и  вещества  (субстрата).
Сохранение  минимальных  удельных  затрат  практического  процесса  и
выступает как критерий сохранения его самоидентичности, хотя бы при этом
менялись  виды  субстратов,  энергий  и  информации  и  их  специфические
характеристики.  При  этом  форма  данного  процесса  такова,  что  любое

8Акунов  В.И.,  Чечик  А.Л. Математическое  моделирование  больших  систем  преобразований  потоков
вещества, энергии, информации // Эволюция открытых систем. Киев, 2003.
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нарушение текущего соответствия между внутренней энергией и внешними
потоками  субстратов,  энергии  и  информации  влечет  либо  разрушение
процесса,  прекращение  его  существования,  либо  последующее
восстановление  нового  их  соответствия  на  другом  субстратном  и
информационно-энергетическом материале. 
       Обобщая идею Акунова9, можно сказать, что в рефлексивных практиках
целого  есть  три  универсальных  параметра  -  субстрат  (С),  энергия  (Э)  и
информация (И), которые всегда существуют только вместе, принимая разные
специфические  формы  выражения.  Эти  параметры  универсальны  и
применимы к любым, в том числе не только к социальным, а и природным
системам. Но устойчивый характер имеют не любые сочетания С, Э и И, а,
как говорил Лейбниц, лишь со-возможные.  Поэтому внешне общее движение
предстает  как  чередование  циклов  разных  СЭИ-минимизаций.  Развитие
практики  осуществляется  как  смена  дискретных  типов субстратно-
энергетически-информационных  комплексов  (СЭИ-комплексов)  при
сохранении  неизменности  СЭИ-параметров.   Акунов  назвал  это
историческое  движение  макроквантованием практического  процесса  как  в
пространстве,  так  и  во  времени,  дифференциацией  его  на  разнообразные
типы и виды (серии) практик и их относительно устойчивые отношения друг
с  другом.  Можно  сказать,  например,  что  социальная  практика  как  целое
предполагает  свой  набор  субпрактик  -  производственную,  политическую,
духовную, экологическую и другие, а те - субпрактики второго порядка.  Их
конкретно-исторический  сериально-иерархический  состав  меняется,  когда
один  цикл  и  тип  деятельности  СЭИ-комплекса  сменяет  другой.  Скажем,
практики феодального общества  перестраиваются  и  сменяются  сериально-
иерархическим составом практик  капиталистической  формации.   При этом
частичное  разрушение  предыдущего  комплекса  сопровождается  как  бы
частичным  наслоением  последующего  СЭИ-состояния  на  предыдущие  и
формированием  определенной  стратиграфической  картины.  Последующие
общественные  формации  несут  черты  предыдущих,  внешние  слои  почвы
служат проявлением слоев внутренних, внешние насыпи в скифских курганах
несут информацию о характере погребений и т.п. Относится это и к духовной
сфере,  которая  также  имеет  вид  сложной  иерархии,  отмечаемой
культурологами в виде наслоений архетипов сознания, нравственных норм,
мифов,  религий,  философий,  научного  сознания  и  других  исторических
ментальных и текущих внешних знаково-вербальных компонентов. В общем
случае так выстраивается мировой порядок жизни со своими относительно
стабильными параметрами и  отношениями,  соответствующими друг  другу
как по вертикали, так и по горизонтали, как в пространстве, так и во времени.
В  этом  разгадка  удивительной  гармонии  мира  и  наличия  в  нем
универсальных  констант  типа  гравитационной  постоянной,  постоянной
Планка, заряда электрона и т.д.,  или отношений типа золотого сечения или
целого набора отношений, необходимость которого фиксируется антропным
принципом Зельманова-Картера. 
9 Кизима В.В. Социум и Бытие. Киев, 2007.
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3.  Проблема 2. (Проблема механизма связи историй индивидуальных практик
компонентов  с  историей  общей  практики  целого.)  Итак,  развитие  общего
процесса осуществляется в виде изменения СЭИ-комплексов рефлексивных
отношений,  единства  многообразия  его  частей  и  самих  частей.  Какой
конкретный механизм осуществляет влияние практики отдельных частичных
субъектов целого на целое,  например, влияние человека на жизнь коллектива
или личности  на  историю? Как  перейти от их индивидуальных практик к
практике целого? Как говорилось выше, отдельные субъекты действуют на
целое  линейным  причинным  образом.  Можно  пытаться  рассматривать
практику  целого  как  сумму  практик  компонентов,  выстраиваемых  по
принципу  прямых  и  обратных  причинных  связей.  Но  такой  подход
недостаточен,  поскольку  редуцирует  единство многообразных  частей,  т.е.
одновременный, многосубъектный,  объемный характер  рефлексивного
процесса,  к  взаимно  изолированным  случаям  линейного  взаимодействия
прямых и обратных связей. Объемная сущность механизма рефлексивности
остается  в  этом  случае  скрытой  за  внешними  описаниями  его  отдельных
циклов и петель. В результате целостный процесс распадается на фрагменты,
но главное,  что при этом  не  соблюдается  принцип минимизации  удельных
затрат  энергии  развития  целого,  о  котором  речь  шла  выше,  поскольку
игнорируются  непричинные,  внутренние связи  между  компонентами.
Например,  такая  теоретическая  картина  не  позволяет  понять  ситуации
активного участия в причинных процессах сознания человека,  не говоря о
неосознаваемых,  скрытых  и  нелокальных,  но  реально  присутствующих
взаимовлияний  людей  и  вещей,  выламывающихся  за  пределы  внешней
линейности и частичности.  Продвинуться вперед в решении этого вопроса
также  позволяет  метафизика  тотальности, в  которой  данный  механизм
раскрывается через  понятие  причинно-кондициональной самодетерминации,
органически  сочетающей  линейные,  нелинейные  и  объемные  процессы
рефлексивности10. Обратимся к ней. 
4.  Предпосылкой введения представления об указанной самодетерминации
является  учет  двух  метафизических  обстоятельств  и  введение  некоторых
новых понятий. Речь идет о конкретизации позиций, которые фактически уже
артикулированы выше.  Во-первых, о наличии в ходе рефлексивных практик
двух  уровней  взаимовлияния  -  внешнего и  внутреннего.  На  внешнем,
относительно  завершенном,  генерологическом (лат.  genero -  порождать,
создавать) человек и среда взаимодействуют причинным, т.е. однозначным и
необходимым образом, о чем речь шла выше. На внутреннем,  парсическом, 
они  взаимодействуют  как  многозначные,  случайные  и  сложно
структурированные условия друг друга,  влияющие друг на друга полевым,
 кондициональным образом  (англ.  сondition - условие).   Отсюда следует,  во-
вторых,  что  люди  и  вещи  обладают  парсически-генерологической (в
общеметафизическом  смысле,  онтико-онтологической)  дуальностью:  они
одновременно индивидуализированы, локальны, т.е. онтичны, выступают как

10 Кизима В.В. Тоталлогия. Киев, 2005; Кизима В.В. Начала метафизики тотальности // Постнеклассика: 
философия, наука, культура. – СПб.: Издательский дом «Мір», 2009., с.71-137.
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неделимые   монады в  своих  причинных  действиях  и  генерологических
отношениях,  и,  в  то  же  время,  нелокальны,  всеобщи,  онтологичны  как
проявления  единой  для  них  субстанции-среды,  как  части  последней  (как
парсы)  (лат.  pars -  часть).  В последнем случае они, будучи неразрывными
друг с другом на разных кондициональных уровнях, влияют друг на друга
бесконтрольно  для  человека.  Так,  рациональные  причинные  действия
человека  всегда  сопровождаются   неконтролируемыми,  скрытыми
парсическими влияниями условий. Скажем, причинным образом общаясь на
работе  с  сослуживцами согласно  требованиям производства,  мы связаны с
ними и парсическими отношениями в виде симпатии и антипатии, установки,
интуиции, предчувствия, как имеющие общих знакомых, живущие в одном
городе   и т.п., которые часто способны искажать нашу основную в текущий
момент (причинную) линию поведения. В любой деятельностной ситуации
всегда  есть  генерологический  и  парсический  моменты,  которые  в  разных
случаях могут меняться местами.
       Учитывая сказанное, можно теперь ответить на вопрос о сути механизма
объемной самодетерминации. Данный механизм состоит в том, что, исходя из
своих потребностей, целей и средств и причинно (линейно) влияя на среду,
человек вызывает не только внешние генерологические изменения ситуации,
а и через них (из-за указанной дуальности людей и вещей) бессознательно,
нелинейно  и объемно меняет и свои внутренние  парсические взаимовлияния
со  средой,  как  бы  порождает  своим  причинным  действием  изменчивые
парсические волны, в том числе действует таким неконтролируемым образом
также  сам  на  себя.  Он  оказывается  в  объемном  поле  меняющихся
информационно-энергетических  и  субстратных  парсических  потоков,
пронизывающих всю толщу его самости и «оседающих» в закодированном
виде  на  разных  уровнях  его  организма,  в  том  числе  на  уровне
психологическом, потребностном, а также на рациональном уровне принятия
решений.  Это  означает,  что  в  нем  неявным,  парсическим  образом
формируются,  а  затем выходят на уровень сознания и генерологии  новые
потребности,  осознаваемые  цели,  задачи,  и  он  -  уже контролируемым
образом -  меняет  дальнейшие причинные (линейные)  действия  и  характер
энергетически-информационного  и  субстратного  отношения  к  ситуации.
Через осуществление подобных все  новых  линейно-объемных циклов и
развивается  объемная причинно-кондициональная самодетерминация. В
ней индивидуальные причинные действия компонентов интегрируются через
провоцируемые ими кондициональные обратные влияния условий и меняют
сами  компоненты,  их  отношения  к  среде  ведут  к  следующим  циклам
трансформаций единого практического комплекса  и его  места  во  внешних
условиях.   
5.      Проблема  3.  Какова  роль  человека в  механизме  рассмотренной
самодетерминации?  Из  сказанного  ранее  следует,  что  причинно-
кондициональная  самодетерминация  существенно  отличается  от
традиционных  типов  детерминации  -  кондициональной  в  классической
картине мира, где сущностные силы и поведение субъекта рассматривались
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как  полностью  определяемые  средой  (географическим  ландшафтом  -
ментальность, социальными условиями - сознание и социализация человека,
творческой атмосферой - новые идеи, природой - научная истина и т.д.),  и
причинной в  неклассической, где субъект рассматривается как действующий
определяющим, если не сказать репрессивным, образом на среду (человек как
сила,  как  преобразователь  природы,  как  руководитель,  волевой  субъект,
пассионарий, разрушитель или созидатель и т.д.). Как следует из сказанного
выше,  в  причинно-кондициональной  самодетерминации  человек  как
сознательное  существо решающим образом действует  как причина,  но его
действия постоянно корректируются обратными, часто не контролируемыми
им,  как  бы  непрерывно  вразумляющими его кондициональными  влияниями
среды.  
      В данном случае на первый план выходит то обстоятельство, что среда,
влияя на человека, может способствовать формированию его потребностей,
целей  и  действий,  направленных  как  на  преодоление  крайностей  его
безоглядного причинного поведения и на более органичное единство его со
средой,  так и на усугубление крайностей, что обострит отношения человека
со  средой  и  нежелательно  ему.  В  технике  этому  соответствуют  понятия
отрицательной  и  положительной  обратной  связи.  В  реальной  ситуации
человек постоянно оказывается в состоянии выбора между ними. Для жизни
человека,  однако,  важны не  «положительные»  или  «отрицательные»  связи
сами  по  себе  (то,  что  для  одного  положительно,  для  другого  может  быть
отрицательно), а такое их  сочетание,  которое в каждом конкретном случае
ведет  к  гармонии  его  со  средой,  а  не  к  его  гибели.  Это  принципиальный
момент в управлении постнеклассическими практиками.  
      Человек в них важен не тем, что он причинно действует и что испытывает
влияние  условий,  а  тем,  что  он  является  центром  гармонизации  своих
действий с миром, поскольку он сам есть его часть. Поэтому трансформации
постнеклассических практик должны осуществляться в той степени и таким
образом,  чтобы  непрерывно  отслеживать  данную  гармонизацию  и
поддерживать  ее.  Человек,  будучи  участником  тех  или  иных  СЭИ-
комплексов, должен не стихийно плыть по течению, встраиваясь в процесс
минимизации  энергии,  при  которой  жизнь  его  самого  может  оказаться
ненужной среде, а быть активной органической ее частью, играющей свою
роль  в  обеспечении  минимизации  энергии,  что  будет  предполагать  его
присутствие  в  ситуации  и  поддерживаться  ею.  Он   должен
«усоответствливать»  причинные  действия  и  кондициональные  влияния,
меняясь сам и меняя среду своей деятельности сизигийным для себя и среды
образом  (греч.syzygia  -  парное  сочетание  сопряжение,  соответствие)  как
органической  части  мира,  а  не  как  его  инородный  артефакт.  Этот  вывод
весьма  важен  для  развития  представлений  о  возможностях  рефлексивного
управления.  Кратко  говоря:  рефлексивное  управление  тогда  адекватно
своей  сути,  когда  оно  непрерывно  поддерживает  оптимальную
сизигийность  отношений  человека  с  миром,  а  не  разрушает  ее,
независимо  от  того,  какие  виды  и  типы  практик  имеют  место  в
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текущей ситуации. В обеспечении непрерывной оптимальной сизигийности
процесса заключен тот искомый  инвариант, который  позволяет удерживать
многообразие сменяющих друг друга постнеклассических практик в рамках
целостностного процесса. 
       В  данной  ситуации  важно,  что  благодаря  работам  К.Шеннона,
Е.А.Седова,  В.И.Акунова,  А.П.Стахова  сегодня  известны  универсальные
численные параметры оптимальной сизигийности, о чем кратко было сказано
выше.  На  них  следует  ориентироваться  в  ходе  постнеклассического
управления11. Если обозначить показатель сизигийности как S=Ng/Nр, где Ng
- показатель генерологической упорядоченности деятельности человека, а Np
– показатель парсического хаоса,  то оптимальное значение сизигии Sopt =
80/20  =  4.  Важно,  что  такое  соотношение  оказалось  давно  известным
эмпирически.  Есть  «принцип  В.Парето  80/20»,  зафиксированный
итальянским экономистом и социологом Вильфредо Парето еще в 1897 г. и
касающийся именно деятельности  людей.  Согласно ему правильно выбрав
минимум (20%) самых важных действий,  можно наиболее эффективно и с
наименьшими  затратами  получить  основную  часть  планируемого  полного
результата  (80%).  В этом случае   остальные  80% усилий дают лишь 20%
результата  и  потому  не  всегда  оправданы.  Совершенно  очевидно,  что  в
данном случае  «важными  действиями»  или  «правильно  осуществленными
усилиями»  являются те, которые генерологически выверены (соответствуют
цели деятельности), определяют сущность действия и его главный результат
(Ng = 80%). Остальные 80% усилий, необходимые для получения лишь 20%
«недостающего» результата - те, которые затрачиваются большей частью на
преодоление  мешающих  целенаправленной  деятельности  посторонних
(парсических) обстоятельств и часто требуют нелинейных затрат усилий.   
      Таким  образом,  на  место  классических  и  неклассических  практик,
исходящих из противостояния человека и среды («в пользу» среды в первом
случае, и человека во втором), постнеклассические практики ставят на первое
место  совозможность,  соответствие,  сизигийность отношения  человека  и
среды,  человека  и  мира. Это  открывает  новые  перспективы  и  позволяет
обобщить  ряд  ранее  считавшихся  независимыми  феноменов  и  фактов.
 Важность  причинно-кондициональной  самодетерминации  становится
особенно  очевидной,  если  мы  обратим  внимание  на  некоторые  другие,
фундаментальные  следствия,  которые  из  данной  самодетерминации
вытекают,  а  также  на  примеры, позволяющие  предполагать  возможность
решения ряда задач, ранее считавшихся неразрешимыми. 

4. Пять следствий  причинно-кондициональной
самодетерминации

       1. Из принципа причинно-кондициональной самодетерминации следует,
что  человек,  меняя  своими  действиями  явные,  внешние,  локальные  и

11 См.: Кизима В.В. Социум и Бытие. Киев, 2007. С. 93-97, 128-138, 146-150, 163-169.
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контролируемые отношения со средой, одновременно влияет на скрытые по
отношению к ним, неявные, неочевидные и неконтролируемые им. Первые
(генерологические), благодаря указанным своим характеристикам, являются
материальными, а вторые, как неявные, неочевидные, неконтролируемые и
нелокальные (парсические), фактически являются идеальными. Если это так,
то  называвшееся  прежде  материальным  корректней  обозначать  как
генерологическое,  а то,  что прежняя философия называла идеальным -  как
парсическое. Данное уточнение сути материального и идеального позволяет
использовать  данные  понятия  более  активно  и  продуктивно.  В  частности,
можно утверждать,  что  человек  и  любая  вещь,  как  обладающие  дуальной
парсически-генерологической  природой,  являются  материальными  и
идеальными одновременно, причем обе эти стороны совершенно равноправны
в  своей  реальности. Этим  снимается  фундаментальная  метафизическая
проблема,  со  времен  Ф.В.И.Шеллинга  называющаяся  основным  вопросом
философии, - о соотношении материального и идеального, бытия и сознания,
и  обозначается  радикально  новый  подход  к  пониманию  сознания.  Можно
утверждать, в частности, несостоятельность самой постановки вопроса «что
первично,  материя  или  сознание,  бытие  или  дух?».  Более  того,  из-за
парсически-генерологической дуальности вещей мы должны сделать вывод и
о том, что и вещи также дуальны как материально-идеальные, и идеальность
парсики  вещи  отличается  от  идеальности  парсики  сознания  только
характером их парсичности. В случае человека парсичность имеет духовный
характер.  Не  случайно  с  незапамятных  времен  существовало  стихийно
сложившееся  мнение  о   телесно-духовной  природе  человека.  Парсичность
человека иная, чем парсичность камня и парсичность животного, что снимает
возможное обвинение развиваемой здесь идеи в отождествлении человека с
животным  или  с  неорганическими  образованиями.  Безусловной  же  ее
положительной стороной является то, что в этом случае очевидно не только
различие  между  человеком,  животным  и  неживой  природой,  а  и  их
единство12.
     2.  В процессе  деятельности  человека,  равно как и во взаимодействии
людей  между  собой  и  вещей  друг  с  другом,  происходят  непрерывные
взаимопереходы  неявного  и  явного,  парсически-генерологического,  (pg-
переходы),   а  значит  (в  традиционной  терминологии), взаимопревращения
материального  и  идеального.  Этим снимается  проблема  психофизического
параллелизма в психологии, вопрос о взаимодействии телесного и духовного,
психического  и  физиологического.  В  истории  философии  устраняется
старый вопрос  о  сопричастности  платоновского мира  идей и  мира  вещей,
общего и единичного, в теологии  - проблема взаимодействия вездесущного,
но  невидимого  и  неощутимого  идеального  Бога  с  природой  и  человеком.
Через  признание  pg-единства  разрешается  вопрос  о  связи  единства  и
многообразия  мира,  целого и  частей,  полноты и пустоты,  в  частности  -  о

12 Подробней обоснование данных положений см.: Кизима В.В. Практическая философия 
как постнеклассические практики и свобода // Практична філософія. Київ. №1, 2009. – 
с.66-80.
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связи  атомов  и  пустоты у  атомистов,  бытия  и  небытия  у  Парменида,  и  о
состояниях  «еще-не-бытия»  и  «уже-не-бытия»,  которые  в  метафизике
тотальности  рассматриваются  как  переходные  меоническое  и  америческое
состояния pg-неопределенности. Разрешается также вопрос о происхождении
бытия  из  небытия  и  превращении  бытия  в  небытие  (ничто),  фактически
раскрывается сущность всеединства. 
    3. Парсика и генерология не просто сосуществуют, они переходят друг в
друга.  Причинные  влияния  на  среду  вызывают  не  только  причинное
действие, а и скрытые изменения среды, означают перевод материального в
идеального,  явного  в  скрытое,  при  этом  меняется  информационно-
энергетическая  и  субстратная  форма  ситуации  из-за  того,  что  уходя  в
скрытое, она переходит в неявный, скрытый мир; поскольку же парсические
влияния сказываются на внешнем осознаваемом поведении человека, они тем
самым  из  скрытых,  идеальных  становятся  явными,  материальными,  но
закодированными  уже  в  форме материальных  действий  человека,  его
субстратности, а также в его информационно-энергетических параметрах.
Так,  неконтролируемое,  например  мистическое,  становится  в  действиях
человека  контролируемым  и  явным,  и  мы  узнаем  его,  но  только  как
материальное  действие  человека.  Иначе  говоря,  опредмечивание  в
деятельности человека сопровождается распредмечиванием, но идут они  по
разным каналам кодирования  и  декодирования:  с  одной стороны,  выявляя
духовные, скрытые сущностные силы человека в материальном причинном
действии,  с  другой  -  пополняя  сущностные,  в  том  числе  духовные  силы
человека за счет кондиционального влияния среды; идет процесс, в котором
одновременно  кодируется  (прячется)  в  новом  виде   материальное  в
духовном, и декодируется (выявляется) духовное в материальном. Сказанное
позволяет приблизиться к пониманию механизмов таких необычных явлений,
как  экстрасенсорные  способности  человека,  реанимационные  феномены,
описываемые, например, Р.Моуди, Н.П.Бехтеревой и другими. 
  4. В опредмечивающе-распредмечивающем  движении идеальное  не
тождественно материальному, но они соответствуют друг другу; тем самым
в  рефлексивной  деятельности  человека  осуществляется  непрерывная
взаимная координация свойств и особенностей внешнего, генерологического
мира среды и внутреннего, парсического, т.е. скрытого человеческого мира,
осуществляется  усоответствливание  (сизигия) внешнего  материального
мира  среды  и  внутреннего  идеального мира  человека.  Так  решается  и
традиционный вопрос о соответствии макрокосма и микрокосма.
  5.  В  гносеологическом  плане  причинно-кондициональная  картина
самодетерминации предстает так, что  познание должно рассматриваться как
превращение  неявного  в  явное,  скрытого  в  очевидное,  потенциального  в
актуальное,  осуществляемых  как  результат  специфической  операции
«фокусировки», концентрации внимания  (как  внешнего,  сенсорного,  так  и
внутреннего,  мысленного) на  разных  уровнях  и  перспективах
полионтичности.  С  помощью  «фокусировки»  то,  что  вначале  было  на
периферийной  позиции  как  несуществующее,  случайное,  спонтанное,  не
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закономерное  (парсическое),  начинает  восприниматься  как  существенное,
необходимое,  закономерное,  определившееся,  генерологическое.  Имеет
место  ситуация  «перефокусировки»  внимания,  когда  главное  становится
размытым  и  второстепенным,  а  бывшие  детали  обретают  статус  центра
внимания.  Проблема  концентрации  и  деконцентрации  «внешнего»  и
«внутреннего» внимания (в тоталлогии она метафорически обозначается как
проблема  специфического  познавательного  инструмента  «тоталоскопа»)
становится одной из центральных в новой гносеологии. 

5. Некоторые приложения к практике
      Непрерывно отслеживая  генерологические  и,  особенно,  парсические
стороны (во втором случае внимательно относясь к случайностям, «деталям»,
несущественным  моментам  и  т.п.),  человек  может  по  своему  желанию
переводить  скрытое  в  явное  и,  наоборот,  кодировать  явное  скрытыми
смыслами, необходимыми ему, например как творцу определенной культуры,
или выстраивать скрытые западни и ловушки противнику в ходе достижения
своих целей в тех или иных социальных ситуациях, начиная от бытовых и
кончая  политическими  и  военными.  Примером,  где  парсически-
генерологическая дуальность работает в полную силу, может служить каталог
китайских стратагем, приведенный и рассмотренный в книге Х.фон Зенера13.
Например, центральную во всем каталоге стратагему №7 «Извлечь нечто из
ничего»  можно  рассматривать  как  метод  превращения  неявного,
парсического в явное, генерологическое. Ведь ее дословный перевод звучит:
«Из  недр небытия возникает  бытие;  из  ничто возникает  нечто;  извлечь  из
ничего нечто»14. Эта стратагема восходит к книге Лао-цзы «Дао дэ цзин», где
 сказано:  «В  мире  все  вещи  рождаются  в  бытии,  а  бытие  рождается  в
небытии».  Другая  интерпретация:  «Из  недр  небытия  (бесформенного)
возникает бытие (оформленное)». И ее расшифровка: «Творческая потенция
(Дэ) взаимодействующих в конфликте субъектов должна вырабатывать такие
формы воздействия на противника, которые бы заставляли его воспринимать
отсутствующие в реальности формы (явления, события, процессы и т.д.) как
элементы реальности,  а реальные формы "Сделать для него" невидимыми,
либо  видимыми  в  "освещении",  исподволь  обеспеченном  нападающей
(защищающейся) стороной»15.    Другие 35 стратагем менее философичны, но
также могут быть переведены на язык  парсики,  генерологии и причинно-
кондициональной  самодетерминации.  Если  это  так,  то  метафизику
тотальности можно рассматривать в качестве особого универсального языка,
который может объединить стратагемы рефлексивного управления в западной
и  восточной  культурах,  о  необходимости  чего  пишут  Б.  Бирнштейн  и  В.
Боршевич в цитированной статье.  

13 Зенер Х. фон.  Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Знаменитые 36 
стратагем за три тысячелетия. М., 1995.
14 Там же. С. 101.
15 Бирштейн Б., Боршевич В.И. Стратагемы рефлексивного управления в западной и 
восточной культурах // Рефлексивные процессы и управление. 2002. Т. 2. № 1. С. 37.
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Сизигия и принцип Парето

     Упомянутый ранее принцип Парето был сформулирован и используется
прежде  всего  в  области  управления  экономикой  и  бизнесом,  но  примеры
отношения 80/20 приводятся другими авторами из  самых разных областей
жизнедеятельности, включая и бытовые. Наряду с тем, что 20% ассортимента
продукции  дает  обычно  80%  от  общего  объема  продаж  в  денежном
выражении,  говорят  также,  что  20%  преступников  совершают  80%
преступлений  и  20%  водителей  виновны  в  80%  дорожно-транспортных
происшествий,  а  80% компьютерного времени тратится на  обработку 20%
команд программ. Эти и многие другие примеры можно найти в интернете в
статье «Закон Парето или Принцип 80» специалиста в области управления и
стратегии  бизнеса  Р.  Коха  из  Бирмингемского  университета.  Внешне,
несмотря на множество примеров, подтверждающих отношение 80/20,  оно
все  же может показаться случайным, так как касается совершенно разных
вопросов.  Например,  в  соответствии  с  ним  20%  людей  обладают  80%
капитала,  80%  пользователей  посещают  20%  сайтов,  20%  покупателей
приносят 80% прибыли и т.п. 
      Тем не менее, этот эмпирический феномен перестает выглядеть простой
случайностью,  когда  начинает  проясняться  его  механизм,  хотя  в  каждом
отдельном  случае  требуются  специфические  методы  его  подтверждения.
Пока  его  механизм  не  понятен,  он  вообще  может  восприниматься  как
тривиальность,  о  чем  можно  прочитать  в  литературе.  Например,
утверждается в этом случае, что он лишь указывает на диспропорцию между
целью  и  результатом,  которая  является  неотъемлемым  свойством  любой
деятельности, или говорится, что когда результат складывается из действия
множества различных факторов,  вклад этих факторов бывает  различным и
результат  бывает  каким  угодно,  а  не  только  80/20,  и  поэтому  его  нельзя
рассматривать как закон. К этому можно прибавить и то, что один и тот же
фактор, участвуя разными своими параметрами в разных процессах,  может
играть в одном случае важную роль, в других случаях несущественную. Все
зависит от правила образования выборки. Может ли снять эти возражения
парсически-генерологический подход? 
     С  точки  зрения  метафизики  тотальности  любая  относительно
определившаяся  деятельностная  ситуация  включает  в  себя  систему
относительно устойчивых (генерологических)  отношений тех или иных ее
компонентов,  но  каждый  компонент  помимо  свойств,  определяющих  его
место  в  генерологической  системе,  имеет  множество  других,  которые  к
генерологии не имеют прямого отношения. Они косвенно могут влиять на
генерологию, но не являются главными в своем влиянии на нее.  В другой
системе отношений то, что являлось ранее генерологической связью, может
быть  связью  парсической,  а  бывшая  парсическая  может  стать
генерологической  и  это  обстоятельство,  как  кажется,  делает  задачу
неопределенной  и  неразрешимой.  На  самом  деле  указанная  парсически-
генерологическая относительность    не лишает смысла понятия парсики и
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генерологии,  а  значит,  и  связанные  с  ними  характеристики,  в  частности
понятие  сизигии.  В  любой  конкретной  ситуации  парсика  и  генерология
вполне конкретны и однозначны и понятие сизигии важно как раз тем, что
позволяет  утверждать  наличие  оптимального  характера  их  отношений,  а
именно - того, что в этих оптимальных для системы случаях ее генерология и
парсика должны находиться во вполне определенном отношении   Ng/Nр =
80/20=4.  Это  и  есть  сизигийное  отношение.    Здесь  явно  речь  идет  об
универсальном  принципе  и  числовая  аналогия  принципа  оптимальной
сизигии и принципа Парето не случайна. Дело лишь в том, что Парето просто
зафиксировал  эмпирически  факт,  который  назвал  принципом,  не  дав  ему
объяснения.  Подход  к  нему  с  позиций  парсически-генерологических
представлений позволяет его объяснить, а отношение 80%/20% - сознательно
использовать для оптимизации любой практической деятельности. 
     В бытии все процессы идут в направлении оптимальной сизигийности. Но
нужно также учитывать, что в особых случаях меняющееся явление может
разрушаться  не  столько  под  влиянием  изначально  присутсвовавшего
отношения генерологии и парсики,  сколько  под влиянием более  общих и
энергетически более значительных, но более масштабных процессов, идущих
в своем,  т.е.  ином  сизигийном направлении.   Если подобные масштабные
вмешательства  со  стороны  отсутствуют,  явление  подчиняется  принципу
Парето.  Как  засвидетельствовано  в  метафизике тотальности,  оптимальный
характер сизигийного отношения 80/20 является неслучайным. Оказывается,
при  нем  тотальность  затрачивает  минимальную  энергию  на  переработку
единицы  внешених  потоков  энергии,  информации  и  вещества.  Нарушение
этого отношения, например со стороны человека в стремлении получить еще
большую  выгоду,  может  привести  к  обратному  результату,  вплоть  до
разрушения  тотальности  или  осложнения  ее  отношений  со  средой.
Оказывается также, что сложные в генерологическом плане иерархические
структуры,  проявляют  свою  энергетическую  экономичность  также  и
внешним  образом  –  их  сложное  строение   подчиняется  своему,  давно
известному,  универсальному  правилу  -  закону  золотого  сечения.  Как
оказалось,  отношения,  построенные  по  правилу  золотого  сечения,  носят
энергетически оптимальный характер. Остается к сказанному добавить, что
когда  в  1949  г.  профессор  из  Гарварда  Дж.К.Зипф  попытался  объяснить
причину  паретовского  отношения  80/20,  он  пришел  к  так  называемому
«принципу наименьшего усилия», согласно которому ресурсы (люди, товары,
время, знания или любой другой источник продукта) самоорганизуются так,
чтобы  свести  к  минимуму  затраченную  работу  и,  таким  образом,
приблизительно  20-30% любого  ресурса  производят  70-80% деятельности,
связанной  с  этим  ресурсом.  Тем  самым  он  уточнил  принцип  Парето  и
фактически  связал  его  с  выводами  В.И.Акунова,  в  которых  впервые
обоснована связь сизигийности с энергетическим показателем.
     Из сказанного следует, что принцип Парето связан не только  с принципом
сизигии,  с  оптимизацией  энергетических  и  иных  затрат,  а  и   с  правилом
золотого  сечения.  Но  роль  принципа  сизигии  является  решающей  в  том
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смысле,  что  он  характеризует  не  только  устойчивые  (генерологические)
отношения  мира,  а  указывает  и  на  тенденции  их  парсически-
генерологических  трансформаций.  До  введения  понятия  сизигии,
парсические процессы и весь парсический мир оставались вне рассмотрения
и  теоретической   разработки.  Ситуация  изменилась  в  метафизике
тотальности,  в  которой изучению парсическо мира посвящен специальный
раздел  - парсология.

6. О парсологии и кондициональном анализе

  Парсология – это учение о парсике,  в  котором центральную роль играет
такой  раздел,  как   кондициональный  анализ,  рассматривающий  способы
выявления скрытых, парсических влияний среды на человеческую практику и
жизнедеятельность вообще. От понимания парсики и владения ею  наряду с
разработанными  в  науке  причинными  методологиями,  зависит  успех
разрешения всех проблем, связанных с постнеклассическими практиками, а
также  выявление  скрытых  возможностей  человека.  Принципы
кондиционального  анализа  и  сизигийной  деятельности  в  общем  виде
сформулированы  в  работе  автора16.  Здесь  мы  остановимся  на  наиболее
существенных моментах кондиционального анализа и парсологии.
      Генерология  практической  деятельности  человека  может  быть
представлена  в  виде  формулы  «потребность-цель-средство-результат».  В
развернутом виде эта деятельность выглядит так:

 П1→ [Ц1 - С1- (Р1+∆Р1)]  →  П2 → [Ц2 - С2 - (Р2+ ∆Р2) ]     →     П3 → [Ц3 -
С3 - (Р3+ ∆Р3) ] → П4→ . . .,

 где  П1,  П2,  П3,  П4...  -  потребности,  возникающие из  предыдущего этапа
практической  деятельности  и  открывающие  соответствующие  циклы  и
серийные  обеспечения  последующей  деятельности;   Ц1,  Ц2,  Ц3  -  цели
деятельности, диктуемые потребностями; С1, С2, С3 - средства деятельности;
Р1,  Р2,  Р3..  -  результаты,  соответствующие  цели;  ∆Р1,  ∆Р2,  ∆Р3  ...  -
непредвиденные  отклонения  от  результатов,  соответствующих  цели
(дискрепансия, от англ.discrepancy - расхождение, противоречие). 
      Каждое  из  этих  дельта-отклонений  может  определяться  своим
специфическим детерминирующим фактором, поэтому общая дискрепансия
∆Р имеет определенную структуру, связанную с соотношением разнотипных
по  источнику  непредвиденных  отклонений:    ∆Р  =   ∆Р1+  ∆Р2+  ∆Р3+  ...
Соответственно структура кондициональных влияний должна отражаться в
структуре добавки ∆Р. Парсологическая задача состоит в том, чтобы в ходе
кондиционального  анализа,  нацеленного  на  выявление  структуры
разнотипных  парсических  влияний  среды,  разобраться  с  разными  видами
парсических  полей  и  научиться  их  использовать  в  дальнейшем для  своих
целей.    В  отличие  от традиционной экспериментальной и измерительной

16 Кизима В.В. Социум и Бытие. Киев, 2007. С. 154-190
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практик,  в  которых  ∆Р рассматривается  как  "ошибка"  измерений и  от нее
стараются  максимально  избавиться,  с  развиваемых  здесь  новых  позиций
 очевидно,  что,  во-первых,  избавиться  от  нее  в  принципе  невозможно,  в
лучшем случае попытки ее сведения к нулю будут приводить к проявлениям
разного  рода  нелинейностей  и  новых  эффектов;  во-вторых,  она  является
источником  важнейшей,  ранее  неизвестной  парсической  информации  и
подлежит специальному (кондициональному) анализу; в-третьих, выявление
новых  парсических  сил  и  влияний  важно  для  расширения  представлений
человека  о  бытии  и  получения  дополнительных,  до  сих  пор  бывших
скрытыми  и  неизвестными,  возможностей.  Их  обнаружение  может  играть
большую  роль  в  существенном  изменении  возможностей  общества   и
оптимизации жизни человека в более широкой среде жизни. 
      В  общем случае  дискрепансию ∆Р можно разделить  на  три части.
Первая порождается внешними, очевидными обстоятельствами, она связана с
небрежностью в подготовке и проведении деятельности и вполне устранима
при  соблюдении  всех  норм  тщательной  подготовительной  работы  и
оптимального характера последующих действий (при адекватной постановке
цели,  правильном  выборе  инструментальных  средств  ее  достижения,
четкости   алгоритма   действий  человека).  Вторая возникает  из  заранее
заданной  технологической  задачи,  при  решении  которой  требование
сизигийности  может  не  приниматься  во  внимание  из-за  разработки
качественно  нового  проекта  по  принципу  «результат  любой  ценой».
Примером может служить задача достижения заранее задаваемых параметров
проектируемого самолета, несмотря на затраты и время.  Как первая, так и
вторая  составляющие  не  являются  предметом  кондиционального  анализа.
Таким  предметом  является  третья часть  -  наиболее  опосредованная  по
отношению к внешним причинным действиям. 
       Она  проявляется  независимо  от  наших  сознательных  усилий,
определяется скрытыми, в том числе еще неизвестными человеку, влияниями
разного  типа,   и,  в  общем  случае,  выпадает  из  привычной  рационально-
понятийной системы, более того, имеет по отношению к ней иррациональный
характер.  Это  случается  также,  если  наша  деятельность  затрагивает  сразу
множество  обстоятельств,  целенаправленно  и  планомерно  не
контролируемых  нами,  причем  их  изменения  носят  разнокачественный  и
нелинейный характер. Примером могут служить экстремальные ситуации в
ходе  рукопашного  боя,  которые  могут  преодолеваться  только  благодаря
особым способностям и состояниям человека. Подобные состояния описаны
дзэнским  монахом  XVII  в.  Такуаном  Сохо.  Он  называет  их  состояниями
«непоколебимой мудрости»17, они возникают в бою у выдающихся воинов. В
этом случае логическое просчитывание вариантов поведения невозможно из-
за  отсутствия  времени,  и  любая  задержка  внимания  на  фрагменте  боя
означает смерть. Здесь неясности бывают не только с целями и методами, а и
с  самими  сиюминутными  потребностями,  от  которых  можно  было  бы
отталкиваться, но которые могут привести к поражению из-за отставания их
17 Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования. СПб, 1998.
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от изменений в стратегической ситуации. Такие состояния «непоколебимой
мудрости»  касаются  глубин  субстанциальных  потребностей  человека,
который под их влиянием действует  на уровне подсознания и с опережением
противника.  
     Подобные  механизмы  действуют  как  непосредственный  процесс
усоответствливания глубинных отношений человека и мира, и в этом состоит
их  истинность.  Именно  на  глубине  субстанциальных  смыслов  происходят
едва  заметные  истинные  микродвижения,  определяющие  сизигийность
нашего  участия  в  текущей  макроситуации.  В  общем  случае  стремление
человека к сизигии - это вечная тяга его к своей субстанциальной сущности,
не схватываемой до конца дискретными средствами, но вполне реальной.
Она  должна  лишь  быть  развита,  освобождена  от  костылей  традиционных
чувств и рассудка. В сущности, любые действия человека всегда есть одно и
то же - попытка преодолеть сизигийный дискомфорт на разных уровнях. Это
стремление  зарождается  как  потребность  в  уходе  от  дискомфортных
состояний,  возникающих неизвестно  откуда,  невыразимых традиционными
средствами,  кажущихся  беспричинными  и  даже  не  всегда  вначале
осознаваемых.  Исходная  потребность -  это  зарождающееся  переживание
несизигийности,  толкающее  человека  на  выход  из  нее.   Наличие  такого
интенциального  переживания  связано  с  фундаментальной  онтико-
онтологической  дуальностью  человека  как  целого  и  потому  его  можно
определить  как  интегральное  переживание.  Оно вырастает  из  наличной  в
человеке  онтологической  парсичности,  которая,  взаимодействуя  на  разных
уровнях  с  онтикой  человека,  порождает  соответствующее  интегральное
переживание.  Способность  человека  к  интегральному  переживанию
свидетельствует о возможности его одновременного присутствия везде, хотя
и в разной степени опосредованности (виртуальности), а потому и разного
уровня чувствительности к разным онтологиям в их общей иерархии . 
     Таким образом,  парсология  исходит  из  того,  что,  помимо логически-
разумного  генерологического  отношения  к  миру,  человек  обладает  и
способностью  интегрального  переживания,  обусловленного
непосредственным чувствованием мира, не выразимого в конечных формах
мысли  и  известных  перцептивных  модальностях,  поскольку  оно  имеет
субстанциальный  характер  по  отношению  к  ним.  Через  него  человек  в
состоянии  пребывать  в  субстанциальных  состояниях  разного  характера  и
уровней, а раз так, то он может и достигать разнообразных и разноуровневых
сизигийных  решений.  Но  для  этого  он  должен  в  достаточной  мере  уметь
пользоваться  такими  состояниями.   Выяснение  механизмов  достижения
дифференцированных  субстанциальных  парсических  состояний
(концентрации внимания на тех, которые являются решающими в данный
момент)  и  выработка  способности  человека  соотносить  структуру
интегрального  переживания  со  структурой  дискрепансии  ∆Р  и,  на  этой
основе,  получать ранее  скрытую информацию, составляет  главную задачу
парсологии.  
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       Эти способности и умения работают всегда и повсеместно, но стихийно.
Человек пока не научился в полной мере пользоваться ими, часто подменяет
их своими внешними мотивациями и установками. Например, когда человек
видит  все  происходящее  в  обществе  через  призму  отстаиваемой  им
идеологемы, все другие стороны общественной жизни как бы скрыты от него.
Его  действия  часто  оказываются  неадекватными  ситуации,  в  этом  случае
достигаемая им субстанциальность переживания и поведения носит ложный
характер. Когда ученый-механицист видел мир в виде механической картины,
он переживал субстанциальное состояние мира на уровне явного для него
механического  бытия,  оставляя  в  стороне  оптические,  магнитные,
социальные,  психологические  и  другие  явления,  и  был  адекватен  в  своих
мыслях  и  действиях  только  в  моменты  решения  задач  классической
механики. 
     Любая  абстракция  есть  субстанциализация,  особым  образом
переживаемая  человеком  действительность,  выводящая  в  состояние
«резкости» одну сторону бытия и как бы затемняющая другие.  На уровне
субстанциальности  человек  по  разному  переживает  понятия  «животное»,
«яркое»,  «сексуальное»,  «острое»,  «президент»  и  т.д.,  что  означает
вовлечение  многообразия  субстанциальных  форм в  процесс  интегрального
переживания,  их  перебор  и  остановку  на  той,  которая  нужна  в  данный
момент. Понятия служат индикатором или указателем того, на какой форме
субстанциальности  следует  остановиться.  Переживать  можно  не  только
понятия, а и образы, ощущения, ситуации, внутреннее состояние организма,
театральный  спектакль  и  события.  Известная  Ванга  в  качестве  такого
индикатора требовала у посетителей  кусочек сахара,  который они должны
были  класть  на  ночь  под  подушку,  или  другую  вещь,  принадлежащую
посетителю  и  несущую  о  нем  информацию.  В  зависимости  от  самого
переживающего одни и  те  же  явления  в  общем случае  переживаются  по-
разному, вплоть до разных форм ощущений. А. Цветаева описывает феномен
К.Сараджева, который различал в каждой ноте 243 звучания, а в октаве  из
семи  нот  1701  звук.  При  этом каждая  вещь,  человек  или  его  фотография
соотносились  им с  определенным звуком.  Например,  фотографии Марины
Цветаевой, сделанные в разном ее возрасте, он одинаково соотносил с «ми
семнадцать бемолей»18. 
      Подобные явления синестезии (смешения разных форм модальности -
зрения и слуха и т.п.) свидетельствуют  об интегральном переживании как о
базовом  субстанциальном  по  отношению  к  чувственным  и  рациональным
формам отражения бытия человеком. Но эти же явления указывают и на то,
что для человека любые субстанциальные основания имеют смысл не сами
по  себе,  а  только  если  способны  разрешаться  в  конкретных  плюральных
формах  бытия,  чувствования  и  мышления  человека,  т.е.  способны
проявляться в человеческих формах существования и мышления. Абстракция
сама по себе может порождать лишь иллюзии (чем и страдал на протяжении
тысячелетий онтологизм, строивший мнимые идеальные миры и морочивший
18 Цветаева А.И. Моя Сибирь: Повести. М., 1988. С. 5-11.
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головы  их  якобы  реальностью),  если  она  не  соотносится  с  конкретными
условиями  и  формами  ее  проявления,  из  скрыто-идеального  состояния  не
переходит  в  явно-актуальное  и  материальное.  Юридический  закон  сам по
себе  не  оценивает  конкретную  ситуацию,  для  этого   необходим  суд,
осуществляющий выведение действия данного закона в условиях конкретно
рассматриваемого случая правонарушения и в связи с сопровождавшими этот
случай  обстоятельствами.  Поэтому  теоретической  основой  парсологии
является  уяснение  закономерностей  не  только  субстанциализации
плюрального, с  одной  стороны,  а  и  плюрализации  субстанциального -  с
другой.  Это  две  стороны  одной  медали  сизигийности,  без  любой  из  них
сизигия не достигается. Парсология неотрывна не только от виртуалистики, а
и  от  необходимости  рассмотрения  генерологизации  виртуального.  Путь
«вниз» не существует без  пути «вверх»,  поскольку онтико-онтологический
механизм их  связи  -  один  и  тот  же.  Для  понимания  обыденности  нужны
принципы,  но  для  обретения  (открытия,  узрения)  принципов  нужна
обыденность.  Субстанции  -  вокруг  нас  и  в  нас.  Они  и  незначительные  и
разнообразные  события  и  фрагменты  обыденности  -  одно  и  то  же;  дело
только в том, что одни люди смотрят на мир онтологическими очами, другие
видят  онтическими  глазами,  а  нужно  зрить  его  онтико-онтологическим
переживанием.

                  7. Человек в ландшафтных порядках бытия

        В понимании механизма парсических отношений человека и бытия
может помочь представление о ландшафтности бытия. Ниже обосновывается,
что, во-первых, понятие ландшафтности  имеет не только географический, а и
философский,  общебытийный  смысл,  во-вторых,  что  введение
представления  о  ландшафтности  позволяет  более  полно  и  глубоко
представить  возможности  человека  в  бытии и  ставить  вопрос  об  их
использовании  в  реальной  жизни  человека,  в-третьих,  что  сами  эти
возможности  носят  качественно  новый  характер,  позволяют  говорить  о
сверхвозможностях человека  и  объяснить  многие,  остающиеся  сегодня
загадочными, аномальные феномены, указывающие  на особую роль в бытии
человека  скрытых сил бытия.

Ландшафтность как философская категория

       Понятие ландшафтности имеет не только философский смысл, а и может
рассматриваться как философская категория, не менее важная, чем категория
пространства.  Необходимость  философского  понятия  ландшафтности
вытекает из развития представлений о пространстве, с одной стороны, и из
разнообразия используемых в жизни общества форм самой ладшафтности, –
с другой. Сегодня никого не удивишь  множественностью пространств:  в
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математике  –  евклидовое,  неэвклидово,  гильбертово,  банахово,
топологическое  и  др.,  в  физике  –  космическое,  воздушное,  трехмерное,
многомерное,  пространство  микромира  и  др.,   в  социальной  жизни  -
социальное, городское, информационное, пространство науки, пространство
межличностных и межгосударственных отношений и др., в духовной жизни –
пространство  идей,   пространство  философской  мысли,  пространство
художественных образов, пространство чувств  и эмоций и т.д.. 
       Факт  множественности  пространств  указывает  на   необходимость
уяснения вопроса об их соотношении и о характере этого соотношения, что и
предполагает  введение  более  широкого   понятия  ландшафтности  бытия.
Помимо  плюрализма  пространств,  человечество  зафиксировало  и  многие
проявления  самой  ландшафтности  (часто  без  употребления  этого  слова).
Формы такой ландшафтности разнообразны. Говорят о земной магнитосфере,
атмосфере,  гидросфере,  геосфере  «твердой»  земли,  о  биосфере,
географической  оболочке  и  их  морфологиях.  Человек,  в  частности,
непосредственно  включен  в  порядки  биосферы  с  ее  растительным  и
животным   компонентами,  в  ноосферу,  а  также  в  межгосударственные,
социально-политические,  экономические,  культурные,  межличностные,
духовные, производственные и другие отношения внутри социума. Все эти
отношения  надстраиваются  над  ранее  возникшими  природными  –
метагалактическими,  галактическими,  звездными  и  планетарными
ландшафтами,  становясь  органическим  ландшафтным  завершением
ландшафтности последних. 
      Известный антропный принцип Зельманова-Картера утверждающий, что
при анализе происхождения и развития нашей вселенной следует исходить из
необходимости  появления  на  определенном  этапе  ее  эволюции  человека,
фактически  фиксирует,  что   возникший  как  вершина  эволюции  человек  в
своем  строении несет  информацию  об  этапности  развития  и  о
ландшафтности  строения  вселенной,  а,  следовательно,  и  сам  в  своей
онтической сущности онтологически ландшафтен.  Появившись на земле в
результате космических процессов, он несет в себе и историю происхождения
и  эволюции  самой  земли,  а  также  ее  не  только  неогранического,  а  и
органического мира и последующего процесса антропогенеза. Исторически
сформировавшаяся  многослойная  ландшафтная  иерархия  онтологий
вселенной, приведшая к оформлению человека,   отражается в человеке его
внутренним  полионтическим  строением,-  ландшафтностью  человека,
которая  соответствует ландшафтной онтологической иерархии внешнего
мира.   Как  заметил  А.Л.Зельманов:  мы  являемся  свидетелями  процессов
определенного  типа  потому,  что  процессы  другого  типа  протекают  без
свидетелей.
         Из  сказанного  следует,  что  ландшафт  бытия  в  своих  свойствах
противоречив,  а  в  своих  формах  одновременно  един  и  многообразен.
Ситуация еще больше усложняется,  если  вспомнить,  что ландшафт может
изменяться и постоянно обновляться. В таком случае можно ли  его считать
«одним и тем же» ландшафтом в ходе изменений и, тогда, существует ли он
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вообще?  Сегодня  можно утверждать,  что он существует, но существует  в
специфической форме – как находящееся в изменении, но сохраняющее себя
в этом изменении единство многообразия, он тотален, отражая тотальный
характер бытия. В таком случае к нему применимы  принципы тотальности.
И,  прежде  всего,  следует  вспомнить  принцип  онтико-онтологической
дуальности. 
       Ландшафтность характеризует бытие не как пространство, а как онтико-
онтологическую  многоуровневость,  в  которой  каждый  онтологический
уровень  связан  с  соответствующей  ему  онтикой.   Ландшафтность –  это
способность онтологий порождать онтические формы бытия, которые сами,
или во взаимодействии друг с другом,  могут служить онтологиями  новых
онтик. В  общей  ландшафтности  все  формы  бытия  обладают  онтико-
онтологической дуальностью и способны в  своем саморазвитии проявлять
полионтизм  поведения  в  соответствующих   полионтологиях  бытия.  Или,
иначе,  ландшафт  бытия  существует   как   субординированная  система
онтологий,  каждая  из  которых  связана  со  своим,  только  ей  присущим
онтическим  многообразием.   При  этом   общая  иерархия  онтологий
выстраивается в соответствии с принципом минимизации расхода энергии
на  ее  формирование,  имеет  сизигийный  характер  подобно  любой
целостности. 

Человек в ландшафтах бытия

     Из сказанного выше следует, что человек в своей жизни пребывает не в
идеализированном  трехмерном  геометрическом  пространстве,  а  в  гораздо
более  сложной  онтически  разнообразной  и  онтологически  многослойной
ландшафтности  бытия.  В  семье  пребывает  иначе,  чем  в  городе,  в  городе
иначе, чем в стране и т.д, и в каждом конкретном случае имеет место своя
онтика и своя онтология в их неразрывности и различии.  Как  онтическое
существо, человек внешним причинным образом  взаимодействует с другими
онтическими формами соответстьвующей онтологии ландшафтности. А как
онтологическое  – скрыто участвует  в  жизни бесчисленных неявных сил и
отношений, обусловливаемых иерархическим характером  онтологий бытия и
онтическим местом, которое человек в данный момент занимает в системе
генерологических отношений, в которой он находится.   Как несущий в себе
разные  онтологии  бытия  человек  живет  скрытой  жизнью  всего  бытия,
представленной в нем, носит нелокальный характер (выступает в одно и то
же время как  часть  физического мира,  часть  мира химических  процессов,
часть  биологического  мира,  мира  социального,  а  в  нем  –  одновременно
является представителем социума вообще,  жителем конкретного общества,
определенного населенного пункта, улицы и т.д.).
       Онтически человек  пребывает в мире как конкретное, в своем поведении
внешним,  причинным,   явным  образом   связанное  с  другими  людьми  и
формами  бытия  существо.  Он,  в  этом  случае,  человекоразмерен  миру.  А
онтологически  бытие  пребывает  в  человеке  как  скрытый  от  человека  и
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неосознаваемый  им  многоуровневый  онтологический  базис  его  бытия,
уходящий в бесконечность. В этом случае человек является человекомирным
существом, участвующим одновременно в жизни многих онтологий бытия.
Во внешней жизни человека главную роль играет его человекоразмерность,
участие во внешней практической жизни и в явных причинно-следственных
связях  и  отношениях.  И гораздо  меньше  мы знаем о  нем как  о  существе
человекомирном, скрыто  связанным  со  всем  бытием.  Мы  не  знаем  также
человека  как  онтико-онтологическую  полноту,  с  чем  связаны  многие
исторические  беды  общества  и  самого  человека.  Задача  осмысления  его
онтико-онтологической  полноты  является  важнейшей  для  жизни  в
глобальном мире социума и в бытии вообще.  

Значение человекомирности  человека для человека

      Что означает бытие в человеке для самого человека? Поскольку человек
исторически  закодирован  ландшафтностью  бытия  на  всех  онтологических
уровнях своего строения,  бытие присутствует в нем своими разнообразными
и разноуровневыми силами и возможностями, в том числе неизвестными нам
сегодня.  Человек  несет  на  себе  печать  вселенской  ландшафтности,
закодированной в его индивидуальности в ее скрытых возможностях.  В нем
заложены  не  только  свойства,  формирующиеся  в  ходе  его  социализации
после  рождения,   а  и  множество  иных,  несоциальных,  связанных  с
ланшафтными особенностями бытия,  в том числе с такими, о которых мы
сегодня ничего не знаем. Подобные возможности присутствуют и в животных
и даже в физических телах и явлениях. Они проявляются, в частности, когда
мы, многократно влияя на какой-то физический процесс с целью получить
точное  значение  измеряемой  величины,  получаем  и  неустранимые
отклонения от его среднего значения. Их не удается устранить и объяснить,
потому  что  они  носят  качественно  иной,  неизвестно  чем  вызываемый
характер.  Они   связаны  с  влияниями  глубинных  ландшафтных  онтологий
бытия и их возможностями, могут быть открыты и использованы.          Об их
реальности  свидетельствуют  разного  рода  явления,  которые  мы  называем
аномальными, они присутствуют в самом человеке в форме разного рода его
сверхвозможностей  или  многочисленных  необъяснимых  феноменов,  типа
выхода человека из тела во время операции и родов, способностей Ванги,
описанных  К.Г.Юнгом  феноменов  синхронистичности,  как  и  в  виде
рассмотренных в книге Р.Моуди «Жизнь после жизни: Есть ли жизнь после
смерти?»  особенностей  околосмертных  переживаний  человека,  или
приводимых  в книге Н.П.Бехтеревой «Магия мозга и лабиринты жизни» в
разделе  «Зазеркалье»  других,  список  которых  продолжает  пополняться.
Традиционные науки, психология, философия  в том, что касается  «загадки»
человека остаются  на уровне середины ХХ в. Сегодня чисто  описательное
причинно-следственное изучение  внешнего поведения человека исчерпывает
себя.  Оно сыграло свою роль в обнаружении и накоплении эмпирического
материала о человеке, но не дает прорывных результатов в его объяснении.
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      Однако,  если  мы  берем  за  основу  принцип  онтико-онтологической
дуальности  бытия,  говорим  о  его  ландшафтности  и  его  онтологическом
влиянии  на  человека  как  человекомирное существо,  т.е.   изнутри,  то
положение радикально меняется.  Во-первых,  формируются  новые целевые
установки  и   качественно  новые  стратегии  исследования.  Открывается
возможность  изучения  и  описания  не  только  внешних  эффектов,  а  и  их
скрытого  механизма,  который  затем  можно  использовать  в  практической
жизни;  это  создает  реальные  предпосылки  получения  радикально  новых
результатов.  Во-вторых,  становится  возможным  на  уровне
исследовательских  программ  углубленно  и  целенаправленно  изучать
ландшафтность бытия применительно к разным сферам жизни, что важно для
расширения поля человекомирных исследований, а также для  дальнейшей
разработки самой метафизики тотальности.  В-третьих, создается реальная
возможность  для  внедрения  идеи  сизигийности в  практическую  жизнь
отдельных  обществ  и  для  гармонизации  современной  глобальной  жизни
мирового сообщества  через   утверждение  в  нем сизигийных принципов и
принятия их в качестве общей методологии жизни .  

8. О задачах нооэтики в управлении ноосферой

     Некоторые  особенности  внедрения  сизигийного  механизма  можно
рассмотреть  на  примере  актуальной  сегодня  проблемы  управления
ноосферой.  Наряду  с  обостряющимися  глобальными  социально-
политическими  проблемами  сегодня  биосфера  нашей  планеты  все  более
подвергается  техногенному  влиянию,  превращается  в  ноосферу, грозящую
выйти  из-под  контроля  социума.  Это  породило  необходимость  в
регулировании ноосферных процессов и вызвало к жизни идею нооэтики. По
замыслу авторов нооэтика должна стать контрольным механизмом ноосферы
в условиях глобального экологического и духовного кризиса 19. 
      Особенность  ноосферы  состоит в том, что она не просто  «биосфера,
переработанная  научной  мыслью»,  как  писал  Вернадский,  а  новая
объективная  реальность,  в  которой    человеческая деятельность является
определяющим фактором, и человек  несет  моральную ответственность  не
только за свои  субъективные действия, а  за общее состояние ноосферы как
целого. Но в состоянии ли он в целом решать эту задачу? Не обречен ли весь
социум,  морально  осуждая  негативную  ситуацию,  на  практике  покорно
следовать  за  ней?  Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  необходимо  уточнить
представление о ноосфере с позиций метафизики тотальности. 
           Если  тотальность  –  это  любое  развертывающееся  в  себе,  но
сохраняющее  свою  идентичность  единство  многообразия,  то  ноосфера
является одной из форм тотальности и к ней также применимы понятия и
принципы метафизики тотальности. Их можно использовать, в том числе, и

19 Запорожан В.Н. Путь к нооэтике. 2008. – 284с.; Виклики інформаційного суспільства: 
від біоетики до нооетики. Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з біоетики, 22-23 
жовтня 2015 р., Київ.    
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при рассмотрении задач нооэтики. А в рамках самой нооэтики говорить как о
глобальных проблемах,  так и о специфике проблем локальных,  связанных,
например,  с  отдельными  странами,  городами  и  т.д.  вплоть  до  отдельных
производств и предприятий.   
          Особенность ноосферы, как всякой целостности, состоит  в том, что в
ней всегда  наряду с явной,  относительно устойчивой системой отношений
(генерологией),  существует  и  скрытый  фон  глубинных  природных  и
общественных отношений (парсика), которые трудно фиксировать. Они часто
игнорируются,  в результате  чего социум становится заложником будущего.
Между тем, именно  отношение явного и скрытого, генерологии и парсики,
играет решающую роль в жизни любой целостности, в том числе в жизни
ноосферы.  Именно  от  степени  их  согласованности в  любой  тотальности
зависит характер сохранения или распада последней. 
      Отметим еще раз, что такая согласованность в бытии имеет место как
постоянно действующий сизигийный процесс гармонизации всего со всем, как
сущность бытия (сизигия - от греч. syzygia – парное сопряжение, сочетание),
а  количественной  мерой  сизигии  S является  отношение  меры
упорядоченности генерологии  Ng  к мере парсического хаоса Np: S= Ng/ Np.
Любая  целостность  не  распадается  потому,  что  в  ней  присутствует
объективная тенденция к самосохранению за счет постоянного   сизигийного
взаимного  усоответствливания  ее  частей.  В.И.  Вернадский  понимал  под
ноосферой  высшую  форму  развития  биосферы,  для  которой  характерно
гармоничное  сосуществование  процессов  развития  общества  и  природы.
Идею  сизигии  можно  рассматривать   в  качестве  развития  этой  мысли  в
области  ноосферологии.  В  таком  случае  можно  утверждать,  что  если
игнорирование вопроса о сизигии делает проблему оптимизации ноосферы
неразрешимой, то его учет позволяет решать данную задачу. 
         Используя понятие сизигии и сизигийного процесса,  можно понять,
например,  почему  отдельные  общества  в  своей  истории  имели  как
устойчивые,  упорядоченные  периоды  жизни,  так  и  бурные  времена
революций, войн и трансформаций, т,е. периоды хаоса.  Это зависит от меры
сизигийности,  которая в данный момент имеет место в обществе.  Все  это
относится  и  к  ноосфере  как  целостному  образованию.  Как  и  любая
целостность, способная к  состоянию сизигийности, ноосферная целостность
пока  что  находится  хотя  и  в  постоянно  меняющемся,  но  относительно
устойчивом  состоянии,  хотя   трудно  сказать,  относится  ли  мера  ее
генерологической  упорядоченности  к  мере  расшатывающих  ее  неявных
парсических обстоятельств как 80% к 20% и  расходуется ли минимальное
количество  энергии на  поддержание  ее  жизни,  а  также  удовлетворяет  ли
строение  ноосферы  закону  золотого  сечения,  подобно  тому, как   цветы  в
своем изменении эволюционировали так, чтобы их строение (стебель, формы
цветков)  позволяло  максимально  использовать  солнечную  энергию  и
минимальным  образом  расходовать  свою  собственную,  внутреннюю
энергиию.  Сегодня  можно  лишь  сказать,  что  ноосфера  оптимально
сизигийна, когда отношения в ней гармонизированы таким образом, что в ее
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жизни  расходуются   минимальные  средства  и  энергия   на  переработку
потоков влияний, необходимых ей для жизни.   
       Ориентация на постоянное поддержание оптимальной сизигийности
общества  и  человеческого  поведения  в  среде  должна  рассматриваться  как
главный принцип и  требование   нооэтики. В  виде  императива он  может
звучать  так: действуй  в  соответствии  с  принципом  оптимальной
сизигийности.     постоянно  поддерживай  тенденцию  взаимного
соответствия  жизнедеятельности  человека,  общества  и  природы  на
оптимальном сизигийном уровне. В этом случае обеспечивается сохранение
целостности  отношений  человека,  общества  и  природы,  что  препятствует
деградации и распаду ноосферы. 
        Есть и еще одно важное для нооэтических действий обстоятельство,
связанное  с  отношением  80/20,  которое  необходимо  отметить.  Поскольку
показатель 80/20 носит объективный характер, ориентация на него позволяет
устранить субъективизм в  действиях субъектов, а поэтому и  противостояний
на субъективной почве в сообществе самих нооэтиков. Следует исходить из
того императива, что объективная необходимость оптимальной сизигийности
выгодна всем, и, в таком случае, конфронтации индивидов, стран и народов в
отношении  к  среде  утрачивают смысл. А  это  означает,  что  нооэтика,
помимо прочего,  должна сознательно стремиться  к консолидации всех своих
представителей во имя общего дела и в этом состоит ее главная этическая
функция.   Она  должна  иметь  не  только  и  не  столько  нравоучительный,
сколько  организующий, во  имя  общего  блага,  характер.  Если  люди  хотят
сохранить себя,  свою природу, свой род, все накопления культуры, то есть
весь человеческий мир,  им необходимы не только знания и навыки этической
оценки  действительности,  а,  прежде  всего, эффективная практика
совместного ее сохранения в ее естественных изменениях и трансформациях.
       Сегодня  недостаточен тезис   В.И.Вернадского  о  необходимости
формирования  сознания  нравственной  ответственности  ученых  за
использование  научных  открытий  и  научной  работы  для  разрушительной,
противоречащей идее ноосферы, цели.     Речь должна идти о большем:
      во-первых, не только об ученых, а и о субъектах любой деятельности; 
      во-вторых,  любая  деятельность  не  должна  противоречить  социуму,
выпадать  из  него  и  разрушать  его. Во  главе  должно  быть  отыскание
общечеловеческих интересов, гармония интересов в любой деятельности и,
на этой основе, объединение разных ее субъектов в решении общей задачи;
      в-третьих,  как  следствие  сказанного  -  нооэтика  имеет  не  только
этическое,  а  и  общесоциальное  и  глобальное  значение.  Она  должна
служить  альтернативой  конфронтациям,  войнам  и  любым  тенденциям  к
самоуничтожению человеческой жизни на земле, не следовать за событиями,
а управлять ими. 
       К задачам нооэтики следует отнести:
1.  образовательную  функцию:  нооэтика  должна  доносить  до  любого
социального  субъекта  принцип  и  механизм  сизигийности   и  умение  на
практике вести себя во имя благополучия всех. Это требует усвоения помимо
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принципа  сизигийности  и  других  принципов  метафизики  тотальности,  а
также  развития на их основе теории нооэтических проблем;
2. практические функции: 
       -  нооэтика должна иметь четкую технологию практических измерений
генерологического  показателя  конкретной  нооэтической  формы  Ng  и
парсического показателя Np, и выяснения на этой основе текущего значения
сизигийности S и его отклонения от оптимального;
      - специалист-нооэтик, в случае опасного отклонения сизигийности от
оптимального  значения,   должен  уметь  в  сложившейся  ситуации  уяснить
алгоритм   практических  действий,  необходимых для возврата  сизигийного
значения в оптимальную область;
       -  он  должен  сделать  вывод  о  практических  мерах  и  действиях,
необходимых  для  достижения  оптимальной  сизигии, и   обеспечить
практический возврат ситуации  к состоянию оптимальной сизигийности и
дальнейшее ее поддержание.
        Предлагаемый  подход  важен  своей  универсальностью  и
эффективностью. Он применим к любым целостным ситуациям, начиная с
работы  трудового  коллектива,  и  кончая  общественными  и  глобальными
проблемами;  его  внедрение  способно  обеспечить:  блокирование
экологической  и  антропологической  катастроф;  переход  человечества  от
состояний конфронтации к переговорам без поражения и к консенсуальному
способу решения проблем, а также к состоянию солидарности обществ и
мирового  сообщества  как  целого. В  перспективе  качественно  новые  по
эффективности  пути развития нооэтики и биоэтики  способны обеспечить
качественно новый исторический образ жизни социума.

9. Сизигия как сущность и душа 
переходных процессов бытия  

    Итак,  мерой  гармонизации  бытия  является  сизигийность.   Сизигия
означает  универсальную  тенденцию  к  взаимному  усоответствливанию
частей целого, форм бытия, осуществляемому через сопряжение его онтики и
онтологии, процессов плюрализации субстанциального и субстанциализации
множественного.  Сизигийный  механизм  репрезентации  всего  во  всем,
осуществляется  в  виде  никогда  не  кончающегося  процесса  взаимного
информационно-энергетического и субстратного представления компонентов
бытия друг в друге, несмотря на то, что эти компоненты могут существенно
меняться,  вплоть  до  трансформаций  их  качественной  определенности.
Принцип  сизигийности  утверждает,  что  любая  вещь  всегда  пребывает  в
движении согласования себя с миром и мира с собой за счет отбора таких
форм  ее  организации,  которые  для  своего  существования  требуют
минимальных  затрат  энергии.  Причем  это  согласование,  в  общем  случае,
обеспечивает связность, единство бытия, хотя может происходить и в виде
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метаморфозов, преобразующих вещи и мир в их общем движении к наиболее
оптимальному в энергетическом плане общему состоянию. 
       Указанная сизигийная оптимизация непосредственно связана с онтико-
онтологической  гармонизацией,  затрагивающей  как  горизонтальное
согласование  онтических  отношений  в  рамках  своих  онтологий,  так  и
вертикальные  отношения  самих  онтологий.  Сизигия  чувствительна  к
малейшим нарушениям согласованного состояния бытия и устойчивости его
отдельных  форм,  без  нее  бытие  невозможно,  она  воистину  есть  душа  и
сущность бытия.  Непрерывно  «переживая»  в  своей  тонкой
чувствительности все происходящее, сизигийные меонические и амерические
процессы,  она  ориентирует  бытие  на  такие  состояния,  в  которых
формируются,  отбираются, соединяются, структурируются и «стремятся» к
устойчивому состоянию образования, наиболее экономные в расходе энергии.
Именно  они  и  являются оптимальными  и  «выживающими»  в  бытийной
системе текущих онтико-онтологических процессов. 
       В этой своей непрерывной вселенской чувствительности, порождающей
адекватные  в  каждом конкретном случае  соответствующие  реакции  одних
ситуаций на другие и на жизнь бытия в целом, сизигия является не только
сущностью,  а  и  душой бытия.   Сизигия  явным  образом  влияет  на
происходящее,  пока  не  наступит  его  новое  гармоничное  состояние.  В
сложных случаях  новое  состояние  может в  своей  организации и  внешнем
виде   существенно  отличаться  от  исходного  и  требовать  для  своего
порождения  длительного  и  сложного  переходного  субстратного
переоформления и  изменения  внешних отношений со средой.    Благодаря
сизигийному  механизму  онтические  формы  органически  сочетаются  с
соответствующими  им  субстанциальными  онтологиями  и  по  тому  же
принципу минимизации энергии в бытии формируются сложные структуры,
иерархии,  ризоматические  и  иные формы.  Они образуют более  или менее
долговременные  в  своей  сизигийности  ландшафтные  формы  бытия,  в
которых скрытая, но важная роль сизигии проявляется в виде отсутствия ее
явного внешнего действия, когда гармония устойчива, и которая немедленно
проявляется  в  явном  регулирующем  виде   при  нарушении  указанной
устойчивости и как реакция на это нарушение.
      У человека скрытое от прямой внешней фиксации внутреннее сизигийное
движение  может  выступать  в  форме  тех  или  иных  отдельных  чувств  или
интегрального переживания, и внешних реакций на него.  Это переживание
способно колебаться от чувства гармонии и любви до чувства дискомфорта и
ненависти,  внешне  проявляться  как  состояние  уравновешенности,  или
несдержанности, мягкости поведения или  грубости. В качестве средоточия
сизигийного  переживания  (индикатора   сизигийности)  в  человеке  может
рассматриваться  тот  онтико-онтологический  узел  в  общей  онтико-
онтологической иерархии человека, в котором в данный момент происходит
сочетание внутреннего информационно-энергетического состояния человека
с  влиянием  внешних  информационно-энергетических  потоков  и  поиск
оптимальной реакции человека на сложившуюся ситуацию. 
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       Место,  в  котором  осуществляется  данное  сочетание-сравнение,
выступает как душа человека, которая дает о себе знать тем, что она «болит»,
пока  оптимальная  сизигийность  отсутствует  и  это  побуждает  человека  к
действиям. Когда же сизигийность оптимальна и «душа спокойна», человек
стремится  удержать  данное  состояние.  Вся  его  жизнь  базируется  на  этой
сизигийной  индикации,  стимулирующей  то  или  иное  его  поведение  и
действия,  всегда  направленные  на  обеспечение  такой  жизненной  онтико-
онтологической  ситуации,  которая  бы  способствовала  энергетической
оптимизации его жизни как внутри его, так и в отношении его с внешним
бытием.  Этот  непрерывный  сизигийный  процесс  никогда  не  завершается,
поскольку  имеет  рефлексивный,  развертывающийся  характер:  внешнее
влияние человека на бытие порождает разноплановые обратные внутренние
влияния бытия на человека, вызывая новые стимулы к внешним действиям.
Этот механизм служит проявлением души не только человека, он действует и
в самом бытии. Разворачиваясь и вовлекая все новых участников, он работает
повсеместно  в  бытии.   Бытие  является  в  этом  смысле  также  постоянно
«одухотворенным», всегда направляющим жизнь всех своих форм, подобно
всеприсутствующему,  но  невидимому  нам  Богу,     Результатом  действия
благодатного сизигийного механизма  является то, что эволюции,  изменения
и  трансформации  всех  форм  бытия  идут  в  направлении   оптимального
поддержания собственной жизни в отношении со средой и всем миром, не
останавливаясь  перед  разрушением  тех  форм,  которые  в  новой  ситуации
перестали быть экономными и утратили оптимальную сизигийность.
      Из  сказанного  следует,  что  жизнь  человека  и  общества,  способных
принимать разные решения,  не фатальна. Но это не фатальное состояние в
разных условиях, оно непрерывно поддерживает  одно и то же требование к
человеку  -  всегда  оставаться  на  линии  оптимальной  сизигийности,  быть
ответственным не только за себя, а и за социальную и природную среды, в
которой  он  живет.  Природные  процессы  регулируются  в  этом  случае
принципом минимизации энергетических расходов. В общем случае,  каждая
форма  имеет  свой  сизигийный  регулятор,  «вписывающий»  ее  в  контекст
бытия  и  распадается,  если  такое  «вписывание»  становится  невозможным.
Именно в этом смысле можно сказать, что каждая форма как чувствительная
к  состоянию  своей  онтико-онтологической  жизни  и  способная  постоянно
контролировать  и  оптимизировать  свою  онтико-онтологическую ситуацию,
имеет  свою  индивидуальную  душу,  душу  формы.  В.С.Соловьев  писал:
"Жизнь  предполагает    живущего.      Это  живущее,   действующее  и
страдающее в переменах жизни,   изменяемое,   но  не уничтожаемое ими,
вообще называется душою"20.     Индивидуальная душа человека находится в
постоянном контакте и отношении с другими душами и  душой всего бытия,
ощущая  себя  частью  бытийного  целого,  будь  то  частью  жизни  города,
общества или реагируя на солнечную активность и  космос как целое, наряду
с другими формами. Единство отдельных душ с другими душами и общей
всем душой бытия присутствует всегда и везде, имеет место независимо от
20 Соловьев B.C. Сочинения в двух томах. Т. 1. - М. : Мысль, 1988, с.330
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того, идет ли речь о человеке, животном или любой другой форме жизни, что
и  обеспечивает  постоянное  движение  бытия  в  форме  многообразия  и
единства его форм и их трансформаций.
         Непрерывный процесс   сизигийной саморегуляции позволяет говорить
о бытии как о постоянно развертывающейся онтически и онтологически, но,
при этом,  непрерывно сохраняющейся в  виде саморегулируемого единства
многообразия целостности, реагирующей более или менее адекватно во всех
своих частях на   повороты и особенности жизни как через внешние реакции
на среду, так и внутренним образом через адекватные поддержанию жизни
внутренних  процессов  в  общем  направлении  оптимизации  онтико-
онтологических  отношений.  Душа  отдельной  формы  проявляется  в
способности  формы  индивидуально   и  непрерывно  реагировать  на   свои
онтико-онтологические  изменения  в  направлении  их  постоянной
оптимизации. 

Сизигия и душа: исторические параллели
     Несмотря на связь представлений о сизигии и душе, исторически эти
понятия  рассматривались,  как  правило,  независимо  друг  от  друга,  что
породило множество  их  интерпретаций.  Сизигия  понималась  как  внешняя
определяющая жизнь формы сила - логос, дао, карма,  дхарма, ахимса и др.
Представления о душе (греч. ψυχή,  psyhe,  лат.  anima) более разнообразны.
Душа  толковалась  как  всепронизывающее  начало,  стоящее  выше  самого
бытия,  что  позволяло  говорить  о  ней  как  о  всеобщей  внутренней
одушевленности космоса, так и как о субъективном духовном начале вещей
(атмане). Речь шла и о переходе одной и той же души с одних иерархических
уровней универсума и сизигийности на другие (Плотин, Порфирий), а также
об  иерерхии  самих  душ  (от  универсальных  и  умопостигаемых  в  виде
демонов, ангелов и героев, до отдельных душ людей и животных) (Прокл).
Платон говорил, что местоприбыванием мировой души является Вселенная, а
разумной души – голова.  Особое место занимают автономные рассуждения о
человеке и его душе,  о реальности  души,  о дуализме души и тела,  об их
соотношении,  о  размножении  душ,  об  энтелехиальной  функции  души,  о
различии душ человека и животного, о душе как психическом феномене, о
месте пребывания души во время сна, обморока, после смерти, о бессмертии
души, о явлениях метампсихоза и палингенесии.
      Историческую  разноплановость  подобных  представлений  можно
рассматривать,  с  одной  стороны,  как  свидетельство  реальности онтико-
онтологического  сизигийного  механизма  бытия  как  души,  с  другой  -  как
результат  отсутствия  цельного  взгляда  на  этот  механизм.  На  самом  деле
сизигийное  соответствие  может  меняться  по  степени  его  проявления  и
потому  сопровождает  любые  реальные  бытийные  процессы,  способно
принимать  значения  от  оптимальных  до  неоптимальных  и  наоборот.  При
этом, нарушение оптимальной сизигийности влечет распад бытийных форм,
но  одновременно  создает  в  среде  условия  для  проявления  оптимальной
сизигийности  (и  души)  иного  характера  и  оформления  новых  бытийных
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образований, в результате чего бытие как целостность сохраняется вечно, а
сизигийность  является  одновременно  всеприсутствующей,  постоянно
«работающей»  единой мировой  душой,  гармонизирующей  жизнь  бытия  и
способной,  наряду с  процессами распада и дегармонизации, одновременно
создавать  новые  целостности  и  их  многообразные  души.  Так  бытийствует
многообразие бытия, одновременно проявляяь и как единство. 

    В преходящих формах их внутренняя сизигийная оптимальность выступает
в каждом случае как  индивидуальная душа. При этом,  поскольку конечные
формы могут утрачивать оптимальную сизигийность и,  растворяясь  в более
общих и глубоких онтологиях, исчезать, их индивидуальная душа, утрачивая
материальный  носитель,  оставляет,  однако,   в  мире  связанную  с  этим
материальным носителем и его влиянием на мир информацию о себе и своих
изменениях,  свой  след.   При  этом  важно,  что  в  отличие  от  субстрата,
способного распадаться и исчезать,  информационно-энергетически в бытии
ничто не исчезает, хотя носители информации могут меняться и приобретать
другую  форму.  В  этом  информационно-развивающемся  и  энергетически
всегда  присутствующем  смысле  души  бессмертны. Более  того,  они
участвуют  в  жизни  других  и  испытывают  информационно-энергетическое
влияние  с  их  стороны.   Все,  в  том числе  и  процессы рождения,  жизни и
«смерти»  организованных  форм  «отпечатываются»  в  разноуровневых
онтологиях и через них влияют на порождение новых онтик и связанных с
ними сизигийных процессов нового характера и вида, но способных нести в
себе  информацию,  ранее  записанную  в  онтологиях,  породивших  данные
онтики. Вследствие этого справедлива древняя мудрость,  согласно которой
«все есть во всем», которая подтверждается  современными представлениями
о голографическом механизме передачи информации о целом в любую часть
этого  целого,  реальность  которого  подтверждается  практикой  не  только
создания  оптических голограмм, а и экспериментальных доказательств того,
что каждая часть человеческого мозга обладает информацией всего мозга. 

       Важно также то, что при этом, в каждой форме бытия присутствует
информация не только о статике устойчивых в данный момент форм бытия, а
и  об  истории  их  «жизни»,  что  влияет  на  характер  вновь  рождающихся
бытийных  форм.  Вследствие  этого  бытие  постоянно  обновляется  если  не
явным, то скрытым образом, неся информацию о всей его прежней истории.
Тоталогенез  и  жизнь  всего  бытия  -  сочетание  встречных  процессов  -
плюрализации  онтологически-субстанциального  и  субстанциализации
множественного,  плюрального,  в  котором    осуществляется  механизм
репрезентации  всего  во  всем в  виде  никогда  не  кончающегося  процесса
взаимного  представления  и  усоответствливания  компонентов  бытия,
несмотря на то, что эти компоненты могут существенно меняться.     В связи
с  этим  в  будущем возможны  важные  для  развития  человечества  события.
Гипотетически  можно  допустить,  что  бытие,  возможно,  еще  ждет
существенное  изменение  в  результате  развития  сознательных  форм  его

5



жизни, подобных той, что существует на земле. Это может произойти, когда
обладающие  развивающимся  сознанием  субъекты  бытия  от  констатации
наличия всеохватывающей  меняющегося  и  всепронизывающего
информационного поля бытия перейдут к его практическому использованию,
подобно тому, как сегодня человек  использует  голографию. Такой поворот
радикально  изменит  способ  существования  разумной  жизни  не  только на
земле,  а  и  в  бытии,  а  вместе  с  этим,  и  способ  изменений  самого
информационного поля. Это может привести к революции  общебытийного
характера,  о  последствиях  которой сегодня  трудно говорить.  Ведь  сизигия
есть не только незримая душа мира, а и универсальный способ органической
связности  его  форм  в  единстве,  и  потому  также  и  сущность  бытия.
Изменение этой сущности может существенно отразиться на самом бытии и
вызвать в нем труднопредставимые сегодня качественные изменения.
      Можно лишь считать, что человек в этом случае поменяет статус субъекта
солнечной  системы  на  статус  общебытийного  субъекта с  вселенскими
возможностями одновременно быть везде, влиять на жизнь в других мирах и
испытывать  обратное  влияние  с  их  стороны.  Активное  подключение
мыслящих  существ  к  целостной  жизни  бытия  может  придать  душе  мира
сознательный  характер,  и  трудно  сказать  какими  могут  быть  последствия
этого  для  самого  бытия:  не  вызовет  ли  это  утраты  им  сизигийной
оптимальности,  сворачивания  онтико-онтологических   уровней  высокого
порядка и низвержения бытия  в исходное меоническое состояние бытия и
превращения его во всеобщий субстанциальный хаос. 

Историческая справка о сизигии
     Понятие  сизигии  использовалось  давно.  Гностиками  «сизигии»
понимались как сопряжения эонов плеромы (полноты бытия). Валентин учил
о невидимом Боге, из которого исходят сизигии и образы21.   В философии и
теологии  сизигии  всегда  уделялось  значительное  внимание  через
использование иных, близких по смыслу понятий, например «сопричастие»,
«причастность», «совозможность» и др. Еще Прокл сформулировал емкую по
смыслу сизигийную истину: «Все становящееся единым, становится единым,
в силу причастности единому», оно «причастно единому в том смысле, что
претерпевает  становление  единым»22.  Н.Кузанский  говорил  о  сопричастии,
утверждая, что когда каждая вещь стремится сохранить свое существование,
«она совершает это сопричастно с другими предметами: например, нога не
только полезна самой себе, но и для глаза, для рук, тела, для всего человека,
потому что служит для передвижения»23.  Лейбниц пришел к выводу, что в
мире реализованы не просто те вещи, которые логически возможны внутри
себя,  но  те,  которые  дополнительно  обладают  совозможностью
сосуществования,  т.е.  вещи,  непротиворечиво совместимые друг  с  другом.

21 Гностики или «о лжеименном знании». – К.: УЦИММ-ПРЕСС-ИСА. 1996, -  с.162.
22 Прокл. Первоосновы теологии. – М., 1993.- с.11.
23 Кузанский Н. Об ученом незнании //Антология мировой философии в 4-х томах. Т.2. –
М., 1988. – с.87. 
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Иначе  говоря,  в  принципе  совозможности   фиксируется,  что  не  все
комбинации  вещей  реально  возможны,  а  только  совозможные.  Говоря  о
совозможности  внутри  миров,  Г.  Лейбниц   прямо  говорит  о
«соответственности», какую «содержат в себе эти миры»24.  В своих «Новых
опытах о человеческом разумении» пишет: «Я имею основание думать, что
не все  возможные  виды совозможны во вселенной,  как  бы велика она ни
была, и это относится  не только к вещам, которые находятся вместе в одно и
то  же  время,  но  даже  и  ко всему  следованию вещей,  т.е.  я  полагаю,  что
имеются необходимым образом виды,  которые никогда  не  существовали  и
никогда не будут существовать, так как они несовместимы с тем следованием
тварей, которое избрал Бог. Но я думаю, что все  вещи, которые допускала
совершенная гармония вселенной, есть в ней»25. Здесь прямо зафиксирована
сущностная  роль  сизигии-совозможности,  от  характера  которой  зависит
жизнеспособность целого, само его бытие.
        Сизигия выступает не только как система явных внешних причинных
онтических  отношений,  она   также  неявно,  внутренне  связана  со  всем
бытием через многоуровневые слои присущих ему онтологий. П.Флоренский
в  своей  «философии  консубстанциальности»  отмечал,  что  в  отличие  от
мнения, согласно которому бытие существ мира по отношению друг к другу
носит внешний характер, утверждает, что онтологически все существа тесно
связаны  внутренне.  На  этой  основе  им  объяснялись  такие  тонкие
коммуникативные  механизмы,  как  симпатия,  любовь,  интуиция  и  др.
Благодаря  указанной  связи,  отмечал  также,  развивая  свой  интуитивизм
Н.Лосский, существа мира «взаимно координируются до такой  степени», что
это обеспечивает  «возможность непосредственного,  интимного общения»26.
Как  пишет  он  же  в  другой  работе:  индивидуальное  я   «связано  со  всеми
существами всего мира путем координации с ними» 27. 
     Особую  роль  в  переходе  от  разобщенных  толкований  сизигии  к
современному сыграло развитие науки и выход ее в область метафизики. В
гносеологическом плане это было движение от классической рациональности
к  неклассической  и  постнеклассической.  Если  в  классической  объект
определяет  знания  субъекта,  то  в  неклассической  на  ведущие  позиции
выходит субъект,  применяющий определенные способы и методы познания и
тем  самым  задающий  специфику  изучаемых  процессов  и  явлений.  Это
выводит человека на ведущие позиции и задает неклассическую методологию
научного познания.  Но она имеет свои минусы, отрывая исследователя от
исследуемого  объекта.  В  связи  с  этим  развитие  науки  двадцатого  века
столкнулось  с  трудностями.  По  этому  поводу  А.Эйнштейн  отмечал,  что
логическая  основа  физики  «все  больше  и  больше  удаляется  от  данных
опыта»,  в  результате  чего  логическая  система  мышления  физика

24 Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х тт., т.1. М. – 1982, - с.422.
25 Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х тт., т.2. М.- 1983.- с.310
26 Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.- с.326.
27 Лосский Н.О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. – М., 1992.- с. с.169 
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выстраивается  «лишь  свободным  вымыслом»28.  Выход  из  этого  произвола
попытался  указать  Нильс  Бор,  который,   по  свидетельству  В.Гейзенберга,
отстаивал  приоритет  понимания  смысла изучаемого  явления  перед
попытками «скорее угадать правильные математические формулы с помощью
заключений по аналогии, чем вывести их»29.  Но в дальнейшем ситуация не
улучшилась,  а  еще  более  обострилась  из-за  роста  затрат  на  получение
существенно  новых  эмпирических  данных   в  области  микромира  и
астрофизики, в результате чего усилился спекулятивный момент «свободного
вымысла» и, соответственно, еще больше снизилась роль упорядочивающего
смыслового начала. Не срабатывало в этом случае не только  традиционное
движение мысли «снизу вверх» - от опыта к теории, а и обратное движение от
теории  к  опыту,  и  не  только  из-за  возросшего  произвола  «угадывания
правильных математических формул», о котором говорил  Н.Бор, а и из-за
произвола манипулирования скудными данными и предположениями. 
     Данная  неклассическая  ситуация  порождала   «атмосферу
неопределенности»,  в  которой  «невозможно  ни  доказательство  того,  что
новая гипотеза верна, ни того, что она не верна»30http://coollib.com/b/237261/read - n_73.
В  начале  нашого  века  американский  научный  обозреватель  журнала
«Scientific  American»  Дж.  Хорган  опубликовал  книгу  «Конец  науки»,  в
которой утверждал,  что  фундаментальная  наука подошла к  своему концу,
поскольку   ученые уже раскрыли большую часть тех загадок мироздания,
разгадкам  которых  и  посвящает  себя  фундаментальная  наука.  Эти
рассуждения вызвали неоднозначную реакцию как тогда, так и позже, когда
книга  была  переведена  на  русский  язык31 и  обсуждена  в  русскоязычном
научном сообществе32.   Ситуация  перешла  в  состояние  неопределенности,
если не безнадежности. 
         В действительности она свидетельствовала о необходимости перехода
познания  к  постнеклассической  рациональности,   где  субъект  и  объект
познания взаимно связаны и процесс познания идет как развертывание этого
субъет-объектного  единства.  Сегодня  это  проявляется  в  форме  проблемы
сочетания  дисциплинарности  научного  знания  и  междисциплинарности
изучаемых реальных объектов. Сегодня не только физика, а и  другие науки,
претендующие  на  фундаментальность,  достигли  предела  своих
дисциплинарных  возможностей,  связанных  с  изучением  относительно

28 Эйнштейн А. Физика и реальность. – М., Издательство «Наука», 1965.- с.59.
29 Гейзенберг В. Шаги за горизонт: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1987. – 368с.- с.50.
30 Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной динамики научного познания. М., 1987 – с.57. 
31 Хорган Дж. Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки. СПб.,
2001.
32 Крушанов A.A. Идея «конца науки» Дж. Хоргана:  принципы обоснования позиции //
Полигнозис.  2008.  № 4.  с. 4–13; Антипенко  Л.Г.  Дж.  Хорган. Последняя  граница
(реферат)  //   Полигнозис.  2008.  № 4.  с.  14–18; Мамчур  Е.А. Действительно  ли
фундаментальная наука приближается к своим пределам // Полигнозис. 2008. № 4. с.19–
25; Крушанов  A.A. «Конец  науки» не  очевиден,  но  «привал»  просматривается  //
Полигнозис. 2008. № 4. с.  26–33; Казютинский В.В. Близится ли закат «Века науки»? //
Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XIX, № 1.с. 136–155. 
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простых объектов и их отдельных свойств. Переход к   изучению сложных
образований породил  широкое развитие междисциплинарных исследований -
тенденции,  важной  своей  интегральной  направленностью.  Но  она  не
оправдала  возлагавшихся  на  нее  надежд,  поскольку  порождала
многозначность  получаемых  результатов  из-за  отсутствия  общезначимой
модели самой междисциплинаризации. 

Сизигия, междисциплинарность и тотальность

      Появление понятий тотальности и сизигии неявно связано с развитием
идеи  междисциплинарности  в  современной  науке.  Фактически,  обнажив
противоречивость определенности и неопределенности, явного и неявного в
любых сложных объектах, феномен междисциплинарности в скрытой форме
предопределил  движение  в  направлении  от  прежних  понятий  структуры,
системы, формы к более сложному, - понятию тотальности и связанной с
ней  проблемы  сизигии.  Но  развитие  последних  в  рамках
междисциплинарности  оказалось  невозможным  из-за  стихийности  и
механистичности  в  развитии  самой  междисциплинарности.  Противоречие
состояло  в  том,  что    для получения удовлетворительной  общей  модели
междисциплинарного  исследования  необходимо  было  иметь  широкую  и
разнообразную  практику  самих  междисциплинарных  исследований,  а  ее
развитие  тормозилось  отсутствием  общей  модели  междисциплинаризации.
Чтобы  разрешить  данное  затруднение,  необходимо  было  перейти  от
механистического  понятия  междисциплинарности  к  онтологическому
представлению  о  сложности  самого  объекта  междисциплинарного
исследования – к рассмотрению его как живущей своей собственной жизнью
целостности -  тотальности. Этот переход произошел, но не как результат
междисциплинарного  прогресса,  а  как  следствие  двухэтапного  развития
представлений о методологии научного познания – сначала от классической
рациональности  к  неклассической  и  затем  от  нее  к  постнеклассической
гносеологии,  заданной  В.С.Степиным.  Второй  этап  начался  с  момента
оформления  новой  онтологии,  получившей  название  метафизики
тотальности.  Об отличии метафизики тотальности от постнеклассической
рациональности было сказано отдельно33.  Одновременно были разработаны
основополагающие начала смой метафизики тотальности34. 
     Шаги в этом направлении уже предпринимались ранее.    Х.Ортега-и-
Гассет,  отдавая  должное  науке,  которая  в  точности  изучении  природы
достигла, по его словам, того, «о чем нельзя было и мечтать», в то же время
зафиксировал ту проблему, что «славные успехи в ее изучении  не исключают
провала  в изучении всей тотальности нашого существования в целом»35. Он,
во-первых,  указал  на  ограниченность  науки  и  перекинул мостик  от  нее  к
33  В.В.Кизима. От постнеклассики к метафизике тотальности // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження, 
№17-18, - Київ, 2007, с.7-34.
34  В.В.Кизима. Начала метафізики тотальности // Постнеклассика: философия, наука, культура. 
Коллективная монографія. – СПб.: Изд.дои «Міръ», 2009, - с.71-137.
35 Ortega y Gasset J. Obras  completas. Madrid, 1962. T.VI. P.20, 21.
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социальной и человеческой тематике, в которой она оказывается бессильной,
во-вторых, высказал важную мысль о том, что жизнь человека лишена какой-
либо  конкретной  субстанциальности,  сводящейся  к  телесности  или
духовности. Фактически он указал на ее тотальность. «Я… не есть материя,
не есть дух. Это нечто,  предшествующее всем теоретическим ответам,  это
просто тот, кто должен жить определенную жизнь»36. Он обнаружил драму
жизненных  отношений  человека  и  мира  как  постоянно  незавершенных  и
изменчивых. Поэтому физический разум, по Х.Ортеге-и-Гассету, должен быть
заменен  способным  реагировать  на  индивидуальные  жизненные  ситуации
«жизненным разумом».  Однако понятие жизненного разума не получило у
него  развития  и  не  привело  к  понятию  сизигии.   Можно  в  связи  с  этим
вспомнить,  что  о  тотальности,  преодолевающей  ограниченность
суммативного подхода к объектам и к самому человеку, в поэтической форме
сказал живший на рубеже 16-17 веков Дж.Донн в словах: 

…..смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством, а потому

не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол
он звонит и по Тебе

     Как  происходил  разрыв  замкнутого  круга  дисциплинарности  и
междисциплинарности?     Было  необходимо,  во-первых,  расширить
мировоззрение  «дисциплинарных  специалистов»  до метафизического
уровня, т.е.  выйти за пределы не только своей научной специальности,  а и
самой науки;  во-вторых, используя метафизику,  разработать представление
об   универсальной  модели бытия как тотальности, применимой  к любой
современной области знания, в-третьих, научиться «обратному движению» -
приложению этой модели к любым конкретным исследовательским задачам
науки и самой жизни. 
      
       Выполнение этих требований выдвинуло перед самими учеными новые,
причем  неординарные  вопросы,  связанные  с  необходимостью  выхода  во
вненаучную,  философскую область.  А  это  обусловливало  и  существенно
новые  требования   к   философам.  Если  прежде  любое  философское
направление  вырабатывало  свое  представление  о  бытии  в  соответствии  с
текущими историческими обстоятельствами, то теперь речь шла о переходе
от множества философий к единой метафизике, опирающейся на единую же
работоспособную и универсальную модель бытия как тотальности.  Данный
вопрос  заставляет  переводить  внимание,  как  ученых,  так  и  философов,  в
новое  русло,  одинаково  важное  для  них  потому,  что  смещает
исследовательскую мысль в непривычное пограничное пространство между
наукой  и  метафизикой.  Ученый  попадает  в  качественно  новую  ситуацию
потому,  что,  как  ученый,  следует  традиционной  классической  традиции
зависимости знания от объекта и бытия, но вынужденный рассуждать и как
36 Ortega y Gasset J. Obras  completas. Madrid, 1962. T. IV. P.400.
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философ,  он  задает  смысл  модели  бытия,  свободен  в  выборе  тотального
объекта  и  реализует  неклассическую  рациональность.  А  философ,  ранее
свободно  творивший  разные  философские  миры,  вынужден  принимать  в
качестве единственной и истинной картины бытия представление о нем как о
тотальности.  Это  противоречивое  состояние  было  преодолено  в  ходе
развития новой рациональности – постнеклассической, в которой человек сам
рассматривается  как  органическая  часть  изучаемого  им  мира и  потому,
влияя на мир, испытывает рефлексивный ответ с его стороны, меняется сам,
по-новому смотрит и влияет на мир и процесс идет все дальше.  На ведущее
место  выходит  принцип  онтико-онтологической  дуальности  как  любого
изучаемого  объекта,  так  и  самого  человека.  Отсюда  оставался  шаг  до
метафизики тотальности.
       Почему раньше ученый не включал себя в мир, который он изучает и,
таким  образом,  наука  не  была  соединена  с  метафизикой  как  учением  о
тотальном бытии,  что,  как  кажется,  было бы вполне  естественно?   Ответ
состоит из двух пунктов: 1. наука, когда она отделилась от философии, не
испытывала  необходимости  в  философии  потому,  что  была  нацелена  на
открытие  и  изучение  прежде  всего  конкретных  явлений,  ее  эмпирический
характер не требовал возврата в философию, из которой она вышла. Даже в
ХХв.  лишь  ученые  масштаба  В.И.Вернадского,  А.Эйнштейна  или
В.Гейзенберга  интересовались  философскими  проблемами;  2. вся  прежняя
философская мысль  не была единой истинной метафизикой,   понимаемой
как мудрость полноты-тотальности; вместо этого  существовало, и до сих пор
существует, множество философий, понимаемых как любовь к мудрости, т.е.
носящих характер  любительства в видении бытия.  Имело место не единое
истинное знание о бытии, а множество мнений о нем, отсутствовала единая в
своей истинности метафизика, адекватная   бытию.
     Движение к устранению этого несоответствия было неизбежным как в
науке, так и в самой философии по мере их развития. В науке оно намечалось
со стороны творчески мыслящих ученых. В.И.Вернадский в 1902 г. в одном
из своих писем прямо писал, что философия и наука – «это стороны одного и
того же процесса» и «если бы одна из них заглохла, прекратился бы живой
рост  другой»  (см.  предисловие  к  работе37.  Не  пытаясь  как  ученый
философски  определить  бытие,  он,  однако,  предпринимает  попытку  дать
подобное  определение  природе  как  целостному объекту  натуралистов,
отмечая, что природа не аморфна и не бесформенна, «а имеет определенное,
очень точно ограниченное строение». Это «строение», по Вернадскому, очень
своеобразно, оно не есть механизм  и не есть что-нибудь неподвижное. Это –
динамическое, вечно изменчивое, подвижное, в каждый момент меняющееся
и никогда не возвращающееся  к прежнему образу равновесие. Вернадский
определял  его   особым понятием «организованность»38.   Фактически  речь
шла о понятии природы как тотальности, а также и о менее явно выраженном

37 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., «Наука»,, 1981 – с.7.
38 Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Вып. 1. Значение биогеохимии для изучения 
биосферы. – Л., 1934.

5



(через  понятие  «организованности»)  понятии  сизигии.  После
В.И.Вернадского  движение науки в этом направлении стало неизбежным.  

Метафизика тотальности о сизигии
     
     Что касается философии, то здесь также имело место движение к синтезу.
Как  было  уже  сказано,  в  начале  двадцать  первого  века  это  проявилось  в
переходе  от  классической  и  неклассической  рациональности  к
постнеклассической в известной статье В.С.Степина, а затем, на этой основе,
и был сделан  более радикальный шаг – оформилась метафизика тотальности,
естественным  образом  синтезировавшая  прежние  не  только философские
представления  о  бытии,  а  и  научные  и религиозные,  абсолютизировавшие
либо онтическую,  либо  онтологическую стороны бытия  и упускавшие его
онтико-онтологическую  дуальность  и  связанную  с  ней  сизигийность.  В
метафизике  тотальности  применительно  к  конкретным  ситуациям  онтико-
онтологическая  дуальность  рассматривается  в  форме конкретной монадно-
парсической  и  парсически-генерологической  дуальностей  и  тем
анализировать любые конкретные случаи тотальных форм. Это и позволило
говорить  о ней как о единой и универсальной  метафизике.   Даваемая ею
картина бытия исходит из понимания его и его форм как тотальностей  и
способна  быть  эффективной  методологической  основой  решения  как
теоретических, так и практических задач  любой области знания и практики.
Она применима не только к природным явлениям, а и к обществу, человеку, к
проблемам сознания,  способна обеспечить содержательную интерпретацию
любых явлений, в том числе прежде выпадавших за пределы человеческих
представлений  вообще.
       На базе  принципов метафизики тотальности  сформулированы аксиомы,
в своем единстве представляющие  модель бытия, и на ее основе раскрыта
сущность   отношений  сизигийности –  постоянного  стремления  бытия  к
гармонизации и единству его меняющихся форм.   Более того, в метафизике
тотальности речь идет не только о качественной природе сизигийности, а и о
ее содержательном (информационно-энергетически-субстратном) смысле и
количественной  мере,  а  также об  оптимальном  значении  последней,
служащем ориентиром для успешного управления жизнью тотальности (см.,
например39). Данное значение, вследствие своего универсального характера,
применимо к любым тотальным формам. Поэтому,  выяснив универсальное
численное  значение  оптимальной  сизигийности  в  простом  случае,  можно
перенести полученный результат на все прочие, в том числе более сложные,
ситуации. 
     В связи с этим выявились две основные формы проявления сизигийности.
Первые связаны с относительно простыми одноуровневыми системами, где
сизигийность  определяется  отношением меры упорядоченности  системы к
мере  ее  хаотичности.  Вторые  касаются   сложных  иерархических
образований, связанных, в том числе, с разными онтологическими уровнями,
39 Кизима В.В. Начала метафизики тотальности //Totallogy-XXI. Постнекласичні 
дослідження. №17/18. – Київ: ЦГО НАН України. – 2007, с.99-112
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присутствующими в скрытом виде  во внешней жизни любой тотальности,
будь то живой организм, общество, мегаполис или музыкальная симфония.
Оптимальная  сизигийность   сказывается  в  этом  случае  на  специфике  не
только  его  горизонтальных  уровней,  а  и  на  особенностях  вертикальной
онтологической  архитектоники  самой  иерархии.   Сизигия  последней,  как
зависящая  также  и  от  горизонтальных  сизигийных  параметров,  может
служить  интегральным показателем  сизигийности  всего  сложного объекта
рассмотрения.    Главная идея в этом «вертикальном» случае состоит в том,
что  при  развитии  сложной морфологии  объекта,  будь  то  живой  организм,
мегаполис,  музыкальная  симфония   и  т.п.,  его  оптимальная  сизигийность
формируется  отбором  во  времени  наиболее  экономной  архитектоники
объекта,  которая  и   может  служить  искомым  интегральным показателем
сизигийности в данном случае.   В качестве его численного значения можно
использовать отношение меры вертикальных параметров объекта как целого
к мерам параметров  его частей. Например, как отношение общего размера
архитектурного сооружения к размерам характерных его частей, или размера
человеческого организма как целого к характерным размерам пропорций его
тела.  В  этом  случае,  как  оказалось,  соответствующие  интегральные
параметры оптимальной сизигийности были давно известны из практики как
отношения  «золотого  сечения»   и  производные  от  него.  Они  и  могут
рассматриваться в качестве  интегральных параметров сизигийности.  Также
можно поступать  и  по  отношению к относительно  автономным субчастям
целого,  например,  рассматривать  сизигийность  какого-либо  органа
человеческого  организм (желудка,  печени  и  т.д.)  наравне  с  сизигийностью
организма как целого.
     В соответствии с этими показателями тоталогенез  любой тотальности
оптимально  сизигиен  тогда,  когда  построение  его  морфологии
осуществляется согласно правилу золотого сечения или производным от него
числам (Фибоначчи,  Люка и  др.).   Сегодня  подобная  методика  выявления
гармонизаций используется для анализа не только объектов природы или в
архитектуре, а и даже в экономике, например для оценки и прогнозирования
оптимальных состояний  макроэкономики40,  при  моделировании сизигии в
геосистемах41,  в  ходе анализа  исторического развития технических систем,
например  мельничного  дела  (В.И.Акунов)  и  др.  Более  развернуто  о
критериальных  возможностях «золотого сечения» можно судить на основе
«математики гармонии», развиваемой А.П.Стаховым42. 
     Важно отметить, что и в случае сложно иерархизированных систем также
остается справедливым правило, согласно которому  оптимум сизигийности

40 Крючкова И.В. Макроструктурные факторы и закон Золотого сечения // «Экономист».
– 2005. - №9, сентябрь.
41 Углов В.А. Моделирование сизигии в геосистемах с общей границей // Totallogy-XXI.
Постнекласичні дослідження. №19. – Київ: ЦГО НАН України. – 2008.
42 Стахов  А.П.  Три  «ключевые»   проблемы  математики  на  этапе  ее  зарождения  и
«Математика Гармонии» как альтернативное направлениек в развитии математической
науки  //Totallogy-XXI.  Постнекласичні  дослідження.  №17/18.  –  Київ:  ЦГО  НАН
України. – 2007. – 554с. – с.274-322.
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означает устойчивое  состояние  минимума  затрат субстрата,  энергии  и
информации  онтической  формы  на  переработку  ею  единицы  внешних
(онтологических)  потоков.  Или  иначе,  это  можно  трактовать  как  такое
состояние  онтической  формы,  которое  позволяет  ей  ассимилировать
максимум  онтологических  потоков.   Все  ситуации,  которые  не
удовлетворяют  данным  сизигийным  требованиям,  носят  нестабильный
характер  и  утрачивают  свою  идентичность,  «поступая  в  распоряжение»
сизигийных  процессов  более  общего  характера.  Мир  является  не  только
единым, а и квантованным на определенные серии относительно устойчивых
объектов и структур.

В.В. Кизима 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИУМА

   

       В статье обосновывается необходимость подхода к современному социуму, а также
и  к  каждому  обществу,  как  к   тотальностям  –  развертывающимся  в  себе,  но
сохраняющим  свою  идентичность   единствам  многообазия.  В  качестве
методологического  средства  анализа  используются  понятия  и  принципы  метафизики
тотальности.  Социум  и  конкретные  общества  рассматриваются  в  своей  онтико-
онтологической  текучести  как  не  редуцируемые  ни  к  одной  из  своих  частных  форм.
Обосновывается,  что в этих условиях  жизнь социума и каждого общества является
оптимальной  в  своей  гармоничности (оптимально сизигийна),  когда  в  них  отношение
порядка и хаоса  целенаправленно и постоянно поддерживается в пропорции 80%  к  20%.

Ключевые слова: социум, глобализация, тоталогенез, онтика, онтология, человек, сизигия

      У статті обгрунтовується необхідність підходу до сучасного соціуму а також до
кожного суспільства, як до тотальності – єдності різноманітності, яка розгортаючись
у собі, зберігає свою ідентичність. У якості методологічного засобу використовуються
поняття  і  принципи  метафізики  тотальності.  Соціум  і  конкретні  суспільства
розглядаються  у своїй онтико-онтологічній плинності як такі,  що не редукуються до
своїх  часткових  форм.  Обгрунтовується,  що  за  цих  умов  життя  соціуму  і  кожного
суспільства  є  оптимальним  у  своїй  гармонійності    (є  оптимально  сизигійним),  коли
відношення порядку і хаосу  у них цілеспрямовано і постійно підтримується у пропорції
80% до  20%.

Ключові слова: соціум, глобалізація, тоталогенез, онтика, онтологія, людина, сизигія

     The article grounds the necessity of the approach to modern society, as well as to every
society, as a totality – unfolding in itself, but retaining its identity, unity of diversity. Concepts
and principles of metaphysics of totality are used as the methodological tools of analysis. Society
and specific community are considered in their ontic and ontological fluidity which is irreducible
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to  any of  its  particular forms.  It  is  proved that  under these conditions  the life  of  society  is
optimal in its harmony (optimally syzygy), when the ratio of order and chaos deliberately and
constantly maintained at a ratio of 80% to 20%.

Key words   socium, globalization, totalogenesis, ontic, ontologic,  person, syzygy 

     Вопрос  о  глобализации  и  о  механизме  этого  процесса  все  больше
актуализируется в связи с постепенным, хотя и не простым, но неуклонным
превращением  разделенного  природными  условиями,  государственными,
национальными и этническими границами мирового сообщества в единую,
но  многообразную  целостность,  и  попытками  осмысления  ее  возможных
интегральных  особенностей  и  образа  жизни.  Старое  мироустройство
исчерпало  себя.  Масштабные  войны  уступают  место  многочисленным
локальным  военным  конфликтам  и  судьба  социума  становится  все  более
неясной. Происходящие в нем события опережают их осмысление и диктуют
свою  логику  социогенеза.  Скорость  перемен  такова,  что  национальные  и
международные  отношения,  в  том  числе  правовые,  не  успевают  к  ним
адаптироваться,  в  результате  чего  нарастает  глобальная  неустойчивость  и
рассогласование всех уровней жизни, произвол в характере изменений видов,
плотности и масштабов связей и их непредсказуемость. Институциональные
и правовые отношения и нормы из-за их текучести утрачивают системность,
что вызывает рост хаоса на всех уровнях жизни  и в глобальных масштабах. 
      Об этом прямо говорит в своей лекции «Право силы и сила права» глава
Конституционного  суда  России  В.Зорькин,  отмечая,  что  «проблема
соотношения права и силы является стержневой для всей мировой правовой
мысли и практики», он ставит эту проблему в центр внимания, поскольку в
последние годы скорость глобальных перемен «такова, что правовые системы
–  и  национальные,  и  международная  –  за  ними  катастрофически  не
успевают»,  что  создает  «регулярные  ситуации  выхода
внутригосударственных и мировых процессов вообще за рамки какого-либо
правового  поля»  и  «выход  в  пространство,  где  действует  так  называемое
«право» силы, а по сути – произвол, являющийся антиподом  права как меры
свободы».  Автор  особо  выделяет  то  обстоятельство,  что  «глобализация
вносит  в  нашу  жизнь  колоссальную  неустойчивость,  обнажающую
хрупкость,  зыбкость,  неопределенность  современного  мира»,  и,  как  итог,
отмечает,  что  «никакие  действующие  правовые  доктрины   не  имели  для
освоения  подобной  «турбулентно-хаотической  реальности»
соответствующего концептуального аппарата»,  что «процесс  «турбулентно-
хаотизирующей»  глобализации  оказывает  возрастающее  социокультурное
давление на общество и юридическое сообщество каждой страны» и ставит
«сложные,  философско-правовые  вопросы,  связанные  с  традиционной
проблемой  соотношения  силы  права  и  «права»  силы»
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150528/273817674.html. 
       Можно ли овладеть этой стихией и если можно, то как?  Представляется,
что сегодня чисто правовой и даже философско-правовой подходы к данной
проблеме недостаточны, поскольку правовой кризис – лишь одно из хотя и
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важных,  но  частных  следствий  глобального   кризиса  и  не  может  быть
устранен  без  разрешения  последнего.  А  это  разрешение  в  связи  с
«турбулентно-хаотическим» характером социума предполагает пересмотр не
столько  правовых  аспектов  жизни  социума,  сколько  сущности  самого
современного  социума и его особенностей с широких философских позиций,
причем  концептуально новых. Глобализацию все трудней характеризовать с
помощью  традиционных  понятий  прогресса  и  регресса,  системы  и
структуры,  мира  и  войны,  переворотов,   революций  и  представлений  об
общественно-экономических формациях, исторически сменявших друг друга,
из-за  текучей  мозаичности  современной   глобальной  картины.  Но  и
недостаточно  говорить  о  ней  как  о  глобальном  аморфном,  хаотичном
вневременном «обществе вообще». 
      Мы будем исходить из того, что современное человечество, одновременно
мозаичное   и  коммуникативно  объединенное  бесконечно  разнообразными
связями  и  отношениями,  все  больше  напоминает   единую  текучую
субстанцию,  проявляющуюся  в  разнообразии  и  изменчивости своих
культурно-цивилизационных,  общественно-государственных,  духовно-
мировоззренческих и иных форм,  границы между которыми плывут, а сами
формы трансформируются, но в своем меняющемся единстве многообразия
продолжают сохраняться как единое глобальное целое. В этой своей новой
форме социум все больше проявляет себя как  новая историческая, при том
уже глобальная общность людей.  Сущность данной общности состоит в том,
что  она  выступает   как  развертывающееся  в  себе,  но  сохраняющее  себя
социальное  единство   многообразия. Речь  должна  идти  о  современном
социуме  как  о  глобальной социальной  тотальности,  жизнь  которой
предстает  как  процесс  тоталогенеза и  требует  к  себе  отношения  как  к
таковому. В связи с этим перед человечеством встают новые исторические
задачи,  прежде  всего  связанные  с  тем,  чтобы,  учитывая  его  тотальный
характер,  адеватно  управлять  им,  прежде  всего,  научиться  поддерживать
глобальную ситуацию в оптимальном состоянии. 
        Понимание социума как глобальной тотальности требует его адекватного
понятийного  и  концептуального  описания.   Ответом  на  данный  запрос
является   метафизика тотальности,  которая,  по-видимому,  не  случайно
получила развитие в последние двадцать лет в ходе разработки назревшей
постнеклассической методологии, сменявшей традиционные классическую и
неклассическую.  Первая  исходила  из  примата  объекта  над  субъектом,  а
вторая – из ведущей роли субъекта. Метафизика тотальности рассматривает в
качестве более реальной ситуацию, в которой субъект, влияя на среду (как на
объект), испытывает обратное влияние среды, потому что сам всегда является
частью среды, и процесс предстает как постоянное развертывание субъект-
объектного целого как одновременно единого и многообразного. 
          Использование  понятий  и  принципов  метафизики  тотальности
позволяет  подойти  к  жизни  глобального  социума   как  к  тоталогенезу.
Задачи, которые при этом решаются, носят качественно новый, по сравнению
с  традиционными  подходами,   характер.  Впервые  в  истории  формируется

5



необходимость  рассмотрения  всех  без  исключения  стран  и  континентов  в
качестве  единого социального субъекта,  при этом важным является учет его
отношений с планетарной природной средой. Сам социальный субъект, при
этом,  также  меняется  и  требует  оптимального  управления  отношениями
между странами, континентами и их жителями с позиций поддержания их
гармонизированных глобальных  отношений.  Чтобы  понять,  каким  образом
указанная гармонизация может осуществиться  (и возможна ли она вообще), а
также  какой  должна  быть  стратегия   действий  единого  планетарного
субъекта, необходимо четче представить себе сам способ его единого в своей
тотальности существования и условия его исторической самореализации.
     В  чем  главная  проблема  глобального  сообщества?  В  отличие  от
традиционных  временных  и  локальных  исторических  событий,  которые
специфически движутся и взаимодействуют в своем историческом  времени и
пространстве социума, современный глобальный социум как целое внешне
никуда  не  движется,  а  лишь  трансформируется  в  себе. В  таком  случае
задача состоит в том, чтобы оптимально управлять этими трансформациями.
Внешне сегодняшний социум также кажется единым и сохраняющим себя, но
это  единство  условно.  Он  кажется  сохраняющим  себя  лишь  потому,  что
ограничен  общим  пространством  земной  поверхности,  вынуждающим
народы  к  внешнему  общежитию.  Это  внешняя  целостность  социума  «по
неизбежности» существовала всегда в истории человечества и вырабатывала
свои формы поведения. В вынужденном общежитии «правила общежития»
формировались стихийно и на основе постоянного и сихийного  «выяснения
отношений» между  разными социальными общностями  на  основе  силы и
экспансий.  Сегодня  внешняя  целостность  «по  неизбежности»  благодаря
указанным  выше  тенденциям  и  процессам  перерастает  в  органическую
целостность,  в  которой  частные  события  в  тех или  иных местах  социума
прямо  или  косвенно  все  активней  сказываются  на  всем  социуме.  Своими
частными  изменениями,  всплесками  социальной  активности  и
историческими флуктуациями он проявляется  и  как мировое сообщество. 
       Сегодня взаимозависимость  и единство стран мирового сообщества
усилилось,  продолжение  политики  силы,  особенно  со  стороны  наиболее
развитых в военном отношении государств,  становится все  более опасным
для всех, в том числе для самих инициаторов проведения устаревшей себя
как  постоянно  меняющегося  единства  многообразия  стратегии  жизни.
Возникла  и  усиливается  потребность  осознания  социумом  необходимости
новой  стратегии  жизни  через  уяснение  механизма  поддержания
оптимального  состояния  этого  многообразия,  делающее  невозможным
глобальный  апокалипсис, и приемлемое для всех. До сих пор в социуме в
качества  механизма  мирного  отношений  между  народами  были  правовые
отношения разного уровня. Сегодня, как было отмечено выше, глобальный
правовой  механизм  не  успевает  за  событиями  и  начинает  давать  сбой.
Сложность нормативной базы и неспособность ее адекватно реагировать на
текучесть  жизни  неизбежно  ведет  к  расшатыванию  социальных  порядков,
росту  незаконных  и  противозаконных  действий,  расслоению  обществ  на
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противостоящие  группы  из-за  разрыва  их  материальных  и  финансовых
возможностей и интересов, усиления роли политики силы из-за накопления
военных  средств,  в  том  числе  массового  поражения,  включая  атомное,
химическое  и  биологическое  оружие,  -  все  это  чревато  на  каком-то  этапе
самоуничтожением социума. 
       Выход из этой непростой глобальной ситуации предполагает в качестве
важной предпосылки ответ на несколько непростых вопросов. 1.Возможно ли
вообще  состояние,  противоположное  дисгармонии  социума,  в  котором
субъективные  интересы  людей  не  смогут  нарушить  его  гармонизирующей
функции? 2. Если возможно, то как эти дезинтегрирующие интересы можно
нейтрализовать, не применяя репрессивных мер, существует ли объективный
нерепрессивный механизм такой  нейтрализации  и  на  чем он  основан?   3.
Какими должны или могут быть смыслы, идеалы и ценности новой жизни
социума?  4. Какие новые возможности несет глобальня жизнь социума для
человека и в отношении социума и человека к остальному бытию? 
      Существуют ли сегодня достаточные теоретические предпосылки для
ответа  на данные вопросы и придания  уверенности в самой возможности
указанной  гармонизации  всех  сторон  жизни  в  современном  глобальном
социуме и, более того, в постоянном поддержании ее присутствия, несмотря
на непрерывные трансформации жизни глобального сообщества.  Как было
сказано,  основа  для  такой  уверенности   сегодня  существует  в  виде
метафихики тотальности.   Более того,  теоретически  вопрос о характере
гармоничных  оптимумов  в  сложных  меняющихся  систем-тотальностей
сегодня  в  метафизике  тотальности  уже  решен.  Поэтому  главная  задача
состоит  в  том,  чтобы  перейти  от  теоретических  ответов  к  практическому
осмыслению современной жизни и уяснению общей модели  гармоничной
жизни  глобального  сообщества и   последующему  технологическому
обеспечению перестройки его жизни на новых основаниях как в отдельных
странах и регионах, так и в социуме в целом. 
     Что  представляет  из  себя  сегодня  социум  как  тотальность?  Это  не
абстрактное  общество,  описываемое  привычными  усредненными
экономическими,  социальными  показателями,  характеристиками
государственного устройства, специфики общественного сознания и прочими
параметрами. Это социум, стоящий выше отдельных стран и народов, потому
что содержит в себе  возможность разных видов и форм социальной жизни,
актуализирует  и  поглощает  одни  и  порождает  другие,  но  никогда  не
сводится ни к одной из них и потому не может быть описан их языком. У
него  имеется  свой  язык  –  язык  метафизики  тотальности.  Но  хотя
актуальность понимания социума как тотальности возрастает с каждым днем,
понимание  данного  обстоятельства  до  сих  пор  не  обрело  еще  нужного
статуса  в  международной  жизни.  Проблема  социума  как  тотальности  не
только не поставлена в повестку дня и не обсуждается в рамках ООН, что
было  бы  естественным,  а  даже   не  сформулирована.  Такое  положение
становится  все  более  неестественным.  Поэтому  сегодня  настойчивое
внедрение  подхода  к социуму как к тотальности  на всех международных
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уровнях,  вплоть  до  ООН,  является  первоочередной  задачей.   Параллельно
должна  идти  на  международном  уровне  разработка  универсальных
понятийных  и  концептуальных  средств  метафизики  тотальности,  а  также
выработка и внедрение в практику алгоритмов непрерывного поддержания
процессов гармонизации и оптимального управления этими процессами.  им 
      Главная задача в теоретическом понимании социума сегодня требует
ответа на три первоочередных вопроса: 
1)  как  реализуются   взаимоотношения  онтологической  субстанциальности
социума  с  ее  онтическими  проявлениями,  возникающими  из  него  и
растворяющимися  в  нем  и  в  его  непрерывной  онтико-онтологической
текучести;  почему, при этом, социум не редуцируется ни к одной из своих
форм и не утрачивает многообразия? 
 2)  какое  онтико-онтологическое  состояние  является  для  социума
оптимальным  и  почему?  Каков  механизм   неисчерпаемого
самовоспроизведения  социума  во  все  новых  формах  при  сохранении
бесконечного актуально-потенциального разнообразия данных исторических
форм?       
3)  как  на  практике  установить  оптимальное  состояние  социума  и
поддерживать его в дальнейшем? 
    Недостатки  традиционных  подходов. Ранее  существовавшие  и
существующие  к  сегодняшнему  моменту  попытки  описать  социум  хотя  и
фиксируют  некоторые  внешние  особенности  социогенеза,  недостаточны
прежде  всего  потому, что  упускают его  субстанциальную сущность.  Явно
устаревшими, хотя и сыгравшими свою роль в движении к идее тотальности,
оказываются еще недавно популярные системно-структурные схемы социума,
функциональный  подход  и  представления  об  устойчивой  стратификации
обществ.  Когда  И.Валлерстайн  говорил  о  мире  как  о  "мир-системе"  и
основной пафос его позиции [1] состоял в провозглашении заката США (одна
из его работ называется "Закат Америки") и развала мировой системы, после
чего,  как  он  считает,  в  2050  или  2075  годах  появится  "некая  новая
историческая  система  или  системы",  возникал  естественный  вопрос,  а  на
какой субстанциальной основе будут происходить (и уже происходят) все эти
преобразования? Не случайно на его лекции в Киевском университете в июне
2005г. докладчику задавали вопросы: мир - это одна система или много, а
если много, то как они соотносятся между собой, и как будут соотноситься, в
том  числе,  в  ходе  прокламируемых  катастрофических  изменений?  Если
произойдет крах США, то изменится вся мир-система или только ее часть и
т.п.? Более того, мир-системная методология может априори рассматриваться
как  недостаточная  и  потому,  что  она  не  учитывает  несистемных  и
антисистемных  процессов  в  социуме  -  антиглобалистских  движений,
выступлений зеленых, сегодняшнего глобального терроризма и т.д. 
     Даже  преодоление  на  общефилософском  уровне  крайностей
структурализма  постструктурализмом  (правда  через  впадение  в  другую
крайность – постмодернистский релятивизм) остается пока что недостаточно
учтенным  в  социальной  философии.  Хотя  тенденции  движения  в  этом

5



направлении уже были обозначены. Например, социолог Э.Гидденс писал о
современном «ускользающем мире»,  о  его  «непрерывной  структуризации»
как о результате глобализации [2]. Другие авторы указывали на подвижный
характер социальных структур и статусов, «пересегментацию реальности» и
«кризис  традиционных критериев  идентичности»,  прямо  утверждали:  «То,
что  мы  привычно  называем  обществом,  являет  собою  непрерывное
становление, в котором не многому удается затвердеть и стабилизироваться»
[3, с.3-23]. Во всех указанных случаях имеется понимание неотвратимости
существенных  трансформаций  мирового  социума,  но  в  том,  что  касается
представлений о новой модели жизни социума, здесь нет четкого понимания,
не говоря о концептуальном единстве.
     Исходный принцип нового подхода. Понимание мирового сообщества как
развертывающегося в себе, но сохраняющего себя единства многообразия –
тотальности  -   предполагает  выявление  природы  единства,  которое
одновременно  есть  многообразие,  и  механизма  саморазвертывания  этого
единства  многообразия.  Эта  природа  заключена  в  самих  истоках
социальности, а ее уяснение требует мысленного возврата к начальной точке
антропосоциогенеза,  в  которой  сосредоточена  вся  еще
недифференцированная социальность в виде  единства общества и человека,
я и  мы, позже утраченного. Этот условный возврат должен быть нацелен на
осмысление  социального  многообразия как  проявления  единой,  а  потому
субстанциальной  человеческой  сущности  как  истока  социальности.
Единство  социального  многообразия  следует  из  единства  и  многообразия
самой  человеческой  природы,  а  проблема  человечества непосредственно
смыкается с проблемой человека, сосредотачивается в ней. 
       В метафизике тотальности исходным пунктом решения вопроса является
принцип онтико-онтологической дуальности социальных субъектов. Из него
следует, что    социальное единство многообразия  есть следствие  сочетания
в  человеке  индивидуального,  как  онтического,  и   социального,  как
онтологического,    начал.  Онтические  отношения  людей  задают
многообразие социума, а неотрывные от них онтологии  человеческой жизни
–  кго  единство.  Жизнь  целого  есть,  в  конечном  итоге,  проявление
двойственной деятельности отдельных индивидов, их онтико-онтологической
природы,  и  понять  их  вне  взаимной  онтико-онтологической  связи
невозможно.  Истинная  легитимация  понятия  социум  возможна  в  его  не
только и не столько внешних, сколько в глубинных человеческих выявлениях,
в  фиксации  онтико-онтологической  дуальности  любых  социальных
феноменов,  а  основой  этой  дуальности  является  онтико-онтологическая
дуальность самого человека, его жизнедеятельности и самих результатов его
труда.    Жизнь континентов, регионов, сотен стран и народов, переплетение и
трансформации бесконечного множества не признающих границ рыночных и
иных  (политических,  военных,  духовных,  культурно-этнических,  деловых,
туристских, миграционных и прочих) потоков и связей между людьми - все
эти  внешне  независимые  явления становятся  внутренне  связанными
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проявлениями единого глобального целого, в котором онтико-онтологическая
природа его субъектов играет основополагающую роль. 
     Механизмы постоянного обновления онтико-онтологических отношений
затрагивают не только конкретных людей,  их повседневную жизнь, а и их
онтологические  среды  и  их  онтику,  социальные  институты,
внутригосударственные и межгосударственные   отношения. Они становятся
объектами каждодневного внимания, поскольку члены общества вынуждены
непрерывно определять  оптимальные линии своего поведения  и  действий,
думать  о своем ближайшем будущем и будущем своей семьи и детей,  а в
государственных  масштабах  –  о  развитии  общества  и  государственных
институтов, международной политики и о решении глобальных проблем. В
условиях высокой динамики общественной жизни чем более активен человек
онтически во внешнем мире, тем более сказываются на нем и его внутренней
жизни изменения онтологий социального бытия. Ведь если  человек  в своих
внешних  причинных  действиях   пребывает в  мире,  то  мир  как  скрытая
основа  жизни  человека  онтологически  пребывает  в  человеке.  При  этом
человек в своей свободе в мире ведет себя полионтично, выступает в разных
онтических  ипостасях,  то  мир  пребывает  скрыто  в  человеке
полионтологично. В ходе своей жизнедеятельности человек, реализуя себя в
разных ролях онтически, в то же время испытывает  и соответствующие этим
ролям разные онтологические влияния. Сегодня  колебание сознания членов
общества между своей полисоциальной и своей же полисубстанциональной
сущностями становится все более выраженным и естественным. Чем больше
мы  проникаем  в  себя,  тем  больше  широкий  общественный  горизонт
становится  нам  доступным. И  наоборот, проникновение  в  онтику
субъективной  жизни  неуклонно  ведет к  углублению человека в  онтологии
бытия.  Через  этот  онтико-онтологический  механизм  и  связанные  с  ним
причинно-кондициональные влияния (причинные внешние влияния человека
на  внешнюю среду  и  связанные  с  ними  обратные  скрытые  рефлексивные
влияния  среды  на  человека)  любой  человек  глобального  социума  прямо
(онтически)  или  неявно  (через  разные онтологические  уровни)  связан   со
всеми другими  проявлениями социума в общей тотальности социума. При
этом следует учитывать неоднородность самого социума, в котором имеются
свои  субтотальности,  живущие  относительно  самостоятельной  жизнью,
подобно тому, как в городе есть районы
     Объективность социума как тотальности. Несмотря на ускользающий
характер  социума  как  тотальности,  а  точней  благодаря  его  онтико-
онтологической  дуальности,  он  существует  и  реален  именно  в  этом
тотальном смысле. Целостность социума как постоянной связности и столь
же  постоянного  изменения  его  содержания  в  виде  отношений  людей,
государственных структур, институций и ассоциаций, становится все более
очевидной и явной, что усиливает  развитие интеграционных процессов как в
глобальном, так и в местных масштабах в ходе бурных обновлений средств
жизни  и   всепроникающих  коммуникаций,  обладающих  небывалыми  для
прошлых поколений возможностями.  Переплетение и обновление связей  и
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отношений  порождает  неизбежность  текущего  согласования  позиций  и
действий  разных  субъектов  и  непрерывного  поддержания  оптиального
состояния социума, что на сегодняшний день далеко не всегда происходит.
      Все чаще бывает невозможно оптимально решить даже частный вопрос,
например  касающийся  проблемы  образования,  не  прибегая  к  помощи
нескольких ведомств,  принятия решений на нескольких уровнях,  при этом
нет гарантии, что адекватно учтена если не текущая ситуация в образовании,
то  тенденции  ближайшего  будущего  всего  общества,  от  которых
образовательный процесс также зависит.   Парадоксальным образом единство
социума выявляет себя и через противоречивые, часто противостоящие друг
другу и даже трагические события. Ведь не только согласие и консенсус, а и
противостояния  выявляют  взаимное  небезразличие  разных  участников
событий,  непосредственно  влияющих  на  динамику  смещения  интересов,
приоритетов  и  центров  притяжения  в  общей  ситуации.  Это  часто  ведет  к
деградации отдельных сторон процесса, но и к его упорядочению в целом.
Разрешения  конфликтов,  чрезвычайных  ситуаций,  развитие  событий,
связанных иногда с огромными и непредсказуемыми рисками и опасностями,
являются  механизмами,  спасающими  социум  от  утраты  им  внутренней
связности, т.е. от распада и гибели. Это означает, что в нем постоянно, иногда
жестко  и  в  катастрофической  форме  действуют  тенденции  гармонизации,
сочетания противоречий, снятия диссонансов и полярностей.   
     Но эти, стихийные "регуляторы" часто действуют на грани возможного,
оказываются  во  многих  случаях  связанными  со  слишком  большими
"издержками". В конечном итоге, на каком-то этапе, если человек не овладеет
ими,  они  могут  вообще  оставить  его,  а  то  и  весь  социум  за  рамками
регуляции,  принеся  их  в  жертву  более  мощным  и  глубоким  онтологиям,
например  природным самоорганизующимся  тенденциям  типа  изменения
климата на планете, появления множества новых не поддающихся лечению
заболеваний человека и т.п. Дальнейший стихийный ход подобных событий
становится недопустимым. Лишь овладев динамикой не только социальной
тотальности,  а  и  органического  единства  социума  и  его  природных
оснований, человечество сможет рассчитывать на позитивное решение своих
проблем. И здесь мы снова возвращаемся к человеку.
    Антропологическое измерение. С антропологической точки зрения анализ
социума важен в связи с непрерывным шоком, испытываемым современным
человеком в результате хронического отставания его адаптации к изменениям
от этих изменений, которые он сам же и вызывает. На это впервые со всей
отчетливостью указали основатель Римского клуба Аурелио Печчеи и автор
книги  «Футурошок»  Элвин  Тоффлер.  Идеи  "торможения"  развития
производств  и  "замораживания"  интеграционных  процессов  через  всякого
рода  ограничительные  меры показали  свою  утопичность.  Стало  ясно,  что
единственным  выходом  становится  прямо  противоположный  путь,  -
признание естественными непрерывных и не всегда простых преобразований
мирового  сообщества  и  его  отношений  к  природе  при  условии  их

5



сознательного регулирования в интересах всего социума и каждого человека.
Кончается время стихии, когда можно жить, обкрадывая других. 
      Повсеместный и преодолевающий любые наказания рост  масштабов
коррупции –  симптом кануна гибели существующего на планете внутренне
разобщенного образа жизни социума,  усиливается тенденция  движения  к
пока еще отсутствующей системе жизни, в которой оптимальное отношение
онтического  и  онтологического,  индивидуального  и  социального   станет
объективно  выгодно  всем,  будет   соответствовать  целостности   как
человечества, так и человека. Все очевидней, что невозможно, традиционно
меняя  общественный  строй,  формы  правления,  производственную  и
экологическую  политику,  построить  свое  национальное  благополучие  без
связи с другими обществами, как и за их счет, поскольку другие общества
для каждого человека все  больше становятся  и своими по мере движения
социума к единому обществу-человечеству. У людей нет иной перспективы,
кроме  как  «уметь  жить  вместе».  Решающими  становятся  взвешенные
решения,  способные  учитывать  целостную  динамику  и  обеспечивать
сохранение  социума как  такового.  Становятся,  но еще не  стали.  Пока что
практические  действия  строятся  на  устаревшей  примитивной  идеологии
силы в виде авантюрной внешней политики или террористических войн, и
усложняют  ситуацию  настолько,  что  приобретают  черты
общецивилизационных  провокаций,  испытывающих  социум  на
выживаемость,  причем  в  этих  «испытаниях»  гибнут  массы  ни  в  чем  не
повинных людей. 
    Субъективные  трудности.  Едва  ли  не  главная  сложность  на  пути  к
будущему  связана с тем, что объективный момент глобализации дополняется
во многих случаях субъективным, проявляющимся в попытках использовать
интегративные  тенденции  в  односторонних  интересах  отдельных  стран  и
интернациональных  групп  сверхвлияния.  Это  противоречит  позитивному
решению  проблемы,  вызывает  ответные,  антиглобалистские  настроения  и
порождает  дополнительные  противоречия  планетарного  масштаба.
Неизбежная поляризация интересов и действий на наднациональном уровне
закладывает  потенциальные  общечеловеческие  угрозы  и  обрекает  уже  не
отдельные  народы  и  этносы,  а  весь  социум  на  химерическое  будущее.
Традиционная  силовая  стратегия,  попирающая  любые  правила  и  нормы
жизни,  становится  чем  дальше,  тем  более   опасной  и  ведущей  в  хаос  и
требует качественно новых способов  сохранения  согласованного единства
жизнедеятельности  обществ  через  выработку  новых  стратегий  на  уровне
ООН. Речь идет об овладении технологиями взаимопереходов сознательных и
стихийных,  а  также  целенаправленных  индивидуальных  и  неуправляемых
массовых сторон жизни социума. Отходит в прошлое идея о не зависящей от
сознания,  а  значит фатальной закономерности развития общества.  Сегодня
все  очевидней,  что  деятельность  людей  способна  менять  характер  и
направленность общественных процессов на каждом этапе их развертывания,
и потому ценностные параметры деятельности и ее разумность приобретают
все  большую  востребованность  и  актуальность.  Первоочередной  является
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проблема  сохранения  социума  в  условиях  не  только  локальных
экстремальных  флуктуаций  в  социуме  и  природных  катаклизмов,  а  и
возможности  реального  перерастания  их  во  всемирные  потенциально
деструктивные  процессы  из-за  сознательно  осуществляемых
авантюристических действий субъектов самого социума. 
      Прежние  относительно  локальные  катастрофы,  даже  такие,  как  две
мировые войны ХХ в., ставшие апофеозом силовых решений проблем, все же
не  угрожали  существованию  социума  как  целого.  В  отличие  от  этого
сегодняшнее  стирание  граней  между  локальными  и  глобальными
измерениями  ведет  к  тому,  что  даже  местные,  часто  относительно
безобидные  и  нейтральные  события  чреваты  развертыванием  в
неконтролируемые  глобальные  последствия,  не  говоря  об  опасности
целенаправленной  идеологии  и  практике  разрушительного  глобального
терроризма, за которой стоят вполне определенные конфронтирующие силы с
мощным экономическим и военным потенциалами. Тот же И.Валлерстайн в
свое время правильно отмечал, что в мире утрачивает свое значение понятие
"региональные  войны",  поскольку  за  ними,  как  правило,  стоят  великие
державы [4, с.68]. 
Растет  потребность  в тотальном мышлении,  в  котором анализ  локальных
действий предполагает учет не только местной, а и глобальной ситуации, как
и разработка глобальных стратегий не может уже обходиться только опорой
на вооруженные формирования и политический шантаж, требует учета самых
разнообразных  факторов  социальной  жизни  и  динамики  их  доминант.
Понятие  «национальная  безопасность»  уже  связывается  не  только  с
вооружениями  и  армией,  в  это  понятие  включают  также  экономическую
безопасность,  энергетическую,  социально-политическую,  религиозно-
конфессиональную и межэтническую стабильность.
     Интегральность социума. Интегральный характер социума проявляется
сегодня  в том, что нарастающий вал проблем не может быть решен частями,
он требует адекватного концептуального и практического подхода к мировой
ситуации в целом. В этой ситуации даже отдельные крушения самолетов, как
показывает  практика,  могут  приобретать  международный   резонанс  и
требовать  обсуждений  на  уровне  президентов  нескольких  стран.  В  этой
активной  реакции  на  высоком  уровне  уже  на  отдельные,  хоть  и
нетривиальные  события, можно видеть, хоть пока и редкий, но позитивный
симптом  нового подхода  к  т.н. глобальным проблемам современности,  и
тенденцию  к  переосмыслению  самого  понятия  глобальной  проблемы  в
сторону  расширения  его  содержания,  что  также  важно.  Ведь  хотя  о
глобальных  проблемах  сегодня  не  говорит  только ленивый,  обычно  за  их
перечислением упускается или недооценивается их комплексная специфика,
что  делает  их  решение  невозможным  с  самого  начала,  поскольку
комплексный подход невозможен без обобщающих понятий.  
          Вопрос  о  новых понятиях  и  наполнении более  содержательным
смыслом уже имеющихся также важен. Ведь сегодня  это относится даже к
понятию социума.  Даже в  философских  словарях  данное  понятие  сегодня
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фактически отсутствует, хотя стихийно оно широко используется в практике
социального, политического, научного общения и межгосударственного, и в
гуманитарной  сфере.  Ситуация  его  полулегитимности  должна  быть  снята.
Это понятие,  если  оно будет  четко определено  и  принято как  инструмент
международного  общения  и  юридический  термин  на  уровне
межгосударственных  договоров  и  документов  общецивилизационного  и
общечеловеческого  значения,  позволит  синтезировать,  уточнить  и  придать
технологический  характер  многообразной,  но  распыленной  сегодня  по
разным ведомствам и научным школам тематике. 
      Должны быть налажены как постоянно действующий институт социума
международные конференции, касающейся проблем мирового сообщества.  В
качестве  положительного  примера  в  этом  случае  можно   взять  доклады
Римского  клуба  и  проводившаяся  под  эгидой  ООН  еще  в  1992  году   и
получившая  широкий  резонанс  конференция  в  Рио-де-Жанейро,
отличавшаяся  высоким  государственным  представительством  участников,
однозначно  указавшая  на  фундаментальное  значения  глобальных  проблем
для современного человечества. Неустановившийся статус понятия социума
и неразработанность его содержания ведут к тому, что множество ценных,
взаимно необходимых, разноплановых исследований в мире осуществляются
в  отрыве  друг  от  друга,  раздроблены  по  многим  национальным  и
международным структурам,  а  полученные результаты часто используются
только в незначительной их части из-за слабой координации всей работы. Это
имеет место,  в том числе и в пределах самой Организации Объединенных
Наций, в комиссиях Евросоюза, во многих многосторонних и двусторонних
проектах,  что резко снижает  эффективность  даже той  явно  недостаточной
работы по решению глобальных проблем, которая проводится сегодня. 
      Осознанию  того,  что  проблемы  миграций,  терроризма,  бедности,
коммуникаций,  демократизации,  социальной  справедливости,  в  частности
справедливого правового мирового порядка,  отношений богатых  и  бедных
стран  и  т.п.  носят  общезначимый  характер,  мешает  не  только  эгоизм,
политическая  и  иная  заангажированность  главных  фигурантов  мирового
процесса,  привыкших  к  использованию  односторонних  стратегий,  а  и
отсутствие  четко  определенных  понятий,  адекватных  ситуации  XXI  в.,
способных однозначно зафиксировать и институциональным образом ввести
в  мировой  лексикон  важное  для  всех  без  исключения  стран  и  народов
понятие социума. Дефектность современного международного политического
мышления  состоит  в  его  фрагментарности,  членении  интересов  и
нацеленности  лишь  на  локальные  выгоды  стран,  регионов  или
транснациональных  корпораций,  что  в  условиях  рыночной  идеологии
считается  вполне  нормальным  и  естественным.  Оно  видит  бесконечное
разнообразие жизни человечества, но не в состоянии подняться до осознания
его  как  единой  реальности,  при  целостном  подходе  к  которой  многие  из
сегодняшних  проблем  оказались  бы  надуманными  и  взаимно
скомпенсированными. 
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    Указанная  ущербность  политического  мышления  как  исключительно
рыночного  и  преимущественно  силового  порождает  парадокс:  в
практической  политике  де-факто  присутствует  человечество  с  его
проблемами,  но  отсутствует  единый  субъект  человечества,  понимаемый
как  социум,  способный  решать  эти  проблемы  адекватным  образом.  На
планете  Земля  нет  единого  человеческого  субъекта  подобного  хорошему
хозяину,  который  разумно  решает  вопросы  ведения  своего  хозяйства  на
основе  согласованных  действий  членов  семьи,  живущих  не  только  своей
личной жизнью, а и общими заботами о доме, в котором им всем доводится
жить, по крайней мере, пока не открылись иные варианты и возможности.
Мы  пока  не  вышли  из  школы  земного  детства  и  стихийных  детских
отношений,  но  уже  подошли  к  выпускному  классу  и  обряду  инициации.
Станет  ли  этот  обряд  введением  в  разумную  жизнь  или  обернется
катастрофой,  засвидетельствующей  нашу  незрелость,  покажут  ближайшие
50-70 лет. За это время должно появиться новое, глобальное мировоззрение и
его вестники, способные поднять человечество на новый уровень отношений
и ценностей и тем спасти его. 
Подходы к решению. Решение указанных проблем очевидно и каждый может
приобщиться  к  практике  его  осуществления.  Следует  отталкиваться  от
нескольких предпосылок. 
       Прежде всего, от понимания каждым политиком и каждым гражданином
того,  что  единство  и  единообразие  –  не  одно  и  то  же,  но   единство  не
исключает многообразия, а оптимальным в своей жизнестойкости и развитии
является  как  раз  их  сочетание,  поскольку  они  не  противоречат,  а
предполагают  друг  друга.  В  связи  с  этим  необходим  переход  к  новому,
глобальному  мышлению,  предполагающему  всеединый  характер
многообразия  интересов, связанных со спецификой жизни каждого региона,
страны, человека. Решение лежит не на пути господства силы, педалирования
различий,  нетерпимости  и  поощрения  ксенофобских  настроений,  а  на
выявлении гармонии разнообразия,  в которой только и возможно истинное
решение проблем всех. Ведь у каждого человека есть свое оптимальное место
в мире и свой неповторимый жизненный путь, и никто не может жить за
другого,  но в социуме  никто не  может жить и без  других.  Решение – в
гармонизации всей системы отношений на основе некоторых универсальных
закономероностей  и  принципов.  В  тоталлогии  данный  вопрос
рассматривается  на  метафизическом  уровне  как  проблема  сизигии.
Существует  и  ее  решение,  выявлен  параметр  сизигийности,  на  который
следует ориентироваться в практической деятельности. Подробней об этом в
статье [5]. 
      Следующим является вопрос о том, как осуществить адаптацию понятия
сизигии к проблеме социума. Путь ответа  на него можно начать с внешне
незначительного,  но  на  самом  деле  существенного  уточняющего
терминологического  шага:  унификации  одинаковой  по  смыслу,  но
разнообразной  в  местном  использовании  терминологии.  Не  отрицая
уникальности  частных  проявлений  социума  (народа,  нации,  этноса,
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социальной группы, селения, города и т.д.), целесообразно подвести все эти и
подобные  им  целостные  феномены  под  общее  понятие,  например:
"социальная форма", или, если акцентировать внимание на цельности данных
феноменов,  - "социальный  организм".  Это  позволит  универсализировать
социальный анализ и следующие из него выводы, одновременно связав его с
метафизической концепцией сизигии. 
       В литературе можно встретить близкие этому взгляды. Например, вместо
специфического обозначения тех или иных конкретных общественных форм
предлагается использовать единое обобщающее понятие "социоисторический
организм",  сохраняя  также  возможность  выделения  в  нем  вторичных,
третичных  и  т.д.  образований.  Как  отмечал  автор  этой  идеи  известный
историк  Ю.И.Семенов,  "понятие  социоисторического  организма  является
исходной и одновременно самой важной категорией исторической и вообще
всех  общественных  наук"  [6,  с.23].  Однако  понятие  социоисторического
организма  отягощено  прежними  типологическими  представлениями  и
несколько  механистично  с  терминологической  точки  зрения.  Понятие
"социальный организм" представляется более удачным, если понимать под
ним  любую обладающую  целостностью  стихийно  формирующуюся
совокупность  людей  и  их  отношений,  и  имеющую  ряд  специфических
признаков  и  черт,  придающих  ему  неповторимое  индивидуальное
своеобразие на фоне более широкого социального контекста. 
       Социальные организмы могут формироваться по разным основаниям,
иметь разные масштабы и степень устойчивости. Ими являются человечество
как целое, отдельные племена, народности, либо поселения, семья и др. Даже
случайное  скопление  людей,  озабоченных  общей  местной  быстротечной
ситуацией, либо даже отдельный человек как атомарное проявление социума,
можно рассматривать как социальные организмы. Введение данного понятия
позволяет значительно расширить рамки социально-философского анализа с
точки зрения  охвата  полноты социума и интегрального подхода  к нему. В
метафизике  тотальности,  выходящей  за  пределы  социального  бытия,  для
обозначения разных форм целостностей бытия существует более абстрактное
понятие -  дискрет.  Примерами самостоятельных социальных образований,
социальных  организмов (социальных  дискретов), выступающих,  в  то  же
время, в специфических проявлениях, являются нации, партии, религиозные
общины, города, страны, производства, ассоциации и т.д. и их относительно
самостоятельные  компоненты  в  том  случае,  если  они  рассматриваются  в
своем  контексте  как  относительно  неделимые,  условно  говоря,  монадные
образования.  Их  специфика,  несмотря  на  общее  обозначение  (социальный
организм),  определяется  их  местом  в  ландшафте  социума  и  в  связи  с
ландшафтными порядками своего бытия.  В  связи  с  этим важное  значение
имеет  разработка  понятия  социального  ландшафта,  переведения  его  из
метафорического статуса в научный. Такой подход позволяет уникальность
жизни и сущности отдельных социальных организмов органически сочетать с
их принадлежностью к общему целому и его развитию. 
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       Методологическая установка на сочетание неповторимых форм в общей
их тотальности реализуется в  тоталлогии, где любой социальный организм
рассматривается  как  тотальность,  а  сама  тотальность  определяется  как
развертывающееся в себе, но сохраняющее себя единство. Содержание этого
единства может трансформироваться,  но в нем всегда имеют место те или
иные сменяющие друг друга комплексы дискретов, которые выступают также
в форме относительно самостоятельных организмов-субтотальностей. С этой
точки  зрения  любой  социальный  организм  может  рассматриваться  как
определенным образом сочетаемая со своими субтотальностями и с внешней
общечеловеческой  ситуацией  тотальность,  что  позволяет  применять  к
анализу  социума уже достаточно  разработанную методологию метафизики
тотальности.  Новое  мышление  позволяет  решать  многие  проблемы,  не
отбрасывая  всех  остальных  подходов,  методов  и  фактических  знаний  об
обществе, уже приобретенных человечеством, и, с другой стороны, позволяя
производить  их  взаимное  упорядочение  как  специфических подходов  к
специфическим формам единого социального бытия - социума. 
      Теоретическая  ситуация.  Хотя разработка метафизики тотальности
создает  предпосылки  интеграции  социальных  знаний  и  формирования
философии социума, такие предпосылки существуют и в самих социальных и
исторических  науках.  Помимо  приведенного  примера  с  историческим
понятием  "социоисторического  организма"  сегодня  вводятся  и  другие,  в
которых  подчеркивается  целостность  и,  одновременно,  неоднородность  и
текучесть структур социальных организмов. Но эта тенденция не доведена до
философских обобщений. Например, говорят о формировании "смешанного
(полифонического)  общества"  [7,  с.6].  Экономисты  указывают  на
необходимость  представления  общественных  институциональных  систем в
виде  "органической  целостности",  конкретизируя  их  через  призму
"способности  к  саморегулированию  на  основе  органического  единства
институтов  рынка,  государства  и  нерыночных  институтов  гражданского
общества"  (7,с.4).  Однако  в  калейдоскопе  одновременно  существующих
многих  социальных  проблем  и  стоящих  за  ними  общих  закономерностей,
ценностей  и  принципов  жизни  нельзя  разобраться  без  категорий  и
представлений  о  социуме  как  таковом,  сохраняющемся  несмотря  на
плюрализм  интересов,  ценностей,  разномасштабных  и  разноплановых
изменений и трансформаций его компонентов. 
       Узость сегодняшнего социального мировоззрения обусловлена как раз
тем,  что  государственные,  национальные,  этнические,  религиозные,
социальные,  патриотические,  расовые,  региональные  и  прочие  интересы
понимаются как исключительно локальные, как только "свои", не имеющие
отношения к "чужим" и потому противостоящие последним. Нет понимания,
что  «чужое»  в  сегодняшнем  едином  мире  есть  хотя  и  менее
непосредственное,  но  также  «свое».  Сопоставление  "своего"  и  "иного"
игнорирует  то,  что  К.Г.Юнг  называл  симбиозом  (symbiosis)  -
психологическим  состоянием,  в  котором  содержание  личного
бессознательного  одного  человека  переживается  другим.  Отбрасывается
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реальность переживания, о котором писал О.Шпенглер, говоря, что события,
происходящие в  Европе,  он переживал  «как  свои  собственные».  Уже пора
вносить в общественное сознание мысль, что все страны, народы и люди есть
серия явлений одной и той же социальной субстанции, не внешне только, а
сущностно, «родственно» зависимые друг от друга и присутствующие друг в
друге,  а  потому  независимо  от  их  желания  и  индивидуальных  амбиций
обращающиеся друг к другу и ищущие общения друг с другом. Как писал
Б.Паскаль: «Ты бы не искал Меня, если бы Я не был в Тебе». Сегодня нам
следует не просто искать, а понимать себя в других и других в себе. Следует
также учитывать,  что  хотя  через  специфические  локальные  формы всегда
говорит единый социум, но также и жизнь социума реализуется по-разному в
зависимости  от поведения локальных форм,  -  от каждого из нас.  Поэтому
социальные формы сериальны в своей сродненности в том смысле, что более
или  менее  явным  образом,  но  всегда  взаимосвязаны  определенным
соответствием  друг  другу и  именно  поэтому  образуют  некоторое
множественное  всеединство.  Утрата  данного  соответствия  есть  утрата
всеединства, смерть социума. Данное соответствие в тоталлогии и называется
сизигийным. Как члены указанного всеединства все социальные формы есть
разные социальные дискреты единой серии общей им социальной субстанции
и изменение каждой из них сказывается на других, ведет к более или менее
глубокому  переоформлению  наличной  сериальной  картины  в  другую,  с
другим характером и видом серий. 
        Без понимания сизигийности социальных процессов и отношений и
дальше будет сохраняться отмеченная выше противоестественная ситуация
отсутствия реального субъекта решений и действий мирового социума при
фактическом наличии этого социума. Добровольное принятие и исполнение
всеми  странами,  народами,  людьми  тех  или  иных  договоренностей  и
решений,  формально направленных на  обеспечение  общей безопасности  и
процветания, будет и дальше проблематичным, пока роль общеорганизующих
сизигийных  связей  глобального  социума не  будет  признана  не  менее,  а  в
стратегическом  смысле  -  более  значимой,  чем  прагматичные  местные
решения и действия. В философии диалога, в коммуникативной философии
уже сделаны начальные шаги к осознанию органической внутренней связи
"Я" и "Другого",  а  Х.Ортега-и-Гассет  видел в этой субстанциальной связи
даже  решение  проблемы  бессмертия  человека.  Но  пока  что  –  это  только
первые  и,  в  значительной  мере,  наивные  шаги,  которые  на  более
фундаментальной  и  выверенной  основе  должны  перерасти  в  мощное
социальное движение за новый мир и новую планету. 
          О типологизации исторических событий. Сегодня философско-
социальный типологический анализ часто сводится к критиковавшейся еще
О.Шпенглером механической процедуре изучения отдельных социальных и
культурно-исторических  организмов  с  последующей  их  внешней
комбинацией  в  те  или  иные  типы.  Это  порождало  раньше  и  порождает
сегодня  упрощенные  и  одновременно  абстрактные  схемы  исторического
процесса.  Сначала  выстраивались  истории  отдельных  обществ  (Германии,
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Франции, России и т.д.), континентов и регионов (Европы, Америки, Азии и
др.) и далее на этой основе писалась сводная история человечества, которая,
не  случайно,  часто  оказывалась  европо-,  азиа-,  востоко-  центристской,  в
зависимости от того, кто ее писал. Либо социум как целое представлялся как
нечто искусственно конструируемое из совокупности стран, народов, культур
(культурно-исторических типов), цивилизаций. 
            Линейно-стадиальный подход использовался  уже Гесиодом (в
регрессивном  ключе  ухода  общества  от  "золотого  века"),  присутствует  в
провиденциалистской шестиэтапной концепции Августина, хронологической
картине эпох Л.Бруни (античность - средние века - новое время), трехчленной
(дикость-варварство-цивилизация)  (А.Фергюсон)  и  четырехчленной
(охотничье-собирательная  -  пастушеская  -  земледельческаяя  -  торгово-
промышленная  стадии)  (Г.Гроций)  схемах.  Завершение  эта  линия  нашла  в
идее прогресса  (А.Тюрго,  Ж.Кондорсэ,  Ж.-Ж. Руссо,  формационная теория
К.Маркса,  сегодняшняя  картина  стадий  роста  и  архаично-индустриально-
постиндустриального шествования человечества (У.Ростоу, Д.Белл, Гелбрейт,
З.Бжезинский, Фурастье, Э.Тоффлер и др.). Но во всех этих случаях всегда
оставались вопросы о полноте положенных в их основу принципов. Столь же
искусственными  были  и  циклические  построения  Полибия,  Ж.Гобино,
Н.Данилевского,  самого  О.Шпенглера,  А.Тойнби,  Ф.Бэгби.
Неоцивилизационные  и  неолиберальные  идеи  современных  авторов
С.Хантингтона и Ф.Фукуямы в этом отношении не блещут новизной, пытаясь
подвести  цивилизационное  разнообразие  под  американоцентрстскую
политическую  идею  и  тем  оправдать  стремление  США  к  мировому
господству. 
    Во всех подобных схемах выхватывались отдельные линии и темы жизни и
истории,  но  не  ухватывалась  жизнь  социума  как  целого.  Последняя
редуцировалась к история религии и церкви, смене духовных приоритетов,
как у О.Конта, к цепи политических событий, движений наций или научно-
технического  прогресса,  к  экономическому  развитию  или  (сегодня)  к
развитию  коммуникаций,  знаний  и  интеллектуального  капитала  и  т.п.  без
достаточного понимания органической связи и взаимной динамики всех этих
факторов  друг  с  другом  в  реальной  истории.  Соответственно,  такая
историческая  картина  носила  либо  идеологический,  например  классовый
характер  (К.Маркс),  либо  уходила  в  описательный  эмпиризм  (Ранке,
Моммзен и др.), объяснялась на основе географического, демографического,
экономического  либо  технологического  детерминизма,  а  также  действия
других,  более  интригующих  обстоятельств  (конспирологических,
субъективно-волюнтаристских и т.д.). 
      Впервые сизифову попытку преодолеть эту разобщенность предпринял
К.Маркс,  который  ввел  понятия  экономического  базиса  и  надстройки  и,
рассмотрев смену способов производства как объективный результат закона
соответствия  производительных  сил  и  производственных  отношений,
говорил о целостности базисно-надстроечного комплекса. Однако, поскольку
при  этом  упор  делался  на  определяющей  роли  базисного  компонента,
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собственная  история  иных  компонентов,  прежде  всего  надстроечных,  -
политики,  искусства,  религии,  философии  и т.д.  –  отрицалась.  И хотя  эта
схема  в  значительной  мере  подтверждается,  в  том числе  и  современными
событиями  (в  ходе  экономического  коллапса  постсоветских  стран  самыми
эфемерными и незащищенными, т.е.  лишенными собственной живительной
силы,  действительно  оказались  надстроечные  компоненты,  а  жизнь  их
носителей – артистов, ученых, учителей, политиков, философов и т.д.  – на
самом  деле  как  бы  утратила  преемственность  с  предыдущей  советской
эпохой), все же, как сегодня ясно, она должна интерпретироваться иначе, чем
у  Маркса.  Социальная  целостность,  если  она  субстанциальна,  не  может
базироваться  на  абсолютизации  одной  из  сфер  -  производственно-
экономической. У Маркса последняя обретала особый статус, который почти
мистическим образом ни от чего не зависел, но все определял. Человек как
субъект  выпадал  из  этой  схемы  и  средством  ее  реализации  были
непосредственно  связанные  с  производством  классы.  Как  известно,
последнее  обстоятельство  вызвало  обвинения  Маркса  не  только  в
экономическом  детерминизме,  а  и  в  изобретении  им  новой  мессианской
доктрины, где  мессией оказывался пролетариат и его «передовой отряд» -
коммунистическая  партия,  ведущая  общество  подобно  Христу  к  будущей
светлой жизни, но только на земле. 
     Выход  из  этой  ситуации  состоит  в  признании  многообразия
взаимосвязанных движений социума и изменчивостиих роли и приоритетов
в  историческом процессе,  рассматриваемом как  социальный тоталогенез.
Иначе  говоря,  необходим  пересмотр  самого  понятия  социальной  истории,
выход на понимание ее как тоталогенеза,  и переход на периодизацию ее с
позиций  универсальных  тоталогических  параметров. Но  такой  принцип
требует  предварительного  принятия  идеи  социума  как  тотальности.  Этот
процесс идет и в самом марксизме как естественное его развитие и коррекция
в связи с событиями конца ХХ - начала ХХI вв., хотя и без использования
термина «тотальность». 
     Известный  теоретик-марксист  В.А.Вазюлин  настаивает  на  том,  что
историческая ограниченность во взглядах К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина
обусловленная  не  их  теоретической  несостоятельностью  (наоборот,  автор
всячески  подчеркивает,  что  они  были  «первоклассными  гениями»),  а  их
эпохой.  Они  делали  акцент  на  быстром  историческом  этапе  отрицания
капитализма,  переоценивали  возможности  грядущих  социалистических
революций  и  недооценивали  возможности  социализации  и  интеграции
империалистических  государств  и  возможностей  капитализма,  которые
проявились  в  значительной  мере  именно  вследствие  влияний
социалистических  движений  и  революций.  Смена  исторических
обстоятельств указала, считает Вазюлин, на необходимость более глубокого
понимания социума, к чему Маркс и стремился, но был ограничен условиями
своего  времени.  Маркс,  говорит  Вазюлин,  «шел,  по  сути  дела  от
поверхностных  слоев  человеческого  общества вглубь,  к  сущности
человеческого общества» (курсив – К.В.)  (он ссылается при этом на свою
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работу  [8].  В  другой  работе  [9,  с.99-107]  он  отмечает:  «Любой,  самый
разгениальный  исследователь  находится  на  определенном  уровне.  Этот
уровень  необходимо  ограничен  некоторыми  заблуждениями.  А  эпоха
необходимо порождает определенные заблуждения, которые «снимаются» на
более  глубоком  уровне  познания»  [9,с.106-107].  Фактически,  этими
рассуждениями о «заблуждениях» и их снятии утверждается, что Маркс шел
к  пониманию  общества  как  целостности,  где  объективные  процессы
социализации и демократизации, зарождавшиеся в условиях капитализма и
порождавшие  идеи  его  преодоления,  оказывали  обратное  влияние  и
модернизировали капитализм. С позиций тоталлогии, это означает признание
целостного общественного процесса, в котором противостояния идеального и
материального,  революционного  и  эволюционного  моментов,  прямых  и
обратных связей не являются абсолютными, и реальностью является не та
или иная полярность, а их подвижное сочетание в виде взаимозависимости и
взаиморазвития. 
     Более  четко  ориентация  на  понимание  социума  как  тотальности
представлена  в  статье  социал-демократа  Юрия  Красина  [10],  хотя
рассуждение  здесь  ведется  с  других позиций.  Отмечая,  что формационная
теория Маркса не всегда описывает реальные процессы (Красин ссылается на
«азиатский  способ  производства»),  он  акцентирует  внимание  на
остававшемся в марксизме слабо разработанном, но существенном моменте
неповторимости социальных событий. Вслед за неокантианцами он отмечает,
что  общественные  науки  вообще  не  могут  оперировать  объективным
критерием  истины  и  базироваться  на  объективных  законах  (на  что
претендовал  Маркс,  говоря  об  истории  как  о  естественно-историческом
процессе),  поскольку  предметом  исторической  науки  есть  процесс
исторического  творчества,  в  котором  «объект  немыслим  без  субъекта».
Развивая эту мысль, Красин высказывает принципиальный тезис: адекватное
восприятие  практики  общественной  мыслью  «принципиально  невозможно
как прямое отражение объекта  с  одной какой-либо позиции»,  в  результате
чего  всегда  имеет  место  бесконечность  возможных  интерпретаций,  за
которыми  скрывается  многообразие  и  противоречивость  социальной
реальности  как  практики  субъектов  с  постоянной  возможностью  ее
изменения и принятия альтернативных вариантов. 
         Далее он отмечает, что в случае социальных процессов на первый план
выходят  не  константные,  а  другие  характеристики общественных связей  –
несводимость многообразия социальных отношений к общему знаменателю,
отсутствие  предопределенности  развития,  его  вариативность,
бифуркационная  альтернативность,  зависимость  выбора  от  случайностей,
релятивность всех структур, их автономность по отношению к целому, и в
частности – к  базисным структурам.  Учет всех этих характеристик делает
очевидным,  замечает  Красин,  что  «реальный  общественный  процесс  -  и
нередко в решающей степени – зависит от вполне конкретных поступков, от
не всегда обдуманных решений, от подчас иррациональных побудительных
мотивов самих участников событий». В этих словах подмечена особо важная
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роль разовых,  «случайных» событий в социуме,  что также характерно для
процессов тоталогенеза. 
      Наконец, отмечая, что общественные отношения испытывают влияние
многообразных  новых  потребностей,  не  сводимых  к  экономическим
интересам, и гибко меняющихся под этими влияниями, он пишет: «целостное
общество  как  бы  распадается  на  автономные  сферы,  в  свою  очередь
атомизирующиеся».  Этим  общество  фактически  представлено  как
тотальность,  причем  указана  одна  из  особенностей  такой  тотальности,
которая  в  тоталлогии  называется  диверсизацией  (принцип  диверсизации
утверждает:  любой  момент  тотальности  может  в  определенных  условиях
разворачиваться  в  качественно  самостоятельную  субтотальность).
Характерны и такие слова автора: «повторяемость в общественном развитии
опосредована  множеством  неповторимых  условий,  действий,  поступков,
способных  придать  этому  развитию  иное  качество  или  иную  специфику,
«сломать» привычную логику повторяемости». А потому «законы» общества
«не  предопределяют  ход  общественного  развития,  а  лишь  фиксируют  его
вероятные  направления,  обусловленные силой исторической  инерции… по
отношению к обществу, вероятно, правильней говорить не о «законах», а о
доминирующих векторах развития…». Эти давно обсуждавшиеся в западной
философии положения (как говорил и сам Маркс,  в жизни общества закон
действует  как  тенденция)  сегодня  начинают приобретать  особое  значение,
что фиксируется и статьей Красина. 
       Но не только фиксируется. Красин стремится углубиться в данную тему.
Он  отмечает,  что  в  сложных  социальных  процессах  «любой  тенденции…
противостоят другие, в том числе и прямо противоположные. Эти тенденции
модифицируются  в  зависимости  от  их  взаимодействия:  одни  могут
превалировать, другие могут быть блокированы или нейтрализованы». Здесь
иными  словами  и  в  еще  аморфном  виде  Красин  фактически  отмечает
некоторые  черты,  связываемые  в  тоталлогии  с  парсически-
генерологическими  (pg-)  переходами.  Язык  pg-переходов  и  других
тоталогических  понятий  позволяет  описывать  процессы,  связанные  с
тотальностью  и  вполне  эмпирически  ухватывать  ту  сложную  социальную
картину, о которой говорит Красин. Ему не откажешь в проницательности,
когда он, отмечая недостаточность понятия «закона» для описания общества,
замечает: «возможно, было бы полезно иметь иные термины для выражения
некоторых глубинных связей общественного развития, побуждающих те или
иные группы людей воспринимать мир и действовать не произвольно, а под
влиянием сложившихся  обстоятельств».  На  самом деле  дело  не  столько в
терминах,  сколько  в  принципиально  новом  взгляде  на  социум,  который
формируется  и  который наиболее адекватно  может  быть  выражен теорией
социальной тотальности. 
       Принципиально важно и то, что новый подход предполагает и новое
понимание  взаимодействия  человека  (социума)  и  природы,  а  также
изменение взгляда на законы самой природы. Как известно, в классической
науке  законы  фиксируют  установившиеся  отношения  и  изменения,  и  на
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основе знания условий их действия можно предвидеть события как угодно
далеко  вперед  и  также  проникать  безгранично  глубоко  в  их  историю.  В
естествознании  говорят,  что  такие  законы  эквивалентны  относительно
прошлого и будущего, т.е. фактически не зависят от направленности времени
(стрелы  времени).  Однако  такие  законы  действуют  только  в  случае
устойчивых  ситуаций  и  применимы  только  к  ограниченным  (замкнутым)
системам.  Реально  же  существуют  и  другие  состояния  –  неустойчивые,
непериодические,  возникающие  и  исчезающие,  открытые,  т.е.  связанные  с
обменом  разнообразными  субстратами,  информацией  и  энергией,  а  также
случайные,  хаотичные.  Они  присутствуют  в  природе,  но  особенно
характерны для общества,  поскольку здесь действует человек, обладающий
собственными потребностями, эмоциями и свободой. И потому в социуме на
первое  место  выходят  иные  отношения  детерминации.  Более  того,
взаимодействие  человека  с  природой  вносит  момент  случайности,
неустойчивости  и  хаотичности  в  сами  природные  явления,  причем  даже
тогда,  когда  они  сами  по  себе  устойчивы.  В  подобных  случаях  наряду  с
ситуациями,  описываемыми  традиционными  законами,  необходим  новый
логический  аппарат  для  понимания  состояний,  в  которых  отсутствует
равноправие  прошлого  и  будущего,  имеют  место  явления  организации  и
дезорганизации,  упорядочения  и  хаотизации,  равновесия  и  неравновесных
процессов.  Он требует иной картины мира, сущность  которой может быть
выражена двумя словами: мир тотален. 
      В тотальных процессах не очень ясным в рамках традиционных знаний
образом  ненаправленное  время  становится  направленным,  в  котором
прошлое,  настоящее  и  будущее  не  могут меняться  местами (т.н.  парадокс
времени).  Теоретически этот парадокс состоял в науке в том,  что феномен
обнаруженный в термодинамике неравновесности нужно было совместить с
законом  Ньютона,  из  которого  следует  эквивалентность  прошлого  и
будущего. А в квантовой физике возник еще более интересный, касающийся
времени  парадокс,  связанный  с  важной  ролью  человека  в  изучаемых
физических процессах (что особенно важно, когда речь идет о социальных
явлениях).  Он  состоит  в  том,  что  поскольку  фундаментальное  уравнение
квантовой механики симметрично по времени и разные состояния квантовой
системы равновероятны во времени, но на практике в каждом физическом
опыте реализуются в конечном итоге только вполне определенные, постольку
получается,  что  направление  времени  придают  наши  измерения,  наше
вмешательство.  Как  образно  пишет  И.Пригожин,  в  квантовой  механике
человек  обретает  не  столько  дитя,  сколько  отца  времени  [11,  с.124].
Применительно  к  социуму  можно  сказать,  что  выводя  социальную
неопределенность  в  определенное  состояние  своими  решениями  и
действиями, человек сам является отцом социального времени. 
      Выход из тупика.  Из понимания социума как тотальности следует, что
все  сферы  жизни  обладают  как  самостоятельностью,  так  и  органически
связаны.  С  одной  стороны,  относительно  независимому  развертыванию  и
преобразованию (в том числе исчезновению и возникновению) любых частей
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социума не следует ставить границ и все они, таким образом, все же имеют
свою  собственную  историю,  связаны  со  своим  собственным  временем-
хроносом.  С  другой,  принципиально  важно  помнить  и  то,  что  они  всегда
связаны  настолько,  что  автономность  их  историй  (в  том  числе  истории
производственно-экономических  отношений)  оказывается  относительной  и
временной в пределах общей субстанциальной тотальности, которая никогда
не  утрачивает  единства,  полноты  и  перспектив  в  ходе  своих  постоянных
обновлений,  но  накладывает  определенные  ограничения  на  участников
общего движения с точки зрения необходимости соответствия их друг другу в
этом сериальном единстве (сизигийности). 
       Отсюда  следует  и  еще  один  важный  вывод:  поскольку  локальные
обновления влияют на целое и испытывают влияния с его стороны, каждая
форма,  будь  то  экономика,  наука,  искусство  или  религия, несет  в  себе
наслоения  истории  всего  социума,  содержит  память  о  нем  в  виде
специфического,  присущего  только  ей  кода. В  своей  совокупности  эти
внешне  независимые  специфические  в  своей  уникальности  формы
оказываются  проявлениями  общей  мировой  культуры,  и,  в  то  же  время,
активными  ее  участниками  и  творцами.  Онтический  поликультурализм
одновременно  монокультурен  на  уровне  онтологии  социума  как  целого.
Наслоения памяти осуществляются подобно тому, как новый факт, входящий
в  сознание,  сказывается  на  всей  мировоззренческой  картине  человека  и
влияет на всю архитектонику его знаний. Рассматриваемая с этих позиций
социальная  тотальность  целостна  не  только  в  синхроническом,  а  и
диахроническом  планах,  имеет  память  текущей  жизни  и  историческую
память.  Последняя  отлагается  в  культурной  стратиграфии,  декодирование
которой,  осуществляемое  например  историками  и  науковедами,  по-новому
высвечивает  и  настоящее,  а  также  открывает  новые  перспективы  для
оптимизации будущего. 
      В  последние  десятилетия  прежние  культурно-  и  философско-
исторические  подходы  постепенно  пересматриваются  в  направлении
понимания  истории  человечества  как  целостности  социума  как  в
пространстве,  так  и  во  времени.  В  традиционных  огрубленных  схемах
устраняются  резкие  разграничительные  линии  и  провалы,  лакуны  в
фактических  знаниях,  формируется пространство единого концептуального
анализа в контексте всеобщего синтеза. Имеют место попытки глубже войти
в ткань социума через развитие концепций центр-периферийных отношений,
в  частности,  анализируя  т.н.  периферийный  капитализм  (Р.Пребиш,
Ф.Кардозу),  изучение  феноменов  субразвития  и  зависимости  (А.Агиляр  и
др.),  а  также путем развития упоминавшегося т.н.  мир-системного подхода
(Ф.Бродель,  И.Валлерстайн)  и  сетевой  парадигмы  (М.Кастельс).  Многие
авторы указывают на движение от господствовавшей ранее идеи единой, но
тематизированной  картины  истории,  к  взгляду  на  социальную
множественность  как  на  одновременное  развертывание  разных  сторон
социального целого. О том же, как это ни парадоксально, свидетельствуют и
концепции антиисторического плана (идея необъяснимости истории Р.Арона,
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антиисторицизм К.Поппера, работы З.Тилли, П.Штомпки, постмодернистов).
В них в ходе критики прежних философско-исторических схем указываются
некоторые  реальные  проблемы,  решение  которых  также  способствует
раскрытию целостности общественных процессов. Среди указанных проблем
-  прежде  выпадавшие  из  анализа  трудности  идентификации  отдельных
социальных  организмов  и  стадий  исторического  развития  в  связи  с  их
взаимовлияниями и взаимопроникновениями; понимание историй как разных
мифов об одном и том же социуме; интерес к несистемным и неструктурным
сторонам жизни социума в постструктурализме и постфункционализме и др. 
      Среди прочего,  усиливается интерес  к исследованию взаимодействия
исторических  вертикальных и  горизонтальных связей  в  социуме,
предпринимаются  попытки  выделить инвариантные  стороны  социальной
жизни  -  взаимодействия  дифференциаций  и  интеграций,  порядка  и
беспорядка, поиски связей концепций эволюционизма и диффузионизма и т.д.
Особое значение приобретает старая идея, получившая образное обозначение
"исторической  эстафеты"  (Ж.Боден,  Л.Леруа,  Г.Гегель,  в  Украине  на  нее
обращал  внимание  И.Франко),  зафиксировавшая  тот  важный  факт,  что
история  всегда  была  связана  с  наличием  и  перемещением  в  социально-
географическом  пространстве  центров  мирового  культурно-исторического
развития,  которые  как  бы  передавали  историческую  эстафету  общего
прогресса человечества друг другу, исчерпав перед этим свои исторические
потенции.  В  этой  идее  важно  сочетание  многообразия  дрейфующих
исторических центров с единством развития мирового социума, и мысль об
истории  как постоянном  перемещении  некоей  волны  максимальных
напряжений социума в историческом времени. Данная идея представляется
весьма  плодотворной  при  условии,  что  она  не  ограничивается  социально-
географическим  пониманием  исторических  трансляций  (на  самом  деле
географические  смещения  исторической  активности  вторичны),  а
предполагает  проникновение  в  более  глубокие  механизмы  социально-
антропологического  и  социально-природного  взаимодействия,
обусловливающие взаимопереходы актуального и потенциального в социуме
в  результате  его  саморазвития.  Выявление  данных  механизмов  –  задача
современной социальной философии. 
      Что касается сферы истории, то здесь пока что все более утверждается
мысль о всеединстве, о том, что «всемирная история одновременно и едина, и
многообразна"  [6,  с.138].  К  этому  объективно  подводит  и  получающий
сегодня  распространение  т.н.  многофакторный  подход,  в  котором  каждый
"фактор"  (экономический,  политический,  социальный,  культурный  и  т.д.)
рассматривается как действующий относительно независимо.  Казалось  бы,
он не столько продвигает к идее единства, сколько уводит от нее. Но на самом
деле  идея  многофакторности  создает  предпосылки  такого  продвижения,
поскольку  в  ходе  ее  развития  неизбежным  становится  вопрос  о
согласованности многообразия «факторов» в едином общем взаимодействии.
Более  того,  речь  уже  идет  не  просто  о  статичной  гармонизации,  а  о
согласовании  жизни  социальных  организмов  в  ходе  структурных
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преобразований социума, в которых меняется характер идентичностей самих
людей  и  институтов.  Как  очевидный  факт  утверждается  сегодня  тезис  о
сосуществовании  множества  идентификаций  человека,  которые
субординируются по важности в  данном месте  и в данное время и,  более
того,  характер  этой  субординации  может  меняться  при  смене  жизненных
обстоятельств.  Социологи  отмечают,  что  традиционная  концепция
неизменной стратификации общества уходит в прошлое. Широкое признание
такого  метаморфического  динамизма  социума  является  уже  созревшей
предпосылкой  принятия  концепции  социальной  тотальности,  в  которой
метаморфозы  тотальности  являются  одной  из  важнейших  исходных
принципов, следующих из самого определения тотальности. 
       О  тоталогической  методологии. Фиксируя,  что  в  условиях
обозначенного  интеллектуального  фона  единственно  продуктивной
методологической  основой  анализа  социума  становится  метафизика
тотальности, заметим,  что истоки  ее  можно обнаружить  уже в  древности,
например  у  Анаксагора  и  Гераклита.  Но  категориальная  определенность
понятию  тотальности  была  придана  германской  философией.  Причем
тотальность  понималась  здесь  не  только  синхронически,  как  "единство
многообразия»  (целокупность)  (И.Кант),  а  и  диахронически,  как
"развертывающееся  в  себе,  но  сохраняющее  себя  единство  многообразия"
(Г.Гегель).  Гегелевское  определение  представляется  наиболее  приемлемым
для  целей  тоталлогического  анализа  социума.  На  его  основе
целенаправленное  исследование  тотальности  как  философской  категории
сегодня  осуществляется  в  Украине  в  Центре  гуманитарного  образования
НАН  Украины.  Здесь  более  двадцати  лет  разрабатывается  метафизика
тотальности,  введен ряд новых категорий и понятий, выявлены принципы,
которые позволяют более продуктивно исследовать любые тотальные формы,
в том числе и такую, как социум. В последнем случае формируется отдельная
область тоталлогии - "социальная тоталлогия". 
     Тоталогический подход по самой своей сути сразу снимает ряд вопросов.
Например,  общество  -  одна  система  или  множество?  В  тоталлогии
существует  упоминавшийся  принцип  диверсизации,  согласно  которому
любая  часть  тотальности  может  разворачиваться  в  качественно  иную
тотальность  (субтотальность),  имеющую  свою  собственную  историю,  но
подчиняющуюся  тем  же  общетотальным  закономерностям,  хотя  и  в
специфическом виде. Этот и другие принципы социальной тоталлогии имеют
(по отношению к социуму) всеобщий характер, т.е. применимы не только к
социуму в целом, а и к отдельным его субформам – социальным группам и
социальной  стратификации,  экономике,  духовной  и  политической  жизни
общества, региону, стране, городу, промышленному или иному предприятию,
к  развитию структур,  начиная  с  партий и  всей  политической  организации
общества  и  кончая  империями,  федерациями,  а  также  к  естественным
человеческим  общностям  (этносу,  нации,  народности  и  др.).  С
тоталогических  позиций  может  рассматриваться  жизнь  коллектива,
ассоциации,  любых  временных  и  переходных  образований.  Тоталлогия
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активно развивается с 1993 года. Толчок этому дал  реализовывавшийся в то
время   украинско-российский  научный  проект  «Постнеклассическая
методология:  становление,  развитие,  принципы,  перспективы»  [12].
Тоталогическая методология получила с тех пор практическое приложение в
анализе  как  фундамеиальных  проблем  [13],  так  и   ряда  более  частных
проблем  в  разных  областях.  Например,  в    интерпретации  текстов,  в
лингвистике,  психологии,  антропологии,  географии,  при  рассмотрении
особенностей  образовательно-учебного  процесса,  в  системологии,  в
архитектуре,  ландшафтоведении,  при  рассмотрении  причинной  и
непричинной рациональности, а также в теории театрального искусства, при
рассмотрении  феномена  игры  и  даже  в  туристском  деле.  Сегодня   она
используется также в качестве методологии  разработки проблем брендинга,
изучении  сверхвозможностей  человека  и  др..  Результатами  исследований
данных  вопросов  стали  многочисленные  публикации,  в  том  числе
монографические. 
      Они могут служить введением к дальнейшим исследованиям социума,
традиционных  тем  исторической,  социокультурной,  философско-
исторической  и  других  областей  гуманитарного  знания  под  новым  углом
зрения,  а  также  быть  использованы  при  подготовке  специалистов-
методологов, разработчиков стратегий и экспертов в сфере общесоциальных
проблем  и  в  деле  управления  (принятия  оптимальных  и  эффективных
решений любого плана).  Исходные принципы, о которых идет речь,  могут
служить  мировоззренческой  и  методологической  основой  при  подготовке
специалистов  по  гуманитарной  экспертизе  -  анализу  комплексных
инновационных проектов с целью предотвращения нежелательных и опасных
для общества и человека рисков и деструкций.
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 Шморгун Олександра

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ МОДЕРНОГО ТИПУ

В  статті  розглянуті  філософські  підвалини  розбудови  новітньої  української
національної  ідеї.  Доведена  перспективність  таких  філософських  напрямків,  як
екзистенціалізм  та  гуманістичний  психоаналіз  («екзистенційналоготерапія»)  для
розв’язання цього завдання.

Ключові  слова: національна  ідея,  атеїстичний  екзистенціалізм,  гуманістичний
психоаналіз, екзистенційний патріотизм.   

В  статье  рассмотрены  философские  основы  развития  новейшей  украинской
национальной  идеи.  Доказана  перспективность  таких  философских  направлений,  как
экзистенциализм и гуманистический психоанализ («экзистенциальная логотерапия») для
решения этой проблемы.  

Ключевые  слова:  национальная  идея,  атеистический  экзистенциализм,
гуманистический психоанализ, экзистенциальный патриотизм. 

Shmorgun Oleksandra
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The philosophical foundations of the modern Ukrainian national idea

In  the  article  the  philosophical  foundations  of  the  development  of  modern  Ukrainian
national idea are reviewed.The perspective of such philosophical directions as philosophy of
existentialism and humanistic psychoanalysis ("existential speech therapy") for solvation of this
problem  is  proved.
Keywords: national  idea,  atheistic  existentialism,  humanist  psychoanalysis,  existential
patriotism.

«Її посмішка здалася мені прозорою,
і крізь цю посмішку я побачив моє село.

А крізь моє село – мою країну.
А крізь мою країну – інші країни».

А. де Сент-Екзюпері, «Військовий льотчик»

Останні  роки  ситуація  в  Україні  характеризується  граничною
нестабільністю:  фактично  від  здобуття  незалежності  у  1991  році  вона
переживає  затяжну  кризу,  яка  в  окремих  регіонах  фактично  переросла  у
гуманітарну катастрофу. Однак кризовість та нестабільність в Україні є лише
частковим випадком кризовості та нестабільності всього світу. За прогнозами
Римського  клубу  [10]  та  оцінками  незалежних  аналітиків  [8]  глобальна
економіка  нині  знаходиться  у  перехідному  стані,  пов’язаному  із  цілою
низкою  демографічних,  екологічних,  ресурсних  проблем,  з  якого  можливі
лише  два  виходи:  або  відчайдушна  мобілізація  всіх  сил  і  докорінне
переосмислення  споживацьких  світоглядних  установок,  або  глобальна
катастрофа, в якій людство, якщо і не загине, то відкотиться далеко назад у
своєму цивілізаційному розвитку.

За такого стану справ, перед інтелектуалами та митцями всіх країн постає
завдання творення засобами філософської гуманітарної думки та мистецтва
нового  мобілізаційного  світогляду,  який  би  зміг  об’єднати  людей  для
протистояння негативним тенденціям, запропонував би їм естетичні ідеали та
етичні  орієнтири,  альтернативні  соціальній  пасивності  та  споживацтву,
подолав нарешті ту суспільну «аномію» (термін Е.Дюркгейма),  яка завжди
йде пліч-о-пліч з кризовими та перехідними станами. На мій погляд, єдиною
конструктивною засадою такого новітнього мобілізаційного світогляду може і
повинен стати націоналізм модерного типу.

Звісно,  я  цілком  усвідомлюю,  що  таке  твердження  може  викликати
численні  заперечення.  Починаючи  від  заяложеної  тези  про  те,  що  у
глобалізованому  сучасному  світі  національні  утворення  неодмінно  мають
розчинитися та зникнути, і закінчуючи не менш розхожими уявленнями, що
будь-який  націоналізм  несе  в  своїй  основі  дискредитацію  представників
інших націй, а значить, за визначенням має екстремістській і авторитарний
(тоталітарний) характер. Втім, на моє глибоке переконання, ці глибоко хибні
підходи  насправді  є  породженням  тієї  небаченої  дискредитації  поняття
націоналізм  у  ХХ  столітті,  до  якого  доклались  як  нацистський,  так  і
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радянський  тоталітарні  режими,  і  яка  після  другої  світової  війни  було
закріплена так званими ліберальними демократіями розвиненого світу.

Насправді  ж,  як свідчить  новітня історія,  саме національне відродження
принципово  нового,  модерного  типу,пов’язане  не  з  апеляціями  до
фольклорних джерел та «сивої давнини», а з переосмисленням національної
культури на якісно новому рівні, із залученням всіх наявних видів мистецтв і,
насамперед,  літератури,  сучасного  театру,  кінематографу  тарок-музики,
допомогло  таким  європейським  країнам,  як  Німеччина,Франція,  Британія,
Італія,  Іспанія,  а  також  Японії  та  «східноазіатським  тиграм»  не  просто
подолати  страшну  післявоєнну  розруху,а  й  продемонструвати  неочікувані
показники  економічного  зростання  та  покращення  добробуту, які  пізніше
отримали назву «економічного дива».Як приклади можна назвати: творчість
письменників та  поетів «групи 47» в Німеччині;  письменників А.де Сент-
Екзюпері,  А.Камю,  Ж.-П.Сартра,  А.Мальро,  Ф.Раблеса,  Р.Мерля  та  поетів
Р.Шара,  А.Мішо,  П.Елюара,  Л.Арагона,  Е.Гільвікау  Франції;  кінематограф
«неореалізму» в Італії; виникнення рок-музики як принципово нового жанру
мистецтва  в  післявоєнній  Британії;  фільми  видатного  кіносценариста  та
режисера А.Куросави та письменницька творчість Р.Акутагавти, Я.Кавабати,
Ю.Місіми  в  Японії,–  і  цей  перелік  можна  було  б  продовжувати  і
продовжувати [22].

Зайве  й  казати,  що  для  України,  на  території  якої  фактично  точиться
неоголошена  громадянська  війна,  проблема  національного  єднання  наразі
актуальна як ніколи, воно є вже в буквальному сенсі питанням виживання і
збереження  національного  суверенітету.  Разом  з  тим,  акції  громадянської
непокори на  Майдані  взимку 2013-14  рр.  та  військовий  конфлікт  на  сході
Україні,  особливо  у  своїй  початкові  фазі,  спричинили  чималий  підйом
національної самосвідомості. Однак, на превеликий жаль, цей патріотичний
порив, не знайшовши свого продовження у відповідних духовних здобутках –
творах  мистецтва,  які  б  могли  виконувати  роль мобілізаторів,  здебільшого
виродився  у  пустопорожні  гасла  на  кшталт  «Україна  понад  усе!»,  «Слава
Україні!  –  Героям  слава!»,  а  то  й  сумновідомих  нецензурних  епітетів  на
адресу президента Росії, за якими, як не сумно це констатувати, часто-густо
не стоїть навіть елементарних знань про історію рідної країни та творчість її
видатних культурних діячів, не кажучи вже про якийсь цілісний національний
світогляд.

Наводить на сумні роздуми і те, що в сьогоднішній Україні національна
ідея  чомусь  однозначно  ототожнюється  насамперед  з  православною
релігійністю,  а  національне  відродження  мислиться  передусім  як
відродження  релігійне.  Це,  своєю  чергою,  призводить  до  небачених
фальсифікацій  творчості  видатних  представників  української  культури
(Т.Шевченка,  І.Франка, Лесі  Українки, В.Винниченка та інших) з метою за
будь-яку ціну «вписати» їхні погляди у релігійний канон [23, с.121-123; 24,
с.86-92]. Такий підхід парадоксальним чином наближує Україну до російської
імперської  ментальності  з  її  споконвічним  «Православие,  Самодержавие,
Народность», від якої сучасні речники української національної ідеї всіляко
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прагнуть  духовно  дистанціюватися  (щоб  переконатися  в  цьому, достатньо
звернутись  хоча  б  до  студій  О.Забужко  «Філософія  української  ідеї  та
європейський  контекст:  франківський  період»,  «Шевченків  міф  України.
Спроба філософського аналізу», «NotreDamed’Ukraine. Українка в конфлікті
міфологій», або згадати недавні повідомлення в новинах про те, що видатна
українська  поетеса  Л.Костенко  нині  працює  над  книгою  про  занепад
Російської імперії).

Отже,  творення  новітньої  національної  ідеї,  з  одного  боку,  сьогодні
актуальне як ніколи, а з іншого, як ніколи складне, бо ж потребує на своєму
шляху  знешкодження  чималої  кількості  міфів  та  обминання  численних
стереотипів. І все ж спробуємо для початку визначити, якими б мали бути її
філософські засади або ж філософська методологія її творення.

На моє глибоке переконання, найбільш продуктивною для переосмислення
української  філософської  традиції  та  розбудови  на  її  основі  новітньої
національної  ідеї  є  екзистенційна  методологія.  Не  заперечую,  що  саме
словосполучення  «екзистенційна  методологія»  може,  на  початках,
сприйматись  як  оксюморон,  в  силу  загальновідомої  методологічної
розхристаності  філософії  екзистенціалізму. Втім,  одне  із  головних  завдань
моєї розвідки є якраз показати, що методологізація екзистенційної філософії
можлива і може бути дуже плідною.

Мені,  однак,  можуть  також  закинути,  що  екзистенціалізм,  хоча  і  був
потужною філософською течією в першій половині ХХ століття, але давно
вже фактично зійшов нанівець,  елімінувався із філософського дискурсу. До
того  ж,  прийнято  вважати,  що більша  частина  концептів  екзистенціалізму
органічно перетекла до філософії постмодернізму.

Справді,  на  перший  погляд,  основні  ідеї  екзистенціалізму  та
постмодернізму  багато  в  чому  співпадають:  рішуче  відкидання  будь-яких
авторитетів,  нестатичне  бачення  буття,  і  чи  не  найголовніше  –  активне
послуговування  концептом  «смерті  бога»,  що  так  близький  атеїстичним
екзистенціалістам. Але насправді все складніше. Справа в тому, що «смерть
бога» має філософський зміст тільки тоді,  коли є глибинним суб’єктивним
екзистенційним  переживанням.  Протягом  історії  людства  богоборство
наростає мірою осмислення людиною меж власної творчої природи і свободи.
Адже  невипадково  саме  доба  Відродження,  ставши  відправною  точкою
усвідомлення  людиною  своєї  власної  неповторної  індивідуальності,
одночасно  ознаменувалася  і  масовим  занепадом  релігійної  віри,  як
переконливо  засвідчує  загальновизнаний  дослідник  Ренесансу  Я.Буркхардт
[4,  с.329-340,  365-372].  Відомий  російський  культуролог  Л.Баткін  також
присвятив низку фундаментальних досліджень добі Відродження і  зокрема
описав  дуже  цікавий  феномен  виникнення  проблеми  авторства  (якої
практично не існувало за доби середньовіччя)  саме у Ренесансі  [1].  Отже,
стає  очевидно,  що  проголошення  постмодерністами  гаслом  тотальної
реконструкції знаменитої тріади – «смерті бога», «смерті автора» та «смерті
суб’єкта»,  так  би  мовити,  одним  пакетом,  справило  на  екзистенційну
проблематику ефект килимових бомбардувань,  які,  хоча і  знищили чималу
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частку  забобонів  та  упереджень,  водночас  перетворили  філософський
ландшафт  на  мертву  пустелю,  на  якому  нині  представники  after-
постмодернізму  з  великими труднощами силкуються  відновити  інтерес  до
особистісної проблематики. І це в той час, коли, на моє глибоке переконання,
«екзистенційний поворот»  у  філософії  міг  би  мати  вирішальне  значення  з
точки  зору  розв’язання  зазначених  на  початку  розвідки  проблем,  які  нині
стоять перед людством.

Однак,  повернемось  до  вищезгаданого  завдання  методологізації
екзистенціалізму.  Насамперед  йому  перешкоджає  різноплановість  та
строкатість представників цієї течії, яка охоплює собою досить широкі часові
та  географічні  межі:від  М.Бердяєва  та  Л.Шестова  напередодні  першої
світової війни та революції в Росії до М.Гайдеггера, К.Ясперса, та Г.Марселя
у період між двома світовими війнами і, нарешті, Ж.-П.Сартра, А.Камю під
час другої  світової  війни та після неї.  Не секрет і  те,  що екзистенціалісти
обстоювали  часом  діаметрально  протилежні  філософські  позиції  –  від
затятого  атеїзму  до  не  менш  екзальтованої  релігійності,  і  навіть  стилі
філософування  мали  різні:  хтось  прагнув  до  побудови  максимально
довершеної  філософської  системи  (знамениті  так  звані  «суб’єктивні
онтології»  М.Гайдеггера  та  Ж.-П.Сартра),  хтось  ,навпаки,  викладав  власне
вчення у формі філософських есе (Г.Марсель, А.Камю), навмисне уникаючи
будь-якої  систематизації,  а  той взагалі  відмовляючись від  звання філософа
(згадаймо знамените кредо А.Камю «я не філософ – я мораліст»), хтось, як от,
наприклад, титан німецької філософської думки М.Гайдеггер, йдучи творчим
шляхом,  встиг  побувати  в  обох  цих,  здавалося  б,  протилежних  іпостасях.
Нарешті, як не згадати, що чимало представників екзистенційної філософії
також активно  долучалися  до  мистецької  творчості  (театр,  література),  за
допомогою  якої  вони  прагнули  унаочнити  свої  ідеї.  Отже,  вочевидь,  для
нашого  завдання  аж  ніяк  не  досить  просто  резюмувати  основні  ідеї
представників  екзистенціалізму,  а  враховуючи  специфіку  течії,  швидше
виникає потреба «вжитись» в неї за методом К.Станіславського, з’ясувавши
«надзавдання», яке об’єднує всіх екзистенціалістів.

Отже,  почнемо  з  «екзистенції»  –  головної  «анти-категорії»
екзистенціалізму. На заміну традиційним філософським категоріям,  які  він
вважає  занадто  прив’язаним  до  європейського  раціоналізму  з  його
неподоланною прірвою  між  суб’єктом  та  об’єктом,  М.Гайдеггер  пропонує
власне ноу-хау – «екзитсенцію», що проявляється через «екзистенціали», в
яких  суб’єктивне  та  об’єктивне  мають  перебувати  у  нерозривній  єдності.
Найбільш спорідненим до «екзистенції», як зазначає П.Гайденко, є поняття
«життя»  у  філософії  життя,  що  мала  фіксувати  безпосереднє
життєпереживання [6, с.539]. Однак, таке переживання завжди залишається
занадто  суб’єктивним,  тому  «життя»  приречене  залишатися  для  інших
непізнанною  та  таємничою  «річчю-в-собі».  Екзистенціалісти  ж  прагнуть
подолати  цей суб’єктивний психологізм,  знайшовши якусь  точку загальної
очевидності, відштовхуючись від якої, як від очевидності точки та прямої в
геометрії,  можна  було  будувати  філософування,  що  мало  б  не  лише
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суб’єктивну  значимість.  Таким  декартівським  «cogito  ergo  sum»
екзистенціалізму  стає  теза,  що її  у  найбільш лаконічній  формі  втілив  Ж.-
П.Сартр:  «існування  передує  сутності»,  яка,  по  суті,  має  засвідчити,  що
людська  свідомість  з  необхідністю  направлена  на  щось  зовнішнє,  і
переживати цю направленість для людини значить трансцендувати, виходити
за  власні  межі.  Отже,  перефразовуючи  Р.Декарта  для  екзистенціалізму:
«трансцендую, значить існую».

Але чи можна осмислювати людське буття не замислюючись про смерть?
Адже, людина – єдина істота, що усвідомлює власний невідворотний кінець, і
це усвідомлення і є тим рушієм, що породжує смисложиттєвіпитання: людина
прагне надати своєму буттю сенс насамперед перед обличчям смерті.  Це і
дало підстави спочатку М.Гайдеггеру, а пізніше Ж.-П.Сартру говорити про
екзистенцію  як  буття,  що  направлене  до  Ніщо  та  усвідомлює  свою
скінченність,  через  яку  і  розгортаються  такі  основі  «екзистенціали»,  як
«турбота», «закинутість», «рішучість» «тривога», «страх» тощо. Невипадково
і те, що роздуми над сенсом життя найчастіше приходять до людини у так
званій  «межовій  ситуації»  (К.Ясперс)  зіткнення  зі  смертю,  хворобою,
катастрофою тощо.

Отже,  підсумовуючи,  можна  твердити,  що  «надзавданням»
екзистенціалізму є з’ясування того, в який спосіб людина може реалізувати
сенс власного буття перед обличчям неминучої смерті. Саме тут починається
роздоріжжя  між  атеїстичним  та  релігійним  екзистенціалізмом,  та  їхня
боротьба  за  право  бути  дороговказом  на  шляху  дореалізації  цього
«надзавдання».

Для  релігійних  екзистенціалістів  реалізація  людиною  сенсу  буття
неможлива без того чи іншого духовного контакту з богом. Щоправда, цей
контакт  має  з  необхідністю  носити  характер  к’єркєгорівського  «стрибка  у
віру» – бути актомдобровільного екзистенційного вибору, здійснюваного на
свій страх і  ризик, а не в силу закріплених в соціумі релігійних традицій.
Однак,  вся  проблематика  людської  свободи  та  вибору  у  релігійних
екзистенціалістів  так  чи  інакше  обертаються  навколо  фігури  бога.  Так,
Р.Бультман – основоположник діалектичної  теології  (протестантської  версії
екзистенціалізму),  яку  він  прагнув  розробити,  так  би  мовити,  на
базіекзистенційної  онтології  М.Гайдеггера,  стверджує,  що  свобода  може
розглядатись  лише як«свобода  для покори»,  «зречення  від  надії  на  самого
себе та рішучість сподіватись тільки на Бога» [3,  c.98].  Згідно М.Бердяєву
справжній екзистенційний вибір – це вибір в собі «образу божого», цю тезу у
різних контекстах можна зустріти, наприклад, у його праці «Про рабство та
свободу людини».

Що ж до представників атеїстичного екзистенціалізму (А.Мальро, А.Камю,
Ж.-П.Сартр,  М.Гайдеггер),  то для них будь-які  контакти з  вищими силами
принципово неможливі або за визначенням носять односторонній характер.
«Якщо мені з’явиться янгол, – задається запитанням Ж.-П.Сартр, – звідкіля я
дізнаюся, що це і  справді янгол? Якщо я почую голоси, то що доведе,  що
вони линуть з  небес,  а  не з  пекла,  чи з  підсвідомості,  що це  не  наслідок
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патологічного  стану?  Що  доведе,  що  вони  звернені  саме  до  мене?...
Екзистенціаліст не вважає…, що людина може отримати на Землі допомогу у
вигляді  якогось  знаку, даного їй  як  орієнтир… людина  сама розшифровує
знаки» [14,  c.325, 328].Отже,людина опиняється самотньою перед обличчям
порожнього Всесвіту, і свобода обертається для неї страшним тягарем, тому
що  вона  означає  для  неї  необхідність  пронести  у  собі  через  все  життя
протиріччя безмежних, здавалося б, можливостей людського духу і смертного
тіла,  що  може  загинути  в  будь-яку  мить.  І  позбутися  цього  трагічного
протиріччя  можна  не  інакше,  як  зрікшись  себе.  Саме  цей  головний
екзистенційний  вибір  –  вибір  себе  як  неповторної  особистості  людина
продовжує в тій чи іншій мірі робити протягом всього свого життя. 

Однак,  не  думаю,  що  варто  переводити  різні  підходи  атеїстичного  та
релігійного  екзистенціалізму  до  проблеми  сенсу  буття  в  царину  одвічної
суперечки  між  атеїстами  та  віруючими.  Річ  зовсім  не  в  тому, на  чий  бік
ставати в цій суперечці, а в тому, що релігійний екзистенціалізм саме через
своє  постійне  звернення  до  бога  як  кінцевого  мірила  всіх  екзистенційних
шукань не може бути продуктивно використаний для розбудови філософської
екзистенційної методології. Бо ж сенс людського буття, за такого підходу, в
кінцевому підсумку зводиться до контакту з вищою божественною сутністю.
Втім на відміну від ортодоксального християнства,  вона якщо і може бути
пізнана, то тільки апофатично, отже цей контакт завжди залишається великою
мірою питанням випадку і довільного потрактування, і в той же час є завжди
недосяжним, людина може тільки нескінченно наближатися нього. До того ж,
у  релігійному  екзистенціалізмі  реалізація  людиною  власної  екзистенції  з
необхідністю  має  включати  в  себе  потребу  релігійного  досвіду,  а  також
можливість  незаперечної,  нічим  необґрунтованої  віри  в  нього.  Отже,
залишається  абсолютно  незрозумілим,  яким  чином  можуть  конструктивно
реалізувати свій сенс життя ті індивіди, які такої потреби не мають. Тому у
своєму  дослідженні  я  більшою мірою спиратимусь  на  філософські  засади
саме атеїстичного екзистенціалізму, не в останню чергу й тому, що, як уже
було мною показано в ряді розвідок, саме з ним мають ідейну спорідненість
такі видатні українські письменники і мислителі, як І.Франко, Леся Українка,
В.Винниченко, творчість яких має скласти підґрунтя для розбудови модерної
української національної ідеї [23, с.123-127;24, с.92-101].

Звісно, не можна сказати, що атеїстичним екзистенціалістам вдалося дати
цілком  задовільну  відповідь  на  питання  про  позитивний  сенс  реалізації
екзистенції.  Їм  також  можна  закинути  чимало  недоречностей  та
непослідовностей:  тут  і  зневажливо-заперечливе  ставлення  до  науки  і  так
званого класичного раціоналізму, і затяте богоборство, яке може обертатися
своїм  зворотнім  боком,  і  занадто  вже  надсадне  прагнення  до  розвінчання
всього людського в людині (кохання – це лише сексуальні потреби, на основі
яких  реалізується  прагнення  до  панування;справжня  дружба  і  навіть
спілкування  неможливі  через  неможливість  однієї  екзистенції  до  кінця
проникнути  в  іншу),  зрештою,  і  головний  позитивний  ідеал  який
пропонується  –  людська  солідарність  у  бунті  перед  обличчям  свого
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трагічного жеребу теж носить характер радше доведення від супротивного,
адже,  враховуючи  загальновідомий  моральний  релятивізм  атеїстичного
екзистенціалізму, так до кінця і не зрозуміло, за які позитивні ідеали, окрім
постульованого атеїстичним екзистенціалізмом ідеалу свободи,  який все  ж
залишається занадто абстрактним,  варто і слід боротися.

Однак,  на  мій  погляд,  найпродуктивнішими  у  атеїстичному
екзистенціалізмі,  як  це  не  парадоксально,є  не  відповіді,  а  запитання,
поставлені з максимальною повнотою ітрагізмом. «Чи варте людське життя
того, щоб бути прожитим?», – задається запитанням ранній А.Камю у «Міфі
про Сізіфа».  І  конкретизуючи це запитання в дусі екзистенціалізму, можна
розділити  його на  кілька похідних:  як  знайти сенс життя,  який би зробив
життя  вартим  того,  щоб бути  прожитим;чи  може людина  бути  щасливою,
знаючи про свою смертну природу; в чому це щастя полягає тощо.

Взявши ці запитання за точку відліку і напряму звертаючись до філософії
екзистенціалізму  [9;  18],у  40-70-х  рр.  ХХ століття  на  них  намагатимуться
дати  відповіді  представники  гуманістичного  психоаналізу  Е.Фромм,
В.Франкл, Р.Мей, Г.Маркузе, А.Маслоу, паралельно переосмислюючи вчення
З.Фройда, який першим у психології спробував освітити світлом позитивної
науки  найпотаємніші  глибини  людської  індивідуальності.  Як  практикуючі
психоаналітики,  представники  гуманістичного  психоаналізу  стикнулися  з
тим, що саме відсутність сенсу життя породжувала неврози та самогубства
серед  великої  кількості  представників  забезпеченого  середнього  класу  у
західному суспільстві 50-60-х років минулого століття. «Тварина задоволена,
коли задоволені її природні потреби – голод, спрага, сексуальна потреба, –
зазначає Е.Фромм. – Тією мірою, якою людина є твариною, ці потреби мають
владу над нею і мають бути задоволені. Але оскільки вона людська істота,
задоволення  цих  інстинктивних  потреб  недостатньо,  щоб  зробити  її
щасливою.  Їх  недостатньо  навіть  для  того,  щоб  зробити  її  здоровою...
Розуміння людської психіки має засновуватися на аналізі тих потреб людини,
які  випливають  із  умов  її  існування»  [19,  с.446].Головною  ж  умовою
існування людини є трагічна дихотомія:«вона не може звільнитися від свого
духу, навіть якби вона цього хотіла, і не може звільнитися від свого тіла, поки
вона живе, і її тіло пробуджує в ній бажання жити» [19, с. 444-445]. І тільки
реалізуючи власні специфічні людські потреби, такі як потреба в залученості
(подоланні самотності), потреба подолання обмеженості власного існування,
потреба в укоріненості та братерстві, потреба в системі орієнтації та ідеалі
для поклоніння тощо, людина може стати по-справжньому щасливою.

Втім,  якщо  відсутність  сенсу  буття  породжувала  неврози  в  західному
благополучному суспільстві,  то в критичній загрозливій  ситуації  наявність
такого сенсу дає чи не єдиний шанс вижити. Не випадково «екзистенційна
логотерапія»  В.Франкла,  ключовим  положенням  якої  є  те,  що  не  може
існувати  ситуації,  в  якій  би  людина  не  могла  віднайти  сенс  для  життя  і
боротьби, народилася під час його перебування у німецькому концтаборі. Все
це,  безсумнівно,  актуалізує  надбання  гуманістичного  психоаналізу  для
подолання світоглядної кризи в сучасній Україні та світі. Причому, на мою
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думку, проблематику гуманістичного психоаналізу доцільніше розглядати у
тандемі  з  постулатами  атеїстичного  екзистенціалізму, що  значно  збільшує
евристичний потенціал обох підходів та взаємно компенсує їхні недоліки.

Однак,  може  виникнути  й  інше  і,  напевне,  головне  заперечення:  а  яке
відношення,  власне,   має  атеїстичний  екзистенціалізм  до  націоналізму,
національної  ідеї?Адже,  з  одного  боку,  екзистенціалізм  завжди  вважався
глибоко індивідуалістичним і космополітичним вченням, з іншого – в основі
будь-якої  національної  ідеї,  як  прийнято  вважати,  лежить  консерватизм,  а
значить, і необхідність звернення до релігії.

Справді, ранній французький атеїстичний екзистенціалізм зосереджується
на ідеалах нібито нескінченно далеких не тільки від національного єднання, а
й від будь-якого єднання людей навколо якихось спільних ідей. Натомість, він
пропонує або напівавантюрне кидання виклику долі самотнім завойовником
ще  не  підкорених  цивілізацією  просторів  дикого  світу  (А.Мальро
«Завойовники», «Королівська дорога»), або до нудоти болісне переживання
своєї розчиненості в матеріальному бутті, виходом із якого може бути тільки
творчість,  але  й  вона  без  живого  зв’язку  з  життям  приречена  завжди
залишатися  творчістю  заради  творчості,  що  не  може  зблизити  автора  з
іншими  людьми  (Ж.-П.Сартр  «Нудота»),  або  ж  взагалі  гранична
відстороненість  від  всього людського як  намагання  уберегти  себе  в  такий
спосіб від зануреності у вир екзистенційних переживань та, нарешті, затятий
сізіфівський бунт проти власного жеребу, в якому бунтар теж приречений на
одвічну самотність (А.Камю «Сторонній», «Міф про Сізіфа»). Однак, не може
не  кинутись  у  вічі  власна  незадоволеність  мислителів  знайденими
відповідями.  Дуже  симптоматичною  в  даному  контексті  є  буквально
фройдівська обмовка А.Камю в останніх рядках «Міфу про Сізіфа» про те,
що  «Сізіфа  слід  уявляти щасливим»,  тобто  насправді  він  нескінченно
далекий  від  тією  безумовності  переживання  життя  без  якої  не  може бути
справжнього відчуття щастя.

Пізніше, коли екзистенціалізм уже оформиться у серйозний філософський
напрямок, який стане фактично ідейним джерелом французького Руху Опору,
А.Камю  з  граничною  відвертістю  намагатиметься  осмислити
індивідуалістичний  вакуум  раннього  французького  атеїстичного
екзистенціалізму  в  «Листах  до  німецького  друга»:«В  усіх  своїх
інтелектуальних  проявах,  –  каже  А.Камю  від  лиця  «німецького  друга»,  –
Франція  зрікається  сама себе.  Ваші  інтелектуали  віддають  перевагу  перед
своєю країною в залежності від обставин або відчаю, або гонитві за деякою
туманною істиною. Ми ж, німці, ставимо Німеччину попереду істини, вище
за відчай».«На перший погляд ви ніби мали рацію, – додає він від себе... Ось
чому  ми  мали  спершу  піти  за  вами…Нам  довелося  вникнути  у  вашу
філософію,  згодитись  злегка  бути  схожими  на  вас»[7,  с.170,  182].Отже,
фактично,А.Камю  з  підкупаючою  мужністю  визнає,  що  французькі
екзистенціалісти  проявили  дивовижну  короткозорість  у  національних
питаннях напередодні другої світової війни. Лише тріумф нацизму примусив
їх замислитись над тим, що боротися з ним неможливо, не віднайшовши в

5



собі  справжні  ідеали  патріотичного служіння Батьківщині  як  альтернативу
нацистським,  що і  намагається далі  зробити французький філософ в своїх
«Листах…».

Втім, симптоматично, що далі А.Камю починає критикувати німців саме за
те, що він раніше від обличчя «німецького друга» ставив у вину французами,
і сам визнавав цю критику слушною. «В чому ж полягала різниця? – пише
він, –А ось у чому: ви легко відмовились від надії  знайти сенс життя,  а я
ніколи  в  цьому  не  зневірювався...  Від  того,  що  ви  стомилися  боротися  з
небом… ви обрали для себе несправедливість і ви уподібнили себе богам. А
ваші логічні викладки були всього лише маскуванням.Я ж, навпаки, обрав для
себе справедливість, щоб зберегти вірність землі. Я продовжую думати, що
світ цей не має вищого сенсу. Але я також знаю, що є в ньому дещо, що має
сенс, і це – людина, бо людина – єдина істота, що претендує на осягнення
сенсу життя… і наша сьогоднішня впевненість заснована на розумінні того,
що  доля  людини  і  доля  нашої  країни злиті  нині  в  одне.  Якби  все  було
позбавлене  сенсу,  ви  виявилися  праві.  Але  в  світі  зашилось  дещо,  що
зберегло сенс (курсив мій. – О.Ш.)» [7, c.170].

З одного боку, варто звернути увагу на те, що А.Камю весь час підкреслює,
що  справжній  патріотизм  зовсім  не  обов’язково  має  бути  замішаний  на
релігійності, а цілком може базуватися і на відсутності віри у вищу сутність,
в  той  час  як  трагедія  тоталітаризмів  якраз  з  необхідністю  проявляється  у
хворобливій  волюнтаристичній  релігійності,  відкаті  до  примітивно-
міфологічних форм поклоніння «живому богу» – Фюреру, Вождю тощо [21].

Однак, багато в чому ця цитата є яскравим зразком видавання бажаного за
дійсне  –  адже,  як  уже  було  сказано,  ранній  французький  атеїстичний
екзистенціалізм якраз впевнений в абсурдності  світу і  відсутності  в ньому
зрозумілого  для  людини  сенсу.  Щоб  переконатися  в  цьому  достатньо
перегорнути  сторінки  «Міфу  про  Сізіфа»,  де  абсурдність  буття  проглядає
буквально  на  кожній  сторінці.  Не  кажучи  вже  про  те,  що  на  початках
французькі екзистенціалісти аж ніяк не були схильні однозначно поєднувати
«долю  людини»,  тобто  навіть  і  свою  власну  долю  з  долею  Франції.
Радикальний  поворот, що  розділив,  за  більш пізнім  визначенням  А.Камю,
екзистенційну філософію на період абсурду і період бунту, відбувся саме на
початку другої світової війни, коли Франція пережила жорстоку поразку та
окупацію. Не випадково видатний дослідник Е.Соловйов пов’язує остаточне
ідейне  становлення  французького  екзистенціалізму  саме  з  подіями  другої
світової війни і, зокрема, з творчістю видатного французького письменника-
гуманіста А. де Сент-Екзюпері, яку він цілком справедливо відносить до кола
проблематики  екзистенціалізму,  і  зокрема,  з  його  повістю  «Військовий
льотчик»43, де з майстерністю воістину генія передані всі відтінки любові до
Батьківщини як сенсу життя через поетизацію посмішки сільської дівчини, і
разом з  тим переконливо  показано,  що тільки  справжній патріотизм може
врешті решт слугувати підґрунтям братерства народів (див. епіграф) [16].

43 На  мій  погляд,  більш  точним  був  би  переклад  «Пілот  війни»  (оригінал  «Pilotedeguerre»),  оскільки  «військовий
льотчик» дослівно французькою звучить «pilotemilitaire».
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Ті ж самі думки,  але у трохи спрощеній формі  висловлює і  А.Камю на
сторінках  «Листів…»:  «Ми  втілили  свою  батьківщину  в  ідеї,  яку  ставили
поруч з іншими величними уявленнями: про дружбу, про людину, про щастя,
про нашу жагу справедливості. І це спонукало нас суворо запитувати з неї. ...
Ви ж (німці. – О.Ш.), навпаки боретеся саме з тією частиною людини, яка не
належить батьківщині (курсив мій. – О.Ш.)» [7, с. 171].

Однак,не слід забувати також, що «Листи до німецького друга» писалися
1943-1944 рр., коли нацизм уже фактично був приречений і його остаточна
поразка була тільки питанням часу. Отже, пишучи їх А.Камю вважає за краще
не звертати увагу на те, що в доведеній до відчаю непосильними виплатами
репарацій після поразки в першій світовій війні Німеччині, прихід до влади
націонал-соціалістів був нічим іншим, як, тим самим бунтом упосліджених за
свої права, про який він з таким захватом згодом писатиме у своїй «Людині
бунтівній»44.

І  саме трагічність  цього німецького національного піднесення,  якому не
судилося  конструктивно  реалізувати  свій  потенціал,  кинула  свою зловісну
тінь  на  долю  іще  одного  видатного  основоположника  екзистенціалізму  –
М.Гайдеггера. Німецький мислитель, почавши працювати надекзистенційною
проблематикою раніше за французьких екзистенціалістів, пережив ситуацію,
обернено схожу зі  своїми французькими колегами – саме прихід до влади
націонал-соціалістів привернув інтерес  до його малокому цікавого та ще й
викладеного досить важкою філософською мовою «Буття і часу», де цілком
виразно прочитувалась необхідність для людини мобілізувати всі свої духовні
сили на  пошуки і  реалізацію свого призначення,  свого справжнього Буття
(Dasein)  на  противагу  животінню  у  повсякденності  DasMan.  Однак,  цей
інтерес  зіграв сумну роль у долі мислителя,  породивши зрештою феномен
«провини»  або  «гріха»  М.Гайдеггера,  що  його  вбачають  у  співпраці  з
нацизмом,  яка і  досі  залишається  предметом численних дискусій  [11;  17].
Одні дослідники виправдовують філософа, говорячи про помилку, тимчасове
затьмарення,  яке  можна  пробачити  німецькому  генію,  інші  ж,  навпаки,
вважають, що М.Гайдеггер не заслуговує прощення, покликаючись у якості
аргументу головним чином на те, що він жодного разу після війни не визнав
прилюдно помилковою свої  політичну діяльність,  не кажучи вже про його
сумнозвісні  «Чорні  зошити»,  в  яких  містяться  антисемітські  пасажі
(щоправда, сама тема антисемітизму М.Гайдеггера потребує окремої глибокої
розвідки,  що  виходить  далеко  за  поточного  завдання).Втім,  вочевидь  сам
мислитель,  не  дивлячись  на  всі  свої  помилки,  все  ж відчував  за  собою в
чомусь вагому правоту, що і породило феномен його «нерозкаяності». Як на
мене,  найбільш  влучна  оцінка  позиції  М.Гайдеггера  на  тлі  німецького
нацизму належить видатному російському філософу, філологу та перекладачу
44Варто було  б  розглянути  можливість  інших перекладів  цієї  назви.  Адже,  загальновживаний  на  сьогоднішній  день
варіант  є  фактично  скалькованим  з  російського  «Человекбунтующий»  (оригінал «L'Hommerévolté»).  Оскільки
дієприкметники є не характерними для української мови і рідковжвиваними, дослівним мав би бути переклад «Людина,
що повстає», але він виглядає неоковирним івтрачає відсилку до традиції філософських визначень людини: «homofaber»,
«homoludens» тощо, яка безперечно вплинула на формулювання А.Камю назви книги. Отже, можна було б запропонувати
переклад «Людина нескорена», який, на мій погляд, більшою мірою передає дух філософії французького мислителя та
концепцію книги.
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В.Бібіхіну.  «Гайдеггер  умів  бачити  за  тим,  що  було  названо  націонал-
соціалістичною революцією 1933 року, переворот всього німецького буття, –
пише  він.  –Хто зрозумів,  що  невротичні  активісти  привнесли  від  себе  до
прихованого народного руху тільки провокацію і скандал… той повірить, що
чутливий розум був більше захоплений вулканічними процесами в світі, ніж
клоунадою  політиків.  Так,  він  був  заворожений  потугою,  тільки  не  партії
національної  єдності,  а  історичної  долі…  Гайдеггер  дійсно  сприйняв  як
величну подію німецький порив початку 1930-х років. Так, його тоном тоді
або ще раніше того, уже у «Бутті і часі» 1926 року, була та ж або ще більша
рішучість,  ніж  та,  якої  вимагали  політичні  утворення.  Він  кликав  до
зібраності,  дисципліни,  служіння.  Ворухнувся  титан,  і  спочатку  зовсім  не
було очевидно, що він сліпий і глухий. Він (М.Гайдеггер – О.Ш.) намагався
побачити,  як  має  піти  національний  рух,  щоб  не  зрадити  духовному
покликанню країни» [2; с.11].

Отже, М.Гайдеггер прагнув саме як філософ-екзистенціаліст стати на чолі
національного відродження в Німеччині. Коли ж він зрозумів, що ідеологія
націонал-соціалізму  починає  заводити  далеко  вбік  від  справжнього
екзистенційного патріотизму, він досить різко відійшов від нього і зайняв,по
суті,  протилежну  позицію,  найкращим  виразником  якої  є  лекція  з  дуже
показовою  назвою  «Повернення  на  Батьківщину»,  прочитана  німецьким
мислителем 6 червня 1943 року у Фрайбурзькому університеті з нагоди 100-
річчя з  дня смерті  Ф.Гельдерліна.  Сам вибір постаті  видатного німецького
поета-романтика теж далеко не випадковий.  Адже,  яксвідчить Р.Сафранскі,
автор  одного  з  найпопулярніших  життєписів  М.Гайдеггера,  німецький
мислитель  вважав  Ф.Гельдерліна  одним  зі  своїх  своєрідних  «святих
заступників» саме через те, що він, як ніхто інший, умів підносити у своїй
творчості  любов  до  Малої  Батьківщини  (Швабії,  з  якої  походив  і
М.Гайдеггер) до рівня загальнолюдської філософії.

Вчитаймося уважно в напівпоетичні рядки гайдеггерівського «Повернення
на батьківщину»: «...найвластивіше батьківщині, «німецьке» заховано... Це...
є  таємний  заклик  до  «інших»  у  вітчизні  стати  слухаючими,  щоб  почати
вчитися  пізнання  сутності  батьківщини.  Ці  «інші»  мають  навчитися
розмірковувати,  обмірковуючи  таємницю  приховуючої  близькості.  Із
розсудливих  вийдуть  неквапні  довготривалої  мужності,  яка  сама,  своєю
чергою,  вчиться  переживати  нестачу  бога,  що  все  ще  триває.  Тільки
розсудливі  та  довготривало  мужні  є  турботливими...  Тоді  є  повернення  на
батьківщину...це повернення на батьківщину є майбутня історична сутність
німців»  [20,  с.  45,  55,  57].  Поетичні  інтуїції  Ф.Гельдерліна  М.Гайдеггер
підносить на новий філософський рівень. Він прагне осмислити найглибші
екзистенційні  виміри  любові  до  батьківщини  як  переживання  особливої
«приховуючої близькості».

У  іншому  своєму  невеликому  творі  з  промовистою  назвою  «Розмова  в
таборі  для  військовополонених»  (не  зайве  нагадати,  що  обидва  сини
М.Гайдеггера під час другої світової війни потрапили до російського полону),
датованому 8 травня 1945 року, німецький мислитель у формі сократівського
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діалогу  розгортає  цю  ж  проблему,  з  іще  більшою  недвозначністю
розставляючи всі крапки на «і»: «Як тільки народ пізнає свою сутність, він
уже  не  може  хизуватися  нею  як  особливим  викликом  чи  відзнакою…Він
ніколи  не  стане  порівнювати  себе  з  іншими  у  переоцінюючому  чи
недооцінюючому  смислі»  [5,  с.118].І  далі:  «Ми  до  тих  пір  не  станемо
німцями,  поки  будемо  дошукувати  «німецького»  в  анатомуванні  вигаданої
«природи». У таких задумах ми ризикуємо ганятися лише за національним,
коротше  кажучи,  хизуватися  природними  даними»[5,  с.119],  –  так
М.Гайдеггер окреслює широкими мазками якраз той поворотним момент, де
шляхи екзистенційного патріотизмута нацизму діаметрально розходяться.

Не випадково після війни, уже переживши досвід боротьби у Русі Опору,
французькі атеїстичні екзистенціалісти відчули виразну потребу зближення
саме з М.Гайдеггером, в якому вони вбачали свого соратника і попередника
на  ниві  екзистенційної  філософії.  Зокрема,  на  думку  Н.Мотрошилової,  це
призвело  до  того,  що  нова  німецька  університетська  адміністрація,
побоюючись надто великої популярності мислителя у Франції (нагадаю, що
Фрайбург,  у  якому  мешкав  М.Гайдеггер  знаходився  у  французькій
окупаційній  зоні),вдалася  до  більш  серйозних  заходів  покарання,  ніж  це
планувалося  спочатку  і,  зокрема,  заборонило  йому  будь-яку  публічну
діяльність.

Найбільш промовистим свідченням ідейної близькості між французьким та
німецьким  екзистенціалізмом  на  ґрунті  саме  екзистенційного  осмислення
національної самосвідомості є проект творчої співпраці між М.Гайдеггером
та Ж.-П.Сартром,  якому на жаль не судилося втілитися в життя,  але  який
залишив по собі надзвичайно цікаві документальні свідчення.

Зокрема,  про  те,  що  основоположники  екзистенціалізму  М.Гайдеггер  та
Ж.-П.Сартр  відчували  глибинну  спорідненість  власних  філософських
концепцій  свідчить  насамперед  реакція  німецького  мислителя  на
фундаментальну феноменологічну онтологію його французького колеги, яка
на думку В.Бібіхіна, була «зліпком з «Буття і часу» аж до стилю та лексики»
[2, с.14]. В своїх особистих нотатках (що виключає будь-яку нещирість!) від 5
жовтня  1945  року  М.Гайдеггер  пише:  «Вплив  на  Сартра  має  вирішальне
значення; тільки тут «Буття і час» вперше збагнуте» [15, с.462]. У листі до
Ж.-П.Сартра  від  28  жовтня  1945  року  М.Гайдеггер  знову  висловлює
захоплення французьким колегою: «Тут мені вперше зустрівся самостійний
мислитель, який від самої основи осягнув ту сферу, зсередини якої я мислю.
Ваша  робота  просякнута  таким  безпосереднім  розумінням  моєї  філософії,
якого мені ще ніде не доводилося зустрічати» [15, с.461-462]. В листі лунає і
надія  на  плідну  співпрацю  –  М.Гайдеггер  запрошує  Ж.-П.Сартра  разом
«знову привести мислення до такої точки, починаючи з якої воно, як таке,
буде  сприйматися  у  якості  основоположної  події  в  історії  та  поставить
сучасну  людину  у  споконвічну  причетність  до  буття»,  бо  ж  «необхідно  з
величезною  серйозністю  усвідомити  мить,  яку  нині  переживає  світ,  і
виразити  її  в  слові,  перекривши  суто  партійні  розбіжності,  модні  течії,
наукові напрямки...» [15, с.462].

5



Однак показово, що найбільший захват у М.Гайдеггера викликає саме той
розділ  «Буття і  ніщо»,  де  Ж.-П.Сартр  осмислює проблему національності,
яка,  на  думку  французького  філософа,  тісно  пов’язана  зі  «комплексами
знарядь», що їх людина засвоює від народження в тій місцевості, яка є для неї
Малою Батьківщиною [15, с.461]. На думку Ж.-П.Сартра, не може бути не
лише мови взагалі,  а й французької мови взагалі,  адже «реальність мови є
національна мова,  а реальність останньої  – діалект, арго,  говір і  т.ін.» [13,
с.520]. Так само і неможливо бути якимось абстрактним французом, можна
бути  лише,  скажімо,савойцем,  і  саме  ця  «екзистенція  савойця»  накладає
неповторний  відбиток  на  все  сприйняття  життя  людиною.  «Таким  чином,
можна  сказати,  що  реальність нашої  приналежності  до  людства  є  наша
національність,  –  розмірковує  Ж.-П.Сартр  на  сторінках  «Буття  і  ніщо»,  –
отже, бути французом, наприклад, є тільки  істина буття савойця. Але бути
савойцем – це не просто жити у високих долинах Савойї; це значить, окрім
багатьох інших речей, взимку ходити на лижах, використовувати лижі як вид
транспорту.  І  це  значить,  звичайно  ж,  ходити  на  лижах  за  французьким
методом,  а  не  за  методом  арлбергським  чи  норвезьким...  Таким  чином,
французький лижник володіє «французькою швидкістю», щоб спуститися з
лижних схилів, і ця швидкість відкриває йому особливий тип схилів, де б він
не  був,  тобто  швейцарські  чи  баварські  Альпи,  Телемарк  чи  Юра  будуть
пропонувати йому завжди сенс, складнощі,  комплекс знарядь чи ворожість
суто  французькі»  [13,  c.520].  Ці  думки  дуже  співзвучні  з  міркуваннями
М.Гайдеггера  в  «Поверненні  на  Батьківщину»  про  те,  що на  Батьківщину
неможливо  повернутись  суто  формально,  просто  змінивши  територіальне
розташування. Адже Батьківщина це не щось зовнішнє, це те, що передусім
людина має відшукати в собі, саме тоді зможе відбутися таїнство радісного
повернення до «приховуючої близькості» рідного, про яке пише М.Гайдеггер.

З іншого боку, наголошує Ж.-П.Сартр, у проблемі національності ключову
роль  відіграє  саме  самоідентичність  –  добровільне  прийняття  людиною
відповідальності  за  всі  наслідки  того,  що  вона  француз,  німець,  єврей.
Простіше  кажучи,  звісно,  людина не  перестане  бути,  наприклад,  етнічним
французом,  навіть якщо з  міркувань,  скажімо,  особистої  безпеки публічно
зречеться  своєї  національності,  однак  лише  тоді,  коли  вона  добровільно
прийме на себе всю повноту відповідальності за те, що вона француз, аж до
готовності  ризикувати  життям  в  ім’я  Франції,  вона  стане  французом  по-
справжньому, включить свою національність в свій «екзистенційний проект».
Таким чином, Ж.-П.Сартр, на противагу консервативному підходу до нації як
до спільноти, зв’язаної передусім етнічним походженням, пропонує модерний
проект  національної  самоідентичності  як  добровільного  обраного
екзистенційного  зв’язку  з  моїми  «ближніми»,  заснованого  на  спільності
духовних  потреб  та  боротьби  з  «людським  жеребом»,  а  не  на  расовій  чи
кровній спорідненості.  Саме зрада цього принципу і призвела врешті-решт
Німеччину до тоталітарної катастрофи, адже німці, що палили книги Г.Гайне,
Е.Ремарка,  Дж.Лондона,  З.Фройда,  А.Ейнштейна  в  буквальному  сенсі
перестали бути німцями в модерному розумінні цього слова, відкинули самі
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себе до первісних часів з їх міфологічною вірою в те, що представник іншого
роду, іншого племені – це взагалі не людина. Однак і шлях Франції виявися
тернистим:  від  післявоєнного  національно-культурного  піднесення  та
«економічного дива» до знаменитого афоризму Ш. де Голля перед виходом у
відставку в 1969 році: «французи перестали хотіти бути французами»...

Таким  чином,  підсумовуючи  можна  твердити,  що  як  німецький,  так  і
французький  атеїстичний  екзистенціалізм  розвивалися  і  переживали
становлення власноїсмисложиттєвої проблематики на тлі кризових явищ, що
загрожували втратою національної ідентичності як Німеччині, так і Франції.
Однак саме ці кризові явища виявилися тією «межовою ситуацією», в якій
сформувалася дійсно позитивна програма реалізації людиною власного сенсу
буття,  яка,  виходячи  з  від  початку  притаманних  людині  екзистенційних
потреб у єднанні з іншими людьми (Е.Фромм), не може бути реалізована поза
межами людських спільнот, і насамперед національної спільноти.

І  в  цьому  контексті  вражають  глибиною  прозріння  і  точністю
характеристик міркування одного з  представників українського модернізму
Ю.Шевельова  (Юрія  Шереха)  з  приводу  розвитку  екзистенціалізму  на
українському ґрунті (причому для українського варіанту екзистенціалізму він
пропонує  дуже  символічну  назву  «антеїзм»).  «Наскільки  органічна  ця
філософія  в  наших обставинах?  Чи не  є  це  просто  наслідування  сучасної
західноєвропейської  моди?  –  задається  запитанням  Ю.Шерех,  –  можна
думати, що поява цієї філософії в наших обставинах має своє коріння. Якщо
ми  визначили  екзистенціалізм  у  Франції  як  важливий  відлам  філософії
французького резистансу, то антеїзм має свій ґрунт в українському резистансі
і  в кризі  українського резистансу. Поразка українського резистансу в війні
1939-1945 років уже сама собою повинна була породити елементи песимізму
і скептицизму. Продовження українського резистансу наперекір усім і всьому
зумовлене тим, що рух став масовим, народним, надавало цьому песимізмові
і скептицизмові активного етичного забарвлення» [26, с.19-20].

Зазначимо,  що  називання  Ю.Шерехом  українського  екзистенціалізму
«антеїзмом» є поетичною метафорою, що має на меті підкреслення саме його
патріотичної складової. Адже, за античною міфологією, Антей – велетень, що
був  славетний  своєю  надзвичайною  силою,  однак  був  невразливим  лише
доти,  доки торкався матері-землі,  відновлюючи тим власні сили. Що ж до
«українського резистансу», то, з одного боку, він продовжувався ще мало не
десять років після закінчення другої світової війни і набув в той час вимірів
воістину екзистенційного бунту без  надії  на перемогу, з  іншого,  –  він був
лише закономірним продовженням тієї боротьби за культурну та політичну
самостійність України, яка тривала ледь не весь час її державного існування і
особливо загострилась, починаючи з «весни народів». Причому з точки зору
гноблення української культури та переслідування інакомислячих в Україні,
що перебувала  під  владою російської  імперії,  цілком можна говорити  про
«окупаційний режим».Т.Шевченку,І.Франку, Лесі  Українці та В.Винниченку
довелося творити в час, коли «їх рідна мова була вибита із колії, слова були
понівечені,  перекручені  узурпаторами»  [12,  с.241],  –  ці  слова,  сказані
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видатним французьким поетом Л.Арагоном про Францію часів фашистської
окупації, цілком можна було б застосувати й до України, в якій національна
мова та культура переслідувались як царською владою імперської Росії, так і
пізніше,  після  короткого  оманливого  періоду  «українізації»,  радянською
владою. Отже, екзистенційні тенденції в українській культурі, загалом мали
ті ж витоки, що і культурах європейських, однак через особливість культурно-
історичних  обставин,  в  яких  знаходилась  Україна,  характеризуються
подекуди  навіть  більш  синтетичним  поєднанням  екзистенційних  пошуків
сенсу  життя  з  національно-патріотичною  складовою  і  багато  в  чому  є
випереджаючими  відносно  європейського  екзистенціалізму  –  саме  про  це
піде мова у наступній розвідці.
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В СТАНОВЛЕННІ  ЦІЛІСНОЇ ЛЮДИНИ

Стаття присвячена осмисленню цілісності людини та процесів розвитку в ній. З
використанням  постнекласичної  методології  обгрунтовується  онтико-онтологічна
модель цілісності людини, в якій протікають як лінійні, так і нелінійні, перехідні процеси
розвитку, пов’язані з нарощенням складності двох сторін буття людини та їх межовим
увідповідненням як сутнісним «стрибком» людини до її нових якостей.

Ключові  слова:  людина,  цілісність,  постнекласика,  онтико-онтологічна
структура, перехідність, нелінійність.

Статья  посвящена  осмыслению  целостности  человека  и  процессов  развития  в
ней.  С  использованием  постнеклассической  методологии  обосновывается  онтико-
онтологическая модель целостности человека, в которой протекают как линейные, так и
нелинейные, переходные процессы развития, связанные с наращиванием сложности двух
сторон  бытия  человека  и  их  граничным  усоответствливанием  как  сущностным
«скачком» человека к его новым качествам.

Ключевые слова: человек, целостность, постнеклассика, онтико-онтологическая
структура, переходность, нелинейность.

Telizhenko L. V. Transitional and boundary processes in the becoming of the human’s
integrity 

The article is dedicated to the comprehension of the human’s integrity and the processes
of its development. Using of post-nonclassical methodology, onthyc and ontological model of the
human’s  integrity  is  based,  in  which  there  are  both  linear  and  nonlinear,  transitional
development,  which  are  connected  with  the  increasing  complexity  of  two  sides  of  human’s
integrity and their boundary brining as the essential human “bound” to its new property. 

The  keywords:  human,  integrity,  post-nonclassic,  ontyc  and  ontological  structure,
transition, nonlinearity. 

Проблема  цілісності  людини  є  найважливішою  темою  філософської
антропології, з якою пов’язується вирішення ледь не всіх проблем сучасності.
Водночас надзвичайна складність людини, наявність у ній не лише явного, а і
прихованого,  яке  традиційно  постулюється  всіма  релігіями,  але  не
схоплюється  науковою  раціональністю,  перетворює  дану  тему  на
найскладнішу у філософії. А з огляду на те, що криза, яка час від часу вражає
людське суспільство, постійно поглиблюючись у своїх проявах, сьогодні стає
тотальною, проявляючись, у першу чергу, як криза самої людини, проблема
цілісності  людини  набуває  виняткової  актуальності,  пов’язуючись  з
питанням, чи буде завтрашній день людства, чи ні.

Проте, у філософії й до сьогодні немає однозначного розуміння того, в
чому полягає цілісність людини. Більше того, виник сумнів з приводу того, чи
є  людина,  яку  наука  проголосила  вінцем  природи,  взагалі  цілісною?  Чи,
можливо, цілісність, це лише її бажаний стан, до якого вона прагне, постійно
добудовуючи  саму  себе,  але  досягти  якого  так  і  не  в  змозі.  Класична
філософія,  яка  виходила  з  загальної  картини  світу,  виявляючи  у  ньому
порядок  і  стрункість  речей  і  зв’язків,  у  цілісності  людини,  як  частини
природи,  навіть  не  сумнівалася.  Це  пояснювалося  не  лише  тілесністю
людини, а і її розумом, яким вона здатна осягнути увесь світ і себе в ньому.
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Накопичуючи  емпіричний  матеріал  про  навколишній  світ,  людина,  як
вважалося,  мала  збагнути  і  власний  порядок  як  цілісність.  Некласична
філософія, що змінила класичну, допускаючи принципову невпорядкованість
світу, в якому панує хаос, виробила інший тип філософування. Згідно з ним
акцент  ставився  на  випадковому,  непередбачуваному,  неочікуваному
виявленні світу, в якому й реалізується безмежний внутрішній світ людини як
найбільш  цінне  в  ній.  Зрозуміло,  що  з  цих  позицій  цілісність  людини
розглядатися  не  могла.  Принципово  нецілісною  людина  постала  і  в
постмодерністській філософії, яка, скептично ставлячись до самого поняття
цілісності,  визначала  сутність  людини як  знак,  складку, крапку, поверхню,
ризому тощо.

Закладені традиційною філософією дві тенденції у розумінні цілісності
людини  відповідно  до  позиції  дослідників,  продовжують  розвиватися  і
сьогодні.  Наприклад,  В.  С.  Барулін,  аналізуючи  соціальний  аспект  буття
людини,  оптимістично  стверджує,  що  «людина  за  будь-яких  обставин  і  в
будь-яких  зв’язках  залишається  цілісною,  єдино-інтегральною»,  «завжди
цілісною у своїй багатогранності  і багатогранною у своїй цілісності» [1, с.
314]. Протилежну точку зору відстоює П. С. Гуревич. На його думку «людина
за визначенням не може бути первісно цілісною», оскільки її буття розколоте,
розірване між полюсами тих чи інших конкретних протистоянь (іманентне –
трансцендентне, тілесне – духовне, індивідуальне – соціальне тощо) [2, с. 39].
Тому  цілісність  для  неї  є  лише  якимось  ідеалом,  загальним  прагненням,
наявність  якого  як  певного  горизонту  не  межі,  умовно  тільки  і  може
вважатися її цілісністю [2, с. 31]. При цьому в якості аргументу П. С. Гуревич
звертається  до  «одномірної  людини»  Г.  Маркузе.  Адже  у  разі  визнання
первісної  цілісності  людини  ми  маємо  визнати  цілісною  і  маркузівську
людину, що, на його думку, є повним абсурдом [2, с. 29].

Цікаво,  що сьогодні  існує  і  третя позиція  щодо даної  проблеми,  яка
взагалі  уникає  протистояння  двох  вказаних  установок.  Мається  на  увазі
інтегральна філософія К. Уїлбера, який стверджує, що світ складається не із
цілих і не із частин, а із цілісностей/частин,  або холонів.  Тобто ні  цілі,  ні
частини не  існують  самі  по собі,  оскільки  кожне  ціле  одночасно  існує  як
частина  якогось  іншого  цілого,  в  тому  числі  і  Всесвіт,  який  є  частиною
цілісності  наступного  ієрархічного  рівня.  Відповідно  до  цього  цілісність
людини,  за  К.  Уїлбером,  -  це  холон,  цілісність,  що  є  частинами  інших
цілісностей.  Вона  «розмазана»  відразу  по  декількох  рівнях-цілісностях,
можливо, навіть, що на 50 відсотків знаходитися на одному певному рівні, на
15 відсотків - на рівні, вищому за даний, і на 25 відсотків – на один рівень
нижче  [3,  с.  219].  То ж,  чи  цілісна  людина?  Якщо  так,  то  що  собою  ця
цілісність являє?

Метафізика тотальності як методологічна основа 
нового осмислення цілісності людини
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Спробуємо  прояснити  вказані  питання,  звертаючись  до  аналізу
перехідних  та  порубіжних  процесів,  властивих  розвитку  людини,  але,  як
бачимо,  залишених  дослідниками  поза  увагою.  При  цьому  в  якості
методологічної  оптики  використаємо  постнекласичну  методологію,
насамперед,  методологію  метафізики  тотальності,  яка  вже  як
трансдисциплінарний  напрямок  максимально  розширює  дослідницький
горизонт та водночас осмислює проблему з більш високих методологічних
позицій, уникаючи крайнощів традиційних підходів. 

Тоталогічною  точкою  відліку  у  цьому  питанні  є  визнання  того,  що
людина  перебуває  у  світі,  а  світ  перебуває  у  ній,  утворюючи  особливу,
спільну для них цілісність – тотальність, яка змінюючись, оновлюючись та
розгортаючись у собі,  зберігає свою ідентичність. Саме з цієї вихідної ідеї
метафізики  тотальності  випливають  антропологічні  висновки,  які
принципово  змінюють  уявлення  про  цілісність  людини.  Насамперед,  така
«людиномирна  і  одночасно  людиномірна»  тотальність,  як  її  визначає  В.В.
Кізіма [4,  с.  42],  означає  постійну  єдність людини зі  світом,  тому людина
перестає бути його відстороненим спостерігачем, що стоїть навпроти світу, як
це було в класичній раціональності та, навіть, і в екзистенціалізмі, а є його
невід’ємною  частиною,  включеною  в  сам  процес  його  розгортання.  При
цьому  світ,  який  є  багатоманітною  постійною  умовою  існування  людини,
разом з самою людиною утворює не що інше, як лише нестійкий момент її
біосоціальної  цілісності,  до  якої  сутність  людини  все  ж  не  може  бути
зведеною, але в контексті якої, як показує традиційна філософія, зазвичай іде
мова про біологічну, соціокультурну, ігрову, трудову та інші  аж до космічної,
способи і види цілісності людини. 

Але  метафізика  тотальності  йде  ще  далі  і  розглядає  людину  і
соціоприродний  світ  частинами  вже  самого  Буття,  яке  по  відношенню до
всього,  що  в  світі  існує,  до  всіх  утворених  Буттям  світів,  є  його
універсальною  субстанційною  основою.  Поєднуючи  таким  чином
антропологічну  проблему  з  онтологічним  аспектом  її  виявлення,  що  у
філософії,  враховуючи  невдалу  спробу  М.  Хайдеггера,  вважалося
неможливим, оскільки це не дозволяє аналізувати особистісну унікальність
людини [2, с. 5; 5], метафізика тотальності розглядає цілісність людини як її
єдність з самим Буттям, з усіма світами, сущими у ньому, з тим, що в Бутті
вже  було,  є  та  ще,  можливо,  буде.  Це  не  лише  максимально  розширює
цілісність людини, а і вказує на її дуально виражену структуру, яка включає в
себе  декілька  рівні  як  єдину  її  природу. Приймаючи,  при  цьому, онтичну
складову  в  якості  суб’єкта,  а  онтологічну  –  в  якості  об’єкта,  метафізика
тотальності  розглядає  людину  як  виділену  форму  буття,  автономну  серед
інших  онтичних  форм,  що  діє  причинним  чином,  і  як  із  Буття
невиокремлювану  та  незникаючу  його  онтологічну  частину,  здатну  до
кондиціональних зв’язків і  впливів [4].  Така нерозривна онтико-онтологіна
єдність людини означає, що вона є суб’єктом і, водночас, об’єктом власних
дій, оскільки спричиняючи зовнішні онтичні зміни, викликає зміни і у впливі
на себе відразу всіх онтологічних умов, якими можна вважати всі  можливі
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рівні Буття як Цілого, з якими через субстанційну основу як спільну для них
з’єднана людина. 

Важливо наголосити, що тільки при такому розумінні сутності людини,
коли  її  не  проявленим  продовженням  є  саме  Буття  у  його  межовому
розумінні,  цілісність  людини  постає  повнотою,  з  урахуванням  якої  здатні
отримувати  пояснення  фактично  всі  відомі  антропологічні  феномени,
зафіксовані  різними культурами,  зокрема  й  ті,  які  не  вписуються  в  жодну
наукову картину світу. Адже цілісність людина як онтико-онтологічна єдність
включає в себе не лише актуально виражене,  а й неповторного індивіда з
центром Я, що знаходиться в світі і сприймає світ не лише поза собою, а і як
потенційно  можливий,  пов’язаний  з  прихованою  повнотою  Буття  як
тотальності, яка завжди присутня в самій людині як особистості. 

Таке тоталогічне уявлення про дуальність як сутність людської природи
знімає  антропологічне  питання  про  те,  чи  є  людина,  яка  перебуває  в
змінюваному світі в постійному процесі свого становлення, взагалі цілісною.
Обов’язкова наявність двох сторін буття людини означає її цілісність у будь-
якій  ситуації  та  в  будь-який  період  її  життя,  оскільки  вона  постійно
залишається в Бутті як його частина. Розрив двох її сторін стає неможливим
без загрози її життю, де сама смерть - це втрата онтичної складової, а, отже,
розпад  цілісності  людини  з  життєво  можливим  набором  її  якостей  та
можливостей.  Навіть,  коли мінімальна  внутрішня  узгодженість  сторін
людини  призводить  до  її  психічного  захворювання,  людина  все  рівно
залишається  людиною  зі  специфічною  лише  для  неї  хворобою  власної
цілісності, в якій внутрішнє, онтологічне, подібно юнгівському колективному
несвідомому,  частково  чи  повністю  оволодіває  зовнішнім,  онтичним  Я.
Навіть якщо в людині відбувається розпад «Я» на декілька онтичних центрів,
вона  все  ж  залишається  людиною  з  «менше-ніж-людською»  (Е.  Кохак)
сутністю.  Підтвердженням цьому є  і  дослідження К.  Ясперса,  який ще на
початку минулого століття,  аналізуючи різницю між людиною і  твариною,
звернув увагу на те, що психічне захворювання є властивістю тільки людини,
у якої в стані психічного розладу вражаються дух і душа, зміни в яких не
можуть  порівнюватися  з  захворюваннями  центральної  чи  периферичної
систем тварини [6, с. 32]. На основі цього К. Ясперс прийшов до висновку
про  те,  що  унікальна  людська  природа  не  може  бути  співставленою  з
природою тварини, оскільки неспівставлюваними є самі рівні їх існування. 

Атрибутивна цілісність людини

Про  тоталогічну  цілісність  людини,  яка  в  принципі  не  може  бути
зведеною ні до виключно природної, фізичної цілісності «класичної людини»,
ні  до  соціокультурної,  суспільно-політичної  чи  якоїсь  іншої  цілісності
людини в сучасних дослідження,  можна сказати,  що вона є  атрибутивною
ознакою  людини,  яка  по  відношенню  до  всіх  інших  відомих  її  ознак
(розумність,  творча  активність,  суспільність  тощо)  є  всеохоплюючою  і
визначальною. Виділяючи людину як живу, розумну істоту, здатну не лише до
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зовнішнього, а і внутрішнього розвитку, така цілісність властива абсолютно
кожній людині, як і всьому людству в цілому, причому на будь-якому етапі їх
еволюціонування,  що   дозволяє  вважати  дану  цілісність  атрибутивною.  Її
основною  ознакою  є  обов’язкова  наявність  у  живій  людині  онтичного  і
онтологічного моментів як двох нерозривно взаємозв’язаних сторін її буття,
які уможливлюють саме  існування людини як причинно активної одиничної
форми і, одночасно, як метапричинно зв’язаної та невіддільної від Буття його
частини.  У  будь-який  період  розвитку  людини,  чи  в  будь-якому  її  стані
вказані її дві сторони є обов’язково присутніми, атрибутивними. Адже вони є
і  атрибутами  самого  Буття,  як  всеохоплюючої,  єдиної  та,  водночас,
різноякісної в собі субстанційної основи. 

Характеризуючи  атрибутивну  цілісність  людини,  слід  зазначити,  що
вона відповідає і звичному стану свідомості або звичайному способу буття
людини  як  загальноприйнятому. Це  може маскувати  її  онтико-онтологічну
подвійність, коли під способом буття розуміється усвідомлювана актуалізація
лише  онтичної,  проявленої  сторони  буття  людини.  У  такому  випадку
уявлення  про  людину  несе  неповноту  та  принципову  незавершеність
розуміння  реальності  наявних  подій,  оскільки   онтологічна  повнота  хоч  і
залишається  присутньою,  але  не  є  актуалізованою.  Прагнучи  до  свободи
орієнтації в навколишньому світі, насамперед, видимих речей і явищ, людина
сприймає дійсність лише як різноманіття речей і їх зовнішніх відносин, без
врахування  їх  глибинної  онтологічної  єдності  і  змісту.  Раціонально-
аналітичним  шляхом,  зокрема  методом   «мозковому  штурму»,  вона
роздрібнює,  розділяє,  врешті-решт,  «розбиває»  дуальну  сутність  речей,
виділяючи  лише  їх  онтичну  сторону.  При  цьому  онтологічна  складова
людини,  не  будучи  актуально  включеною  в  життєві  обставини,  може
проявлятися лише як інтуїція, як знання «без знання» або відчуття, яке цілком
не  усвідомлюється  та  відповідно  не  оформлюється  логічно  завершеною
думкою. 

Такій  онтологічно  нерозвиненій  цілісності  людини  відповідає
свідомість,  яка  виявляє  себе  в  звичайному  дискурсивному  мисленні  й
чуттєвості,  в  поняттях  і  стереотипах,  у  вироблених у зовнішніх практиках
формах  наслідування  тощо.  У  метафізиці  тотальності  вона  позначена  як
«свідомість-1» (С 1). Це є суспільно сформована свідомість, яка «прив’язана»
не стільки до буття взагалі,  скільки до повсякденного буття соціуму, який
передбачає предметно-осмислену діяльність людини. Але разом з С1 реально
існує і інша свідомість - «свідомість-2» (С2). Вона функціонує в результаті
впливу на психічну базу свідомості  людини позадіяльнісних,  онтологічних
планів буття, не редукується до свідомісті С1, але впливає на неї, хоч явним
чином в цілісності людини залишається не актуалізованою. «Світ… впливає
на людину всією повнотою свого буття, хоч людина не в змозі усвідомити цю
повноту повною мірою, розглядає цей вплив переважно через призму тільки
діяльнісних характеристик – інтерес, мотив, мета, засіб, результат тощо» [7, с.
268].  Фактично,  для атрибутивного типу цілісності  характерними є обидва
види свідомості, і хоч домінуючою, діяльнісно-актуалізованою, визначаючою
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онтично-практичний спосіб буття людини, є свідомість С1, але за нею завжди
ховається  онтологічний вплив на людину з боку свідомості С2. 

Зовнішнім проявом цілісності людини є те, що процесу її розвитку, як
розгортанню  та  нарощуванню  складності,  відповідає  зберігаюче  її
ідентичність  Я.  Проте,  як  виявляється,  цією  констатацією  важливості  Я
проблема цілісності людини не розв’язується, оскільки поняття Я саме несе
труднощі. Наукова раціональність, зазвичай, Я людини ототожнювала з усією
її  цілісністю,  зведеною  або  до  фізичного  тіла,  або  до  чогось  взагалі
непричетного до зовнішнього світу. При цьому в Я людини об’єднувалися
різні  явища,  онтичні  й  онтологічні.  Наприклад,  психіка  і  свідомість,  як  у
декартівській формулі «cogito ergo sum», тіло й дух (Лейбніц), тіло і почуття
(Ламетрі),  поведінка і  свідомість.  Іноді  мова йшла про множину Я як про
множину субособистостей у одній людині (Г. І. Гурджиєв) та навіть як про
множину  цілісностей  людини  (П.  Д.  Успенський).  Сьогодні  Я  переважно
пов’язується зі свідомістю людини. Та, як зауважує В. В. Семенов, «те й інше
випадають  із  онтологічного  каркасу»  та  не  пов’язуються  з  глибинною,
вселенською сутністю людини, в той час як констатується, що свідомість є
такою ж змінною і несхоплюваною, як і  Я, змушуючи вже доповнювати Я
спільною зі свідомістю характеристикою нестійкості [8, с. 109]. 

Отже,  Я  як  активний  центр  атрибутивної  цілісності  людини  постає
настільки змінним, умовним, навіть у собі нецілісним центром, що до нього
ні в якому разі не може бути зведеною вся цілісність людини як тотальності.
Більше  того,  така  цілісність  Я  самою природою разом із  життям  людини
покладає  в  людині  онтологічну  невпевненість  у  власному  бутті,  зумовлює
екзистенційну приреченість на одвічну турботу й жах та штовхає людину на
пошуки шляхів подолання власної неповноти. 

Перехідні процеси в цілісності людини: 
від хаосу цілісності до порядку цілості

Сама  наявність  двох  сторін  буття  людини  як  ознаки  її  первісної
цілісності,  яка ні в якому разі не є застиглою, означає можливість людини
розвиватися у двох напрямках: до деструкції і хаосу як руйнування цілісності
або до гармонії і внутрішнього порядку як до становлення цілості, де цілість
–  якісно  новий  стан  упорядкованості  онтики  і  онтології  людини,  який  і
відкриває  в  ній  повноту  та  пробуджує  до  життя  нові  сили.  Зазвичай  ці
напрямки еволюції, які сприймалися  інтуїтивно, фіксувалися самим життям,
а  раціональною  думкою  описувалися  як  поступовий,  лінійний  процес
розгортання сутності людини. При цьому однозначного пояснення того, чому
в цьому логічно послідовному процесі  раптом могли виявлятися її  менше-
або більше,  ніж людські,  якості,  а  також міг  змінюватися стан свідомості,
спосіб  сприйняття дійсності  і  виявлятися надзвичайні  пізнавальні  чи якісь
інші можливості, - пояснення цим фактам не було. 

З  постнекласичної  точки  зору  невловимість  цих  явищ  зумовлена,  в
першу  чергу,  нелінійними  перехідними  процесами  в  цілісності  людини,
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активне осмислення яких науковою думкою почалося лише з 60-х років ХХ
ст.,  спершу в межах синергетики (Г. Хакен)  та  теорії  складних систем (Н.
Пригожин),  а  з  кінця  століття  –  в  усіх  постнекласичних  напрямках  та
підходах. У межах традиційної раціональності нелінійні перехідні процеси в
людині,  зазвичай,  не  осмислювалися.  По-перше,  це  було  методологічно
неможливим,  оскільки  ньютоно-картезіанська  парадигма  нелінійність
процесів в принципі не розглядала. По-друге, перехідність щодо процесів у
тілі людини або самоусвідомленні та пам’яті з позицій фізичної та психічної
цілісності  людини  вважалася  такою,  що  не  заслуговує  уваги.  По-третє,
перехідність  пов’язувалася  з  перервністю,  як  з  порушенням  причинно-
наслідкових зв’язків  і  взаємодій у світі,  що з  сутністю людини вважалося
несумісним. Навіть гегелівське уявлення про перехід кількісних змін у якісні,
яке  вперше  дійсно  почало  співвідноситися  з  перервністю,  стрибком  у
поступовому процесі, до становлення цілісності людини ніякого відношення
не  мало.  Адже  людина  розглядалася  Г.  Гегелем  як  «недосконалий  дух»,
«момент наявного буття», вона може бути цілою лише як живий організм, де
душа є його частиною [9,  с.  20]. Жива реальна людина,  замкнена Гегелем
разом з природою в тотальність онтичного горизонту, була не здатна стрімко
виходити  на  нові  онтологічні  рівні.  Зробити  реальний  «стрибок»  у  нову
якість,  перейти до «простого цілого»,  а,  отже,  бути цілою у гегелівському
розумінні цього поняття (становлення і його результат), вона могла лише в
момент власної смерті, коли завершується її існування-тотальність [9, с. 12].

Характерно, що недооцінка, чи, навіть, несприйняття нелінійності,  як
ознаки  еволюційних  процесів  у  людині,  продовжилося  і  в  некласичній
філософії.  Наприклад,  А.  Бергсон,  ототожнюючи  цілісність  людини  з  її
«психологічним станом»,  вважав,  що постійна  та  безперервна  зміна  цього
стану є такою зміною  цілісності  людини, яка відображає протяжність або
тривалість «життєвого потоку», як фундаментальну властивість її буття. А.
Бергсон писав: «Немає суттєвої різниці між переходом від одного стану до
іншого і перебуванням у одному і тому ж стані. … Перехід від одного стану
до іншого більше, ніж ми вважаємо, походить на один і то й же тривалий
стан:  одне  невпинно  змінюється  іншим»  [10].  При  цьому,  орієнтуючись
виключно на минуле, яке «безперервно росте» і визначає теперішнє, розвиток
людини Бергсон  вважав  процесом її  послідовного розгортання,  без  ніяких
моментів  і  трансформацій,  які  означали  б  перервність  лінійності,  як
порушення присутності минулого в теперішньому, а тому вже й порушення
тривалості.  Адже  тільки  «безперервна  змінність,  збереження  минулого  в
теперішньому, істинна тривалість, - ось, очевидно, властивості живої істоти,
спільні з властивостями свідомості» [Там само]. 

Зміна  цієї  позиції  відбулася  пізніше.  Як  зазначає  В.  Г.  Борзенков,
гармонійне  поєднання  принципу  безперервності  з  принципом
емерджентності (від лат. emergo – «несподівано виникаючий» - поява нових
якостей у системі, пов’язаних з синергією), які в традиційній науці вважалися
неспіврозмірними та навіть несумісними, і стало головним методологічним
досягненням науки ХХ ст. [11, с. 43]. У розрізі розглядуваного нами питання
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це означає визнання цілковитої закономірності поєднання лінійних, тривалих
та нелінійних, миттєвих процесів у розвитку цілісності людини, як руху її до
повноти  та  самоздійснення.  При  цьому  нелінійним,  миттєвим  процесом в
цілісності  людини можна вважати її  перехід від одного типу цілісності  до
іншого,  від  цілісності  до  цілого,  від  потенційного  до  актуального,  від
складності до простоти, від хаосу до порядку і т. д. 

Що  ж  уможливлює  таку  сутнісну  особливість  людини,  яка  дійсно
дозволяє  їй  займати  вищі  щаблі  буття  та  бути  особливим  родом  сущого?
Стрімка поява нових онтичних і онтологічних якостей і можливостей людини
зумовлює  перехід  її  до  нової  цілісності.  Це  визначено,  насамперед,
структурними особливостями як людини, так і  Буття,  в активній єдності  з
яким вона перебуває і  в якому як універсальному середовищі розвивається
інформаційно-енергетично  і  структурно-субстратно.  При  цьому  треба
уточнити,  що  під  структурою  людини  розуміється  її  дуальна  онтико-
онтологічна  організація,  у  якій  онтичне  як  структура  нижчого  порядку
ієрархічно підпорядкована та взаємодіє з онтологічним як структурою більш
високого порядку. Водночас під її  структурою розуміється і  весь комплекс
процесів, які протікають як між рівнями організації людини, так і в середині
них.  Тобто,  це  парсико-генерологічна  структура,  де  парсика  (лат.  pars -
частина) –  непричинні  внутрішні  зв’язки,  виражені  енергетичними  та
інформаційними  потоками,  а  генерологія  (лат.  genero –  породжувати,
утворювати)  -  система  актуалізованих,  причинних  відношень  між
дискретами-компонентами  структури.  Іншими  словами,  це  дворівнева
ієрархічна  структура  людини  та  процесів  у  ній,  які  протікають  як  по
«вертикалі», так і по «горизонталі», утворюючи живу, динамічну «тілесність»
злитої зі світом людини. Саме у цьому гіперскладному динамізмі людини, в
постійній  мінливості  увідповіднення  (сизигійної  гармонізації)  її  онтики  і
онтології,  як  певної  парсико-генерологічної  конфігурації,  і  приховується
приреченість людини як на страждання, абсурдність та одинокість, так і на
блаженство повноти та гармонії з усім світом. Справа в тому, що із постійною
зміною увідповіднення між онтикою і онтологією людини та такою ж зміною
всієї гіперскладної архітектури її зовнішніх і внутрішніх зв’язків і відношень,
відбувається  зміна  впливу всього комплексу  умов людини,  в  тому числі  й
нелокальних, у які вона постійно включена. А це означає постійне порушення
як  внутрішніх  порядків  буття  людини,  так  і  зміну  зв'язків  людини  з
порядками  Буття  як  такого,  постійну  тенденцію  до  її  енергетично-
інформаційне неувідповіднення у собі та з усім світом.

 Адже Буття, яке утримує у собі онтологічні рівні всіх утворених ним
світів,  має  абсолютний  внутрішній  порядок,  утворений  узгодженим
взаємозв’язком  його  онтологічних  рівнів,  де  кожен  вищий  за  попередній
рівень  є  онтологічною  умовою  можливості  нижчого.  Тобто,  ієрархічна
структура Буття (В. Соловйов, М. Гартман, С. Франк, Б. Вишеславцев), яка
має  той же принцип внутрішньої  організації,  що і  структура людини,  має
принципово інший,  ніж у  людині,  постійний та  абсолютно упорядкований
характер внутрішніх зв'язків. Такий синомічний (від гр. «си» - узгодження,
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співучасть,  співпричетність  і  гр.  «номос»  -  закон  )  порядок  субстанційної
основи, який означає глибинне увідповіднення, єдність та повноту Буття, є
його внутрішньою силою, енергією, присутньою в процесах його розгортання
та згортання, постійним кондиціональним впливом на всі форми буття, в т. ч.
й на людину. Та через неувідповіднення порядків буття людини і Буття як
такого  повнота  та  сила  останнього  людиною не  сприймається.  Внутрішня
складність людини, як і складність її умов, не відповідають простому в своїх
зв’язках  і  відношеннях  субстанційному  цілому  як  її  власній  частині,
постаючи порушенням цілісності самої людини. 

То ж, динамічна складність людини, яка зумовлює постійну змінність та
навіть  хаотизованість  взаємозв’язків,  як  у  самій  людині,  так  і  людини  зі
світом,  є  основною  причиною  відсутності  гармонії  в  людині,  а  тому
«закладеною» в самій її природі причиною відсутності абсолютної цілісності,
або, що те ж саме цілості людини. Але вихід з цієї майже безнадійної ситуації
існує. Дисгармонія  в  людині,  як  ознака  її  атрибутивного  типу  цілісності,
здатна стрімко змінюватися абсолютним внутрішнім увідповідненням, коли
порядок  її  буття  як  сущого  збігається  з  порядком  Буття  як  такого,
означаючи появу нового типу цілісності  людини –  перехідного. Розглянемо
цю перехідну ситуацію докладніше.

Особливості перехідного (біфуркаційного)
 типу цілісності людини

Супроводжуючись згортанням складності онтико-онтологічних зв’язків
і відношень як оптимально упорядкованих, перехідний тип цілісності постає
миттєвим утворенням у структурі людини нового онтологічного рівня більш
високого порядку, що можна вважати біфуркаційним «стрибком» людини до її
нових онтологічних якостей, змінюючих у процесі розгортання також і якості
онтичні.  Стрімкість  утворення,  перехід  від  складності  до  внутрішньої
простоти,  виникнення нових структурних рівнів  та  поява  нових сутнісних
якостей дозволяють назвати цей тип цілісності більш точно – біфуркаційним.
Він  безпосередньо  пов’язаний  не  з  процесом  тривалого  еволюційного
розвитку людини, а з її онтологічним стрибком як миттю. 

Важливо наголосити, що рух до встановлення нового типу цілісності
людини починається в ній самій як рух від внутрішнього до зовнішнього, від
увідповіднення всіх властивих душі і тілу дій як віддієслівних утворень до
гармонійно вибудованої конфігурації всіх її енергій як простого цілого. При
цьому, момент  встановлення  увідповідненості  людини  та  всіх  її  енергій  з
онтологічною  структурою  більш  високого  порядку,  яка  утримує
інформаційну  повноту  про  всі  ієрархічно  нижчі  світи,  стає  моментом
відкриття в людині повноти субстанційної основи як її власної повноти. А це
означає  його  зворотний  вплив  та  появу  якостей  й  інформаційної  повноти
цього рівня в самій людині. Водночас це означає і появу в людині нової та
більш складної  її  онтологічної  структури,  здатної,  утримуючи цю повноту,
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онтично  і  онтологічно  розгортатися  далі.  Іншими  словами,  абсолютна
увідповідненість онтичного й онтологічного в людині здатна викликати в ній
появу нового онтологічного рівня більш складної структури, порядок і якості
якого відповідатимуть певному рівню субстанційної основи, до того ж тому
рівню, енергетично-інформаційні порядки якого співпали з порядками самої
людини, і які при подальшому розгортанні її цілісності будуть визначаючими.

Саме така мить внутрішнього увідповіднення всіх онтико-онтологічних
пар людини як на рівні всієї  онтики, так і  на рівні всієї  онтології,  інакше
кажучи, по горизонталі і по вертикалі, яка водночас означає увідповіднення
людини з певним онтологічним рівнем субстанційної основи буття, є нічим
іншим,  як  моментом  утворення  в  людині  перехідного  типу  цілісності,
змінюючого її дуально організовану складність на абсолютно увідповіднене
ціле  як  просте.  Тобто  він  є  переходом  від  цілісності  до  цілого  і  далі,  де
цілісність  відрізняється  від  цілого  характером  онтико-онтологічного
увідповіднення. 

Важливо  наголосити,  що  перехідний  тип  цілісності  людини  є
тимчасовою  енергетично-інформаційною  структурою,  яка  в  наступний
момент  здатна  розпастися,  означаючи  знову  перехід  людини  до
атрибутивного типу цілісності, але вже з новими структурними, онтичними і
онтологічними якостями. Адже постійна змінність зв’язків у людині не лише
не  дозволяє  вибудувати  між  двома  її  сторонами  абсолютно  увідповіднене
динамічне  ціле,  але  й  утримувати  конфігурацію  всіх  її  енергій  в
зафіксованому, стабільному стані. Навіть зміна думки чи ставлення до того,
про  що  думається,  вже  є  зміною  динамічного  стану  людини,  який
перебудовує  конфігурацію  всіх  її  енергій,  зовнішніх  і  внутрішніх.  Такий
постійний  перехід  людини  від  однієї  конфігурації  енергій  до  іншої,  який
пов’язаний з її  діями, є постійним переструктуруванням енергій у людині,
які,  подібно  хвилям,  не  тільки  не  підсилюють  одна  одну,  а  постійно
потребують їх розсіювання та «згасання». А це позначається й на здатності
людини сприймати інформаційні потоки та перекодовувати їх у нові кодові
форми,  що породжує постійну  змінність  впливу на  людину самих умов  її
буття, коли «на поверхні», активним опиняється лише зовнішній, причинний
вплив  онтичності,  в  той  час  як  внутрішній,  кондиціональний  вплив
онтологічної основи щодо неї залишається «не дієвим». Тому зрозуміло, що
абсолютне  увідповіднення  всіх  енергій  людини,  які  належать  різним
сторонам  її  буття,  але  перетинаються  в  її  парсичній  аурі  як  спільному
онтологічному полі буття людини і Буття як такого, можливе не інакше, як
подія без часової протяжності, як лише мить, у якій єдність енергій людини
виявляється  тотожною  єдності  енергій  Буття.  Фактично  це  є  мить  такої
онтологічної  структури людини,  яка її  змикає зі  структурою онтологічного
рівня  субстанційної  основи.  Іншими  словами,  це  є  мить  абсолютного
увідповіднення енергій в людині і людини з енергіями вищих рівнів Буття,
яка відкриває для неї всю інформаційну повноту останнього, сприйняття цієї
повноти як відразу всієї  безвідносно до часу адекватною для цього новою
енергетичною конфігурацією. Порційне сприйняття інформації, що можливе
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для  людини  лише  в  часі,  як  поступовий  процес,  змінюється  на  цілісне
сприйняття позачасового інформаційного континууму субстанційної основи. 

То ж, через дуальну в своїй сутності динамічність людини перехідний
тип цілісності не може бути тривалим. Та саме така його тимчасовість змінює
структуру  людини,  зумовлює  появу  нового  онтологічного  рівня,  викликає
трансформацію в усій людині, оскільки миттєві зміни на онтологічному рівні
зумовлюють  зміни  і  на  онтичному  рівні  як  з  ним  зв’язаним,  але  з  тією
різницею,  що  це  вже  буде  лінійний,  а,  значить,  поступовий  процес
розгортання нових якостей. При цьому слід додати, що саме така миттєвість
перехідного типу цілісності дозволяє його вважати еволюційним «стрибком»
людини до її нових якостей через цілість, простоту й нескладність, де останнє
слід розуміти як абсолютну узгодженість усіх видів людської діяльності, як
увідповіднення внутрішніх і зовнішніх антропологічних процесів у єдиному
для них і їх об’єднуючому інформаційно-смисловому полі. 

Виділяючи  основні  особливості  перехідного  типу  цілісності,  слід
почати  з  того,  що  відносно  звичайного  способу  буття  людини,  в  якому
сприймається  лише  онтичне,  становлення  перехідного  типу  цілісності  є
зміненим способом буття, миттєво перериваючим звичайний. Ця перервність
означає  появу  в  людині  принципово  нового  онтологічного  рівня  її  буття,
безмежно ємкого за своїм змістом і  значенням,  розширюючого сприйняття
людиною навколишньої дійсності і самої себе, відкриваючи в ній нові, раніше
невідомі горизонти, трансцендентні за своїм характером. Але з цього слідує,
що стрімкий перехід людини від одного типу цілісності  до іншого, так би
мовити,  від  складності  до  простоти,  є  нічим  іншим  як  миттєвою
перервністю  в  її  бутті,  безчасовою  та  позапросторовою  межею,
розділяючою її сутнісні якості на «до» і «після». При цьому слід зазначити,
що біфуркаційна  за  своїм  характером онтологічна  перервність  в  людині  є
можливою вже тільки тому, що вона є особливістю Буття як такого, цілком і
повністю віддзеркаленого в своїй онтичній формі, якою, зокрема, і є людина.
Мається на увазі, як це зазначалося вище, що перервність, яка не характерна
для  абсолютно  упорядкованої  взаємодії  онтологічних  рівнів  субстанційної
основи,  є  особливістю ієрархічного в своїй  організації  онтичного буття та
водночас  є  закономірністю  розвитку-оновлення  Буття  як  такого,
здійснюваного в  переході  від  єдиного  до  множинного,  від  мета-буття  до
наявного буття і навпаки. 

Іншими словами,  перервність є і  специфічною особливістю розвитку
ієрархічно  складного світу, і  моментом виділення  із  субстанційної  основи
онтичного та його занурення в неї,  переходом від синомічності  основи до
ієрархічного  підпорядкування  наявного  буття.  У  філософії  це  постало
уявленням про друге народження людини як особистості, як істоти духовної і
моральної. Так, наприклад, М. Мамардашвілі, гіпотетично передбачаючи, що
є специфічний онтологічний простір,  який не є простором і  часом нашого
буденного практичного життя, вважав, що людина своїм «внутрішнім» здатна
виходити в цей простір, маючи для цього в собі «треті речі» - континуально
діючі  органи  чи  приставки  до  нас  самих,  через  які  ми  тільки  й
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конституюємся, формуючи такі власно людські якості,  як пам’ять, вірність,
добро,  честь  тощо  [12].  «Але  тільки  вийшовши  в  нього  [простір]  і
повернувшись  із  нього  сюди,  ми  народжуємось,  а,  як  відомо,  люди
народжуються тільки другим народженням» [12, с. 58 - 60]. Звідси й уявлення
М.  Мамардашвілі  про  перервність  свідомості  та  досвіду  людини,  про
неповноту її буття, про те, що «унікальні події» змінють сутність, вимагаючи
в онтології першочерговості осмислення перетворення і процесів, а не речі і її
атрибутів, що характеризувало класичну раціональність, яка розділяла душу
й тіло та руйнувала «живе ціле» [13].

З тоталогічних позицій для людини, як дуальної в своїй сутності істоти,
зумовлена становленням біфуркаційного типу цілісності перервність означає
не  стільки  її  народження  чи  смерть,  скільки  повернення  до  синомічно
узгодженої основи через подолання власної ієрархічності ще в процесі життя.
Водночас  перервність  тут  означає  перехід  від  одного  способу  сприйняття
дійсності до іншого, від дискретності думки до цілісного сприйняття певного
смислового  континууму, від  лінійного,  фронтального  способу  розгортання
буття до нелінійного, вертикального вибудовування його принципово нових
якостей. Врешті-решт, перервність означає внутрішній перехід від динаміки
до статики, де під статикою розуміється момент абсолютного увідповіднення
в людині всіх властивих їй зовнішніх і внутрішніх дій і процесів. 

Важливою особливістю перехідного типу цілісності людини також є і
те,  що в момент його встановлення людина здатна сприймати принципово
нову для неї реальність, якою є онтологічна,  оскільки актуалізується друга
сторона її  буття,  і  в  стан генерологічних відношень переходить те,  що до
цього  в  ній  було  парсичним.  Фактично  це  є  короткочасна  ситуація
синомічності,  співпокладеності  генерологічного і  парсичного як  у  людині,
так і людини з певним рівнем буття. При цьому інформаційна повнота цього
певного онтологічного рівня основи, який енергетично відповідає онтичному
світу,  стає  інформаційною  повнотою  самої  людини,  яка  не  лише
сприймається  людиною,  а  і  особливим  чином  нею  може  бачитися  як
віртуальна  реальність.  Як  доводить  сьогодні  віртуалістика,  це  реальність
іншого рівня, яка не зводиться до іншої реальності і яка має свою енергію, що
живить об’єкти реальності нижчого рівня [14]. 

Проте в перехідному типі цілісності, з огляду на його «реактивність»,
онтологічна  реальність  може  й  не  актуалізуватися,  що  не  означає
унеможливлення  чи  відсутність  таких  його  інших  ознак,  як  зміна
онтологічного рівня буття людини, його інформаційна наповнюваність, зміна
конфігурації  енергій  людини,  трансформація  її  внутрішніх  і  зовнішніх
якостей тощо. Така реальність окремо й частково здатна «включатися» вже в
атрибутивному  типі  цілісності  як  особливий  рід  інтуїції,  як  погляд  із
середини.  Адже  як  зауважує  з  приводу  особливості  біфуркаційного  за
характером  «буття-миті»  С.  С.  Хоружий,  «мить»  не  інтегрується,  не
включається  в  часовий  порядок,  в  темпоральність  наявного  буття,  але
виявляється виключеною з цього порядку. Окремо сущим, дискретним... вона
не зливається ні зі звичайним, тривалим часом, ні з іншими «митями» [15, с.
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59].  Та оскільки миті  достатньо  для утворення нової  конфігурації  енергій,
здатних  сприймати  і  утримувати  значну  інформаційну  ємкість,  то  в
подальшому ця інформація може впізнаватися, ідентифікуватися свідомістю
людини,  бути її  предметом,  декодуватися  як  «своя»,  як  знання  із  себе,  не
потребуючи значних зусиль чи затрат енергії на її відкриття. 

Специфічною особливістю біфуркаційного типу цілісності, пов’язаною
із  зміною сприйняття  реальності  та  переходом до  актуалізованого онтико-
онтологічного  способу  буття  людини,  є  і  зміна  стану  свідомості,  який  в
духові М. Мамардашвілі розуміється як «присутність якогось певного стану
нашого  психофізіологічного  механізму»,  який,  будучи  співвіднесеним  зі
свідомістю,  може  називатися  станом  свідомості  [16,  с.  59].  Враховуючи
особливості такого стану свідомості, його також можна вважати розширеним.
Зміна  свідомості  виявляється  в  тому,  що  уможливлюється  не  лише
сприйняття багатоманітного, онтичного світу, а й сприйняття онтологічного
світу як певної смислової  єдності  речей і  явищ, що актуалізується та стає
очевидною тільки в перехідному типі цілісності. Це є світ, який розгортається
в самій свідомості людини, але світ, який нею ідентифікується, певним чином
мислиться,  а,  отже,  сприймається.  Подібно  синхроністичності  Юнга,  це  є
оцінка ситуації як цілого із самої свідомості,  яка не передбачає погляду за
спостережуваним як  чимось  зовнішнім,  розміщеним перед ним,  а  є  таким
баченням ситуації, коли кожна деталь, чуттєва, емоційна, вольова, смислова,
постає  невід’ємною  його  частиною  [17].  Про  таке  дуальне  сприйняття
ситуації  свідомістю  можна  сказати,  що  воно  є  смисловою  цілісністю,
утвореною мисленням, яке передбачає також єдність емоцій та відчуттів як
відношення  до  того,  про  що  мислиться.  З  точки  ж  зору  метафізики
тотальності це є актуалізація свідомості-2 (С2), коли на уже існуючу психічну
базу свідомості людини виявляється безпосередній вплив ще й недіяльного
світу. Характерно, що саме єдність діяльнісної і недіяльнісної свідомості, С1 і
С2,  у  перехідному  типі  цілісності  забезпечує  інтегральне  світовідчуття
людини, її єдність з універсальними умовами буття, глибинне усвідомлення
свого нерозривного зв’язку з усім сущим. 

Особливістю  розширеної  свідомості  людини  в  перехідному  типі
цілісності є і те, що вона несе інформаційно-смислову повноту про те, про що
думає й переживає людина, в той час як у звичайному стані свідомості думка
людини,  яка є  дискретною і  послідовною,  бути завершеною та  повною не
може, як і сама свідомість. Водночас така свідомість характеризується ще й
інформаційно-смисловою  надлишковістю,  «само  собою  знанням»  про
сутність  інших  речей  і  явищ поза  будь-якого  їх  часового  співвідношення.
Тобто є своєрідним входженням у інформаційний континуум буття, який не
має  складності,  багатоманіття,  а  є  простою  інформаційно-смисловою
повнотою,  в  якій  присутнім  є  все.  У  руслі  сучасних  епістемологічних
досліджень, у яких формується уявлення про розум та свідомість людини як
цілісність,  що  має  два  модуси,  дискретний  та  континуальний,  свідомість
людини перехідного типу цілісності  можна оцінити як домінування «стану
континууму існування-свідомості індивіда» [18]. 
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Критичний перелом стану  свідомості  людини в  біфуркаційному типі
цілісності правомірно також співставити і з античною ідеєю метаної (від гр.
μετάνοια,  «після  розуму»,  «переосмислення»),  означаючою  перевершенням
або перетворенням розуму, що цілком відповідає внутрішній трансформації
людини та зміні її пізнавальних можливостей в ситуації переходу від одного
типу цілісності до іншого. Як відомо, ідея метаної витікала вже з філософії
Аристотеля, з уявлення про єдино-подвійний розум, розум, який стає всім, і
розум, що все виробляє [19, с. 435]. Хоча своє логічне продовження та повне
вираження, що є закономірним, вона знайшла лише в релігіях, причому саме
в їх духовних практиках, звернених до свідомості людини, постаючи в них
пробудженням,  просвітлінням,  благодаттю, внутрішнім недіянням, діалогом
тощо.  А  вже  в  сучасній  філософії  С.  Кримський,  намагаючись  виявити
потенціал  філософування  щодо  трансценденції  софійності,  таку  точку
свідомості  людини,  яка  змінює  її  співвідношення  з  буттям  як  цілим  та
уможливлює  особливий  стан  пізнання,  назвав  іншим  грецьким  словом,
близьким за змістом до метаної, еквіноксом  [20].  На думку С. Кримського,
еквінокс – це «свідомість «третьої правди» або свідомість вічності, ситуація
«суміщення теперішнього, минулого та прийдешнього», «перехід пізнання до
переживання абсолюту», «відкриття істини», яка фіксується «не показаннями
приладів,  а  симптоматикою  деякого  сяйва,  яке  супроводжує  підхід  до
істинносного  результату»,  пункт,  у  якому  «може  спалахнути  наджиттєва
блискавка,  розряд  інтуїції  типу  «Ульмської  ночі»  Декарта»  чи  духовного
осяяння  Паскаля,  коли  він  однієї  ночі  усвідомив  Бога  [там  же].  «...Стан
еквіноксу,  -  писав  С.  Кримський,  -  є  пунктом  перелому  пізнання  від
раціонального  інтелекту,  спрямованого  на  вивільнення  від  суб’єкта,  до
духовного  інтелекту,  натхненного  любовним  розумінням  благодаті,  що
рухається у зворотному напрямі, тобто до суб’єкта в його здатності втілювати
абсолютне. Тут відбувається той поворот очей душі, про який писав Платон, і
з яким він пов’язував перетворення пізнання в пригадування, у спогад про
вічні  ейдоси  буття»  [20,  с.  81].  Поза  всякого  сумніву,  що  і  пов’язана  з
релігійною  практикою  метаноя  як  перевершення  розуму  людини,  і
безвідносний  до  релігії  еквінокс  як  особливий  стан  духовного  пізнання,
насамперед, філософського, не суперечать постнекласичному уявленню про
перехідний  тип  цілісності  людини  як  її  онтологічне  еволюціонування  та
сходження  до  повноти,  яке  змінює  свідомість  людини,  трансформує  її
мислення та уможливлює її пізнання себе внутрішньої, вселенської.

Даний тип цілісності, що характеризується зміненим станом свідомості,
також можна вважати  актом трансцендування людини, її виходом за власні
онтологічні  межі,  визначені  попереднім,  атрибутивним  типом  цілісності.
Трансцендування в даному разі розуміється як поява в структурі людини її
нового  онтологічного  рівня,  який  миттєво  змінює  спосіб  буття  людини,
актуалізуючи  та  виявляючи  в  її  свідомості  як  власному  сприйнятті  другу
сторону буття, яка змінює предикати і наявного буття, що самою людиною
розцінюється як її вихід за межі наявної реальності, за межі ситуації «тут-і-
зараз».  Але  трансцендування  ні  в  якому  разі  не  можна  вважати  виходом
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людини в  потойбіччя,  виходом до  чогось  трансцентентного як  окремо від
людини  існуючого.  Тут  доречним  буде  згадати  філософську  позицію  М.
Мамардашвілі,  який  говорив:  «є  трансцендування,  але  немає
трансцендентного.  Є дія  в  людині  якоїсь  сили,  але  приписувати  їй  мету і
напрямок у вигляді предмета, на який вона спрямована, ми не маємо права»
[21, с. 101]. 

Отже, з’ясування сутності перехідних процесів у цілісності людини, які
пов’язані  з  нелінійними  процесами  в  її  онтико-онтологіній  структурі,
миттєвістю утворення в людині  нових онтологічних рівнів більш високого
порядку та онтологічною перервністю в її бутті, дозволяють зробити низку
висновків щодо цілісності людини взагалі. Насамперед, це те, що цілісність
людини,  яка  є  її  постійною  і  визначальною  властивістю,  не  лише
розвивається на рівні онтики і онтології, а через увідповіднення процесів у
них та між ними здатна виводити людину на нові онтологічні  рівні Буття,
тобто еволюціонувати. Наявність цих процесів у людині свідчить про те, що
сутність людини, як і її положення в Бутті, не є застиглими, раз і на завжди
даними,  а  здатні  змінюватися  відповідно  до  внутрішніх  гармонізаційних
процесів  у  ній  самій.  Врешті-решт,  отримані  на  грунті  постнекласичної
методології  знання  про  перехідні  процеси  в  цілісності  людини  здатні
утворити основу для вироблення універсальної моделі людини, в якій своє
відображення та доповнення можуть знайти пов’язані з її реальним життям
наукові  та  ненаукові  факти  і  феномени,  а,  отже,  стати  багатовекторною
основою для «зібрання» людини в ціле, подолання антропологічної кризи та
визначення подальшої стратегії розвитку людини і суспільства в цілому.
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О.Г.Левченко 

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ  ІНДИВІДА.
МЕТАФІЗИЧНИЙ АСПЕКТ

       

У статті розглядаються філософсько-світоглядні  проблеми,  на яких  базується
теорія  формули  сюжету  (В.  Фомічової,  О.  Левченко).  Зокрема,  це  проблеми  істини,
моральнісної  природи  драматичної  творчості,  існування  онтологічного  гаранта
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смислової цілісності художнього твору, тощо.
Ключові  слова:  онтико-онтологічна  дуальність,  формула  сюжету,  внутрішня

форма твору. 
В  статье  рассматриваются  философско-мировоззренческие  проблемы,  на

которых строится теория формулы сюжета (В. Фомичовой, Е. Левченко). В частности,
это  проблемы  истины,  нравственной  природы  драматического  творчества,
существования  онтологического  гаранта  смысловой  целостности  художественного
произведения и др.

Ключевые  слова:  онтико-онтологическая  дуальность,  формула  сюжета,
внутренняя форма произведения.

The article deals with the philosophical and viewpoint issues, on which the theory of the
formula of a plot (V. Fomichova, E. Levchenko) is grounded. In particular, these are the problem
of truth, the moral nature of dramatic art, the guarantor of the existence of ontological semantic
integrity of a work of art, etc..

Keywords: Ontic and ontological duality, the formula of a plot, the inner form of a work
of art.                                                                  

Метафізичні проблеми художнього простору

Свого  часу  М.  Фуко  у  роботі  «Герменевтика  суб’єкта»  поставив
запитання, яке дало поштовх для постійного руху в напрямі осмислення тієї
глибинної природи людини, де  ціннісно-етичний аспект пов’язаний з самою
суттю людської екзистенції: «Що змушує нас вважати, що істина існує?» [1]. 

У  наш  час  це  запитання  не  лише  не  втратило  актуальності,  але  й
розширило  коло  своєї  проблематики,  зокрема,  до  осмислення  природи
художнього простору.

                                              
Погоджуючись з думкою М. Фуко не можна не погодитися і з тим, що

усі  розмови  про  «відносність»  істини  одразу  виключають  людину  з
безкінечного  процесу  самоосмислення,  відкидаючи  ту  основоположну
філософську  загадку  людини,  про  яку  говорить  Фуко.  Саме  ця  загадка
найбільш співзвучна тим пошукам у царині художньої культури, до яких нас
веде осмислення теорії формули сюжету (Див. [2]).

 Формула сюжету виражає закон виявлення драматичного змісту і його
розгортання за принципом штучного зняття порушення у сфері прихованого
(згорнутого)  порядку  порушенням  у  сфері  явного  (розгорнутого)  порядку.
Якщо  коротко,  то  мова  йде  про  механізм  або  закон,  який  би  дозволяв
найбільш  адекватно  наблизитися  до  прихованої  глибинної  сутності
конкретної  п'єси,  а  далі  –  і  самого  феномена  драматичного  твору  –  його
«ембріона»,  або  навіть  ДНК  (якщо  приймати  гіпотезу  Н.  Корнієнко  про
існування «ДНК культури»), розгортання якого і створює драматичний зміст. 

Однак перші застереження проти теорії формули сюжету лежали не в
естетичній, а саме в метафізичній площині. Інтенційно формула передбачає
істину, бо  апріорі  спирається  на  динамічне  ядро  драматургічного тексту –
його самість, яка робить цей текст саме ним і ніяким іншим й залишається в
усіх його інтерпретаціях.

5



Театр як Інший на шляху до істини

Справді, а  що змушує нас вважати, що істина існує? Певна межа між
добром і злом, яку інтуїтивно відчуває наша совість? Тоді хто встановив нам
цю межу? І якщо вона така важлива для існування людства, то чому весь час
вислизає від оприявнення і осмислення? 

Запитання не нові, однак, спробуємо помислити про ту  форму думки,
яка  може  бути  іманентною  цим  запитанням.  Вочевидь,  рухливість і
вислизання є самою природою істини, яку помітив ще Геракліт. 

Як  відомо,  сам  М.  Фуко,  бачив  істину  у  такому  динамічному
інтерсуб’єктивному  процесі,  який,  насамперед,  змінює того,  хто  її  пізнає:
«Володіння істиною не є  невід’ємним правом суб’єкта.  Аби її пізнати,  він
повинен сам перетворитися  на щось інше» [1].  Відтак фактично вихідною
тезою  М.  Фуко  є  твердження,  що  всі  ми  у  своєму  «нормальному»
повсякденному існуванні апріорі знаходимося поза істиною. 

Що ж з нами у повсякденному житті не так?
Насамперед, це впевненість, що у нас все так. Це постійна схильність

себе виправдовувати,  доведена до такої  віртуозності,  що правда апріорі на
«нашому»  боці.  Коли  ми  живемо  у  святій  вірі  у  праведність  вертких
постулатів власної егоїстичної логіки, то перебуваємо в постійному процесі
не втечі – ні, а саме –ухиляння від істини.

За діагнозом К. Ґ. Юнга – у стані «хронічної неясності мислення, який
ми називаємо «нормальністю» [3, 128].

Тож ухиляння від істини є «нормальним» станом людської істоти.
Однак,  як  доводить  Юнг, у  цій  нормальності  й  криється  небезпека:

оскільки  індивід  є  частковим  носієм  загальнолюдської  природи,  він  є
потенційним носієм зла: «Навіть якщо з юридичної точки зору ми не можемо
бути  визнаними  правопорушниками,  ми  все  одно,  в  силу  нашої  людської
природи завжди є потенційними злочинцями» [3, 129]. 

Відтак, періодичний вихід із «нормального» стану ухиляння від істини
є  життєво  важливим  для  процесом  для  людини  як  істоти,  наділеної
свідомістю досконалості. Можна сказати, що це процес періодичної кореляції
істиною.

Існує  ціла  низка  практик,  покликаних  допомогти  людині  вийти  з
«нормального»  стану  самовиправдання,  адже,  як  відмічає  сам  М.  Фуко,
людина  не  здатна  без  сторонньої  допомоги  (допомоги  Іншого)
«перетворитися на щось інше» у процесі пізнання Істини.

Вочевидь театр завжди був і залишається таким Іншим. 
Найточніше  це  відчували  античні  греки,  називаючи  те,  що  вони

колективно переживали під час театральних вистав, «очищенням».
Про це говорять і сучасні митці, які прагнуть віднайти коріння театру.
Називаючи  театр  «місцем  злочину  і  каяття»,  Елен  Сіксу,  «класик»

французького  постмодерну  і  одна  із  засновниць  «Театр  дю  Солей»,
висловилась  з  цього  приводу,  точно  і  радикально:  «Театр  дозволяє  нам
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прожити те,  що не  дозволяє  жоден  інший «жанр»:  зло,  яке  є  у  нас,  як  у
людських істот. Саме Зло. Те, що відбувається в театрі – це Пристрасті, але
пристрасті за Едіпом, за Гамлетом, за вами, за Войцеком, за мною, за Отелло,
за Клеопатрою, за Марією, за цією загадковою людською істотою, змученою,
злочинною, невинною, якою є я – я, яка є тобою чи вами» [4, 254].

 Геніальний  польський  експериментатор  Є.  Ґротовський  вважав,  що
саме  театр,  як  ніяке  інше  мистецтво,  здатний  «темне  в  нас  зробити
прозорим», [5, 21], а завданням актора є показати «важку істину» [5, 237],

 Чому ж ця істина важка?
По-перше,  як  вважав  сам  Є.  Ґротовський,  ця  істина  неприємна

глядачеві,  який  любить  «легку  істину»  і  «красиву  брехню».  Акторові  ж
належало витягнути назовні щось традиційно пригноблюване, як неприємне
чи некомфортне.

По-друге, це істина нова, несподівана, виявлена  актором тут і тепер у
процесі переживання («Завжди намагайтеся показати глядачам невідомий бік
речей» [5, 237]). А чому якийсь бік речей залишається невідомим для глядача
доти, доки його не «покаже» актор? Чи не тому, що від нього інстинктивно
відвертаються у «нормальному» житті як від такого, про який некомфортно
думати?

І,  по-третє,  за  Є.  Ґротовським,  «справжня  істина  відрізняється  від
загальнопоширеної концепції істини» [5, 237].

Навряд  чи  Є.  Ґротовський  мав  на  увазі  те,  що  «справжня  істина»
заперечує «вічні» моральні норми. Швидше за все, як про істину йшлося про
ту зміну внутрішньої оптики глядача, яка сама по собі є подією – внутрішнім
вольовим  актом до  істини.  Коли  «темне  стає  прозорим»,  за  пристойною
поверхнею вияснюється те, про що навіть не підозрювалося,  чого успішно
вдавалося  не  бачити  і  не  відчувати,  особливо,  коли  цього  не  бачать  і  не
відчувають всі. 

Здавалося б, це пряма ілюстрація теорії витіснення З. Фройда. Звісно,
досліджуючи людину, ми не можемо не натрапляти на певні базові закони і
механізми, тим більше, що З. Фройд одним і з перших заявив про важливість
осмислення індивідом свого закритого для безпосереднього спостереження
внутрішнього,  яке  живе  за  власними  законами,  однак  має  потужну  силу
безпосереднього впливу на його зовнішнє життя.

 Ми  досліджуємо  силу  мистецтв,  які,  насамперед,  розкривають
універсальні порушення, тобто колективно і позасвідомо здійснювані людьми
за  специфічними  мало  дослідженими  німими  угодами.  Таку  «темряву»  і
робить прозорою магія справжнього театру.

М. Фуко ніби в унісон з Є. Ґротовським наполягає на тому, що «істина
не може  існувати без  навернення чи переображення  суб’єкта» [1]. Отже, до
пізнання істини підходить один суб’єкт, а по завершенню процесу він стає
іншим? Яким?

Можна сказати, що він як не знав істини, так і не знає. Зате він пережив
певний стан,  який ідеально увідповіднив його онтичні  й онтологічні  рівні
(Про це див [6]), подарував йому ту саму повноту буття, коли, як писав М.
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Мамардашвілі [7], людина розуміє, як їй вчинити, відчуває, що правильно, що
неправильно, що моральнісно, а що ні. 

Цікаво до кінця зрозуміти вищепроцитовану думку М. Фуко: «…істина
не  може  існувати  без  …»  Виходить,  коли  людина  переживає  стан
переображення гармонією, в цей час і з’являється істина? Без людини та її
прагнення до переображення істини не існує? Істина існує (тобто виходить з
потенційності  за  межу  згорнутого  онтологічного  стану)  лише  в
інтерактивному процесі зі спрямованим людським зусиллям до неї?  

Отже  істина  осягається  в  певним  чином  організованому  процесі
спрямованому  на  таке  внутрішнє  перетворення суб’єкта,  коли  він  за
допомогою  Іншого,   насамперед,  має  вийти  із  «нормального»  стану
підсвідомого самозахисту.   Але як? Як цим Іншим може ставати театр? 

Формула сюжету і трансцендентальне означуване 

У  процесі  роботи  з  В.  Фомічовою  над  розробкою  теорії  «формули
сюжету»  авторові  цієї  статті  доводилося  іноді  переступати  через  власні
сформовані  десятиліттями  теоретичні  переконання.  І  не  тому,  що  ці
переконання були хибними.  Просто формула відкривала інший, внутрішній,
«неевклідовий» простір аналізу розгортання структури драматичного твору,
певним  чином  аналогічний  внутрішньому індивіда.  У  цьому  просторі  не
діють  певні  закони  та  постулати,  які  дійсні  для  аналізу  готової  поверхні
(тканини)  художнього  твору,  зокрема  і  ті,  які  були  розроблені  в  рамках
постмодерністських теорій.

Цікаво,  що  саме  у  постмодерністській  текстології  було  встановлено
термін  трансцендентальне  означуване для  позначення  «позатекстуального
референта, який витупає як онтологічний гарант певної текстової семантики»
[8], іншими словами, певного, прямо пов’язаного з буттям, смислового ядра
художнього твору. Але встановлено було цей термін для того, аби заперечити
його існування.

 Одразу  зауважимо,  що  питання,  які  торкаються  онтологічних
(буттєвих)  вимірів у сенсі  «існує» щось чи «не існує»,  вже містять  мовну
похибку,  адже  «існування»  у  філософському  сенсі  протистоїть  буттю
(онтології).  Відтак,  поставивши  питання  у  сенсі  «існує»,  ми  переносимо
розгляд проблеми у зовнішню актуалізовану онтичну площину, де заявлених
понять істина, трансцендентальне означуване справді не існує. Однак річ не
стільки у словах, скільки у тому змісті, який ми у них вкладаємо й базового
наукового контексту, в рамках якого вирішуємо наукову проблему.

Світоглядно  теорія  формули  сюжету  ґрунтується  на  філософській
традиції,  що  виростає  з  базових  відкриттів  сучасних  природничих  наук,
зокрема  теорії  «значення,  що  розгортається»  (unfolding meaning)  одного  з
найвидатніших  фізиків  ХХ ст. Д.  Бома [9],  а  також спирається  на  засади
метафізики тотальності, сформульовані сучасним українським філософом В.
Кізімою [10].
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На переконання Д. Бома «порядок світу як структури речей, які в основі
своїй  зовнішні  один щодо  одного виходить  вторинним і  виникає  із  більш
глибокого  прихованого  порядку. Порядок  елементів,  зовнішніх  один  щодо
одного, буде тоді називатися «розгорнутим порядком» або «явним порядком»
[9]. «Згорнуті» або «приховані» порядки ховають багато таємниць, розкриття
яких, можливо, як вважає Д. Бом, дозволить відкрити шлях до світогляду, де
розум  і  матерія  послідовно  пов’язані,  тому  що  розгортаються  з  якогось
єдиного глибшого порядку.

Відтак  існують  не  просто  згорнуті  порядки,  а  їх  різні  глибини,
осмислення яких  ще чекає на людство. У випадку нашого дослідження, коли
ми говоримо про глибинне  буття  (онтологію),  то маємо на увазі  згорнуті
порядки (незалежно  від  рівня)  як  чисту  потенційність,  що є  основою для
можливого  розгортання  у  зовнішні  форми.  У  метафізиці  тотальності  ця
основа  називається  субстанцією,  а  у  специфічному  мистецтвознавчому
контексті формули сюжету виступає як внутрішня форма твору.

Розгорнута, актуалізована  зовнішня форма належить онтичній царині,
тобто царині існування.

Теорія Д. Бома послідовно підтверджує вищенаведену думку К. Юнга
про людину як часткового носія загальнолюдської природи: «Зміст свідомості
кожної людської істоти – це, вочевидь, згортання все загальності існування…
Відтак кожна людська істота пов’язана із всезагальністю, включаючи природу
і людство» [9] .  Отже ігнорування законів  внутрішнього  як законів єдиної
людської  субстанції  призводить  індивіда  до  серйозних  екзистенційних
проблем.   

Неврахування важливості  внутрішнього художнього твору призводить
до  того,  що  у  творах  мистецтва,  ми  звертаємо  увагу  на  вже  оформлений
художній матеріал, не дістаючи внутрішніх причин його породження, іншими
словами, джерела специфічної енергії розгортання матеріалу. 

Як відомо, до руху, у нашому випадку до розгортання, певну систему
приводить  дисбаланс,  порушення  рівноваги.  Який  же  дисбаланс  може
виникати  у  згорнутих  порядках?  На  думку  В.  Фомічової  людина  може
вносити  в  ідеальний  порядок  буття  певні  порушення,  які  внаслідок
неочевидності, згорнутості дуже важко, або практично неможливо виправити.

З одного боку, якщо порушення згорнуті,  то нам їх і  годі  шукати.  З
іншого ж – а чи не можна знайти у нашому зовнішнього матеріальному світі
певних знаків таких порушень?

Саме  відповідаючи  на  це  запитання,  В.  Фомічова  висунула  ідею
існування предметів «з порушеннями», які створюються людьми тоді, коли ті
намагаються  позбавитися  від  викликаного  буттєвим  порушенням
психологічного  тиску.  Теоретично  ця  думка  засновувалася  на  роботах  Л.
Виготського,  зокрема,  на  теорії  «психологічного  знаряддя»,  яка  розкриває
здатність  культурного  індивіда  позбавлятися  незадоволених  (внаслідок
культурних заборон) бажань за допомогою здійснення цілеспрямованих дій,
внаслідок яких психічна напруга переноситься в предмет.
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Ці  предмети  входять  у  наш  життєвий  простір  непомітно  й  існують
поряд з іншими, а наш предметний світ, являючи собою історію культури і
цивілізації,  водночас  є  німим,  але  зримим  зберігачем  прихованих  і
закорінених у соціумі буттєвих порушень.

Відчути предмет з внутрішнім порушенням, відгукнутися на нього під
силу  лише  великому  таланту  або  генію,  що володіє  потужним моральним
«інстинктом». Адже складність у розрізненні таких предметів полягає ще й у
тому,  що  вони  зав'язані  не  на  особисту  емоційну  пам'ять  людини,  а  на
універсальні  порушення,  які  приховано  існують  у  соціумі,  і  зовні  часто
виглядають як норми.

Предмет з прихованим порушенням, представником якого є головний
герой, і виглядає в п’єсі як норма. Однак у драматичному творі існує ще й
очевидне  порушення,  яке  вибудовує  факти  фабули,  і  очевидний  предмет  з
порушенням.  Динаміка  –  розгортання  драматичної  дії  виникає  тоді,  коли
енергії  явного  і  прихованого  порушень  починають  взаємодіяти,  ніби
скручуючись при цьому в пружину, процес «випрямлення» якої відновлює –
шляхом актуалізації прихованого порушення – порушений на початку п'єси
баланс. Однак відбувається це не очевидно, сприймається виявлене далеко не
однозначно, частіше воно «неясно відчувається». 

Можливо, через певні духовні практики можливий прямий резонанс з
порядками  буття. Драматичному  ж  мистецтву  властивий  підхід  «від
противного»:  ми  відчуваємо порядок  буття у  його  становленні,  у  процесі,
коли  виправляється  порушення.  Важливо  пам’ятати,  що  поняття
внутрішнього порушення не тотожне порушенню зовнішньому, очевидному,
яке зриває існуючий досі  зовнішній баланс у житті  головного героя.  Адже
вже  там,  де  все  очевидно,  розгорнуто,  виявлено  буттєва  (онтологічна)
природа  усувається,  «ховається»  у  власну  ідеальну  згорнутість,  відтак
справжнім  носієм  внутрішнього  порушення  є  головний  герой,  який
майстерно  маскує  його  навіть  від  самого  себе:  всіма  силами,  як  і  ми  в
«нормальному житті», він ухиляється від зустрічі з істиною. Але, на відміну
від нас, має силу в певний момент визнати це порушення. Власне, героєм і є
той, хто знаходить силу не ухилитися.

У цю мить вся прихована пружина сюжету розгортається, аби швидко
згорнутися у ідеальний порядок буття. Глядач, який зумів пережити цю мить
разом з героєм, вочевидь і зустрівся «важкою істиною», про яку говорив Є.
Ґротовський. Він стає тією «можливою людиною», яка «може зблиснути на
якийсь  час,  промайнути,  встановитися  в  просторі  якогось  свого  власного
зусилля» [7]. 

Чи  не  дивно,  що,  фактично,  діалог  людини  з  буттям  йде  через
порушення,  що людина  покликана ніби  постійно  «удосконалювати»  буття,
виправляючи  помилки,  внесені  нею  самою  до  досконалості,  яка  існувала
раніше?  Чи  у  такий  спосіб  людина  вдосконалює  себе,  аби  досягти  стану
«прямого», не опосередкованого помилками і порушеннями діалогу з буттям?

Але  вже  очевидно,  що  завдяки  вищезгаданій  дивовижній  гомології
людина завжди і носій творчого начала буття, і його втілення, а у своїй вищій
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творчості,  як  ми  побачимо,  здатна  відтворювати  модель  світу,  який
розвивається  в  процесі,  обумовленому  постійним  відновленням
оптимального балансу як у внутрішньому, так і між зовнішнім і внутрішнім.

Якщо  розглядати  проблему  існування  «онтологічного  гаранта»
смислової  єдності  драматичного  твору  виходячи  з  засад  метафізики
тотальності,  де  природа  онтологічного  комплементарно  доповнювана  до
природи онтичного, стає очевидною марність самих пошуків певних структур
в онтологічному.  Трансцендентальне означуване як внутрішня форма лежить
в  природі  того  порушення  внутрішнього буттєвого  порядку, розгортання  і
«виправлення» якого закладається у формулі сюжету.        

«Інстинкт» моральнісного розрізнення

Якщо у читача цієї статті виникло запитання, або ж активний протест
проти  того,  що  сутність  художнього  генія  ми  пов’язали  з  моральнісним
«інстинктом»,  то  тут  немає  нічого  дивного  –  це  викликає  протест  або
запитання  у  багатьох.  Нам  неодноразово  радили  замінити  термін
«моральнісний» на якийсь інший – занадто багато зла було вчинено художній
культурі під її знаменами. Відверто кажучи, ми б охоче це зробили.

Замінили б… Але на який?  
Коли  Є.  Ґротовський  говорив  акторам:  «Серцевина  нашої  роботи  –

моральність» [5, 238], то одразу зауважував, що має на увазі не моральність у
загальноприйнятому  сенсі:  «Якщо  ви  вбили  людину,  то  це  ваша  етична
проблема ... Для мене моральність – це висловити у своїй роботі всю істину».
Фактично, для Є. Ґротовського, моральнісне = істинне = естетичне і навпаки. 

Якщо ми згадаємо, що Є. Ґротовський бачив завдання актора в тому,
щоб  показати  невідомий  бік  речей,  то  чим  же  в  моральнісному  сенсі (!)
невідоме може відрізнятися від відомого? Напевне, невідоме тому й невідоме,
що воно чомусь невиявлене, приховане, – воно неочевидне. Можливо, сенс
мистецтва полягає в такому дієвому виявленні істини, коли в її світлі явленим
стає раніше невідоме, неочевидне стає очевидним. 

Логічно  вписуючи  ці  думки  у  наш світоглядний  базис,  де  глибинне
буття (онтологія) виступає як «середовище» згорнутих порядків,  внутрішня
форма, потенційність усіх можливих форм, М. Мамардашвілі вважає, що стан
занурення в буття – це і є стан істини, в якому кожна дія стає моральнісною,
тому що відповідає порядку буття, який неможливо осягнути розумом, адже
ми весь час знаходимо себе всередині цього порядку: «Моральнісний закон –
справді  диво  в  тому  сенсі  слова,  що  у  вигляді  деякого  простого  й  саме
достовірного  відчуття  або  сприйняття  може бути  дано  те,  що в  принципі
можна  було  б  знати  і  мати,  тільки  пройшовши  нескінченний  ланцюг
причинних  зв'язків  і  опосередкування,  охопивши  весь  світ  і  потім
прийшовши  до  необхідності  –  дії  тут.  А  воно  дане  у  вигляді  простої  і
примусової моральнісної очевидності» [7] .
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 М.  Мамардашвілі  збагнув  не  лише  прекрасний  метафоричний,  а
сутнісно філософський зв’язок між кантівським «зоряним небом над нами» та
«моральнісним законом всередині нас», вважаючи, що «моральнісний закон –
це  і  є  чудо,  на  яке  здатна  тільки  людина.  Це  диво  –  поява  і  результат
вторгнення в космос людської форми, яка вказує на зв'язаний з нею елемент,
на – свободу. Людська форма – це канал, через який в космосі існує феномен
волі або вільної дії, явища, для якого причинні зв'язки можуть залишати лише
порожній простір» [7].

Як космічне буття підпорядковується законам світопорядку, так само і
наш  внутрішній  космос  підпорядковується  певним  загальним  законам,  на
порушення  яких  нам  указує  совість.  І  це  парадоксально  робить  наш
стовідсотково захищений внутрішній світ уразливим.

Не  дарма  М.  Мамардашвілі  називав  совість  основною  таємницею
буття, а не людської психіки або свідомості. Адже ці «загальні» внутрішні
закони бачаться як закони буттєвого, в яке ми занурені, якому підкоряємося і
природа  якого  гомологічна  нашому  «особистому»  внутрішньому, здатному
відгукуватися на порушення законів буттєвого. І це дуже важливо, тому що
природа буттєвих (внутрішніх) і зовнішніх порушень різна.

У тому світі, де він творець, художник кладе саме такі межі, які йому
підказує  його  «інстинкт»  морального  розрізнення,  можливо,  вроджений,
можливо, обумовлений його власним почуттям провини. І межі ці, на відміну
від відносно мінливих раціональних моральних законів, непорушні.

Саме  до  порушення цих меж і  тяжіє  головний герой,  концентруючи
енергію  прихованого,  морального  порушення.  Щоб  вивести  її  назовні  і
відновити баланс, драматург певним чином зводить її з енергією очевидного,
зовнішнього порушення. Так відбувається становлення художньої реальності,
яка провадить магічну дію на глядача.

Закономірно  виникає  питання,  а  чи  не  пов'язана  магія  становлення
художньої  реальності  з  якимось  фундаментальним  законом,  де  совість
виступає як пусковий механізм становлення не тільки художньої реальності, а
й антропної цивілізації, загального людського єдиного-множинного, з болю
якого народжується множаться різноманіття людської реальності ?

У  всякому  разі  ми  припускаємо,  що  саме  через  такий  зв'язок
забезпечується  гармонійна  цілісність  живого:  як  людини,  так  і  створеного
нею художнього тексту. І якщо покласти зв'язок між зовнішнім і внутрішнім в
основу розуміння цілісності самого феномену художнього, то стає зрозуміло,
як художній текст, що має остаточний, піддатний аналізу, вираз і, водночас,
володіє  якістю  «вічності»  –  всесвітньої,  буттєвої  присутності,  –  з  цією
присутністю  пов'язаний:  через  «пуповину»  «особистого»  внутрішнього
художника,  що  виводить  назовні  біль-інформацію,  яка  виникає  внаслідок
позасвідомих людських дій, що спричинюють дисбаланс у надрах буття. Цей
«канал» зв'язку залишається в тексті, відкриваючи його глибинний буттєвий
контекст, а отже, визначаючи широту можливостей для інтерпретацій, тобто
змін у часі та просторі, тобто – Життя.
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С.В. Вільчинська 

ІДЕЯ МЕЖУВАННЯ ЯК ЗАСАДА 
АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

(з приводу розвідки В.П.Петрова)

У  контексті  методологічних  проблем  пізнання  людини  проаналізовано  ідеї  В.  П.
Петрова.  Показано  значення  поняття  „межування“  для  типологізації  тематики
філософської  антропології,  а  також  для  визначення  її  особливостей  в  українській
філософії. 

Ключові слова: антропологія, постнекласична методологія, людина, цілісність. 

С. В. Вильчинская. Идея межевания как основа антропологического рлзнания  (по
поводу исследования В.П.Петрова) 

В  контексте  методологических  проблем  познания  человека  в  статье
рассматриваются идеи В. П. Петрова. На основе интерпретации понятия „межевание“
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анализируєтся  возможность  типологизации  тематики  философской  антропологии,
показаны её особенности в украинской философии. 

Ключевые  слова: антропология,  постнеклассическая  методология,  человек,
целостность. 

S. V. Vilchynska the idea of boundary as foundation of anthropological cognition (on the
occasion of Petrov’s theory) 

The  Petrov's  opinion  about  the  methodological  role  of  concept  of  boundary  in  the
development  of  anthropological  theory is  analysed in  this  article.  The author considers  this
problem over the context of the of systematization of anthropology of Ukrainian philosophy.

Key words: anthropology, post-non-classical methodology, man, integrity. 

Ідея межування є провідною засадою антропологічного пізнання. Хоч і на
перший  погляд  та,  зважаючи  на  об'єкт  філософсько-антропологічного
вивчення  -  цілісність  людини  й  людина  як  цілість,  -  таке  утвердження
видаватиметься  парадоксом.  Адже для  з'ясування  цілісності  людини  треба
слідувати принципу комплементарності, спрямовуючи пошук здебільшого на
суцільність людського буття, а не окремішність й відмежовування. До речі, на
становленні  української  філософської  антропології  виразно  позначилось
нарощування епістемологічних можливостей уявлень про суцільність буття
людини, - це про таку цілість, в якій усе доповнюється всім та однаковою
мірою  є  значущим  для  її  існування.  До  такого  висновку  спрямовував,
зокрема,  Винниченків  „Конкордизм.  Система  будування  щастя“  (етико-
філософський трактат вважається вершиною творчого доробку мислителя).
Проте, щоби витлумачувати людину в такому світлі, треба відтворити також і
образ межі (пограниччя). Дотепно про це наголошував В. П. Петров у своїх
дослідженнях з приводу поняття „епоха“, „наш час“ тощо. Сьогодні ми ладні
вбачати в його історіософічній „антропології“ життєспроможну світоглядну
модель. Тому-то має сенс розлогіше прокоментувати концепи В. П. Петрова, і
тим  самим  продемонструвати  аргументованість  нашої  позиції  щодо  ролі
знання про межі та значення опису грані (стану „на зламі“) задля пояснення
суцільності людського буття. 

Серед провідних ознак „нашої  епохи“ учений вказував  на  перенесення
центру ваги з витлумачення безперервності зв'язків історії, культури тощо на
„перервність“, „розриви“ (революція, катастрофа, вибух, регрес тощо). Це не
є  звичайним  виявом  людської  здатності  до  рефлексії  (не  „схильність
теоретизувати“) або відчаю, що породжений „свідомістю тривоги“ на кшталт
питання „бути чи не бути?“ Гамлета. Зі зміною епох інтерес до проблем буття
„на  зламі“  лише  втрачав  суб'єктивний  відтінок  („уже  не  окрема  людина
звертається до себе, а людство - ціле людство в усій своїй сукупності! - питає
самого себе: Бути чи не бути?.. Жити чи самознищитись?.. Існувати далі чи,
нарешті,  переступити  останні  межі  часу  й  поринути  назавжди,  разом  з
планетою,  в  чорну  безодню  одвічного  ніщо?..“  [1,  810].  З  дня  в  день  ця
проблема  ставала  приналежністю  повсякдення.  Були  підстави  задаватися
питанням  -  чому  зі  зміною  урядів,  кордонів,  законів,  цінностей  тощо
переживання  межі  є  незмінним  („отруйний  сенс  гамлетівського  питання
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незмінно вабив покоління за поколінням своїм терпким, полинним смаком“)?
Вочевидь, відповідь мала в'язатися із антропологічним змістом, отож В. П.
Петров і шукав пояснень щодо істоти людини. Чи відповідає їй війна та інші
ситуації  „розриву“,  „зі_за_у“,  „зламу“.  Адже  „  знищення  лишалось
незмінним“; „змінювалася аргументація засад і з нею доктрини: соціологія,
етнологія, космологія“ [там само, 811]). 

В. П. Петров стверджує, що сучасна людина „антропологічно“ перебуває
„на межі палеоліту й неоліту. Не технічно, не в галузі машинобудівництва і не
в галузі математичних знань, а з погляду етики, естетики, т. зв. формальної
логіки. Людина виробила в собі вміння збирати кокосові горіхи, не витягуючи
шиї, й жити в Арктиці, не обростаючи шерстю, а поза тим зубр палеолітичної
людини  й  заєць,  мальований  Дюрером,  з  погляду  мистецького  розвитку
однозначні,  а  малярство  наших  днів  формально  є  не  лише  активним
поворотом до  мистецтва  палеоліту, але  до  певної  міри навіть  деградацією
супроти нього“ [там само, 824]. Немає сумніву, що людство в технологічному
сенсі  прогресує  шляхами  цивілізації.  Важко  не  згодитися,  що  від  самих
початків  свого перебування на нашій планеті  людина лишилась біологічно
незмінною  („речі  уможливили  їй  сталість  її  біологічного  габітуса,
непотрібність біологічно змінювати себе“ [там само, 821]). А катастрофічні
події XX ст. вочевидь показали немодерність модерної людини, в моральному
відношенні  та  більше втратила  якостей,  ніж  здобула.  „Людина  в  уніформі
була  Долею,  Богом,  втіленням  Дійсности,  якою  вона  є  нині.  Ти  заздрив
нестерпно,  до  болю  нестерпно,  заздрив  кожному,  що  лишився  живим,  і
одночасно  лиха  злобна  лють  прокидалася  в  тобі.  З  кожним  кроком,  який
наближав до тебе людину в уніформі, вона росла в тобі, але в цю мить ти
ненавидів не людину в уніформі,  а тих,  що стояли в шерезі  -  врятованих.
Невимовне твоє бажання „Хай не мене“ означало, що ти мовчки просив, чи,
може,  ти,  саме ти і  ніхто інший,  коли  всі  мовчали,  пригнічені  одчаєм,  ти
крикнув:  „Розтріляйте  ось  того,  що  стоїть  поруч  мене!“  Май  мужність
признатись: так було. Мораль втратила свої мірила. Жити значило вбивати.
Знищення стало суцільним. Воно обіцяє стати остаточним“ [там само, 811], -
невтішний висновок ученого. 

Безперечно, визначення доби атомної енергії, повоєнного часу (середина
XX ст.), як „ери страху“ є точним. Не стало більше довіри в людини ні до
техніки, науки, ні до політики, економіки. Всевладно над людством запанував
страх,  той  самий  „первісний  страх  пралюдини“,  який  зрештою  спонукує
вбивати  й  воювати.  Теза  про  страх  істотно  важлива,  отже,  мислитель
ретельно  аналізує  його  причини.  Це  брак  певності,  почуття  несталості,
нерозуміння цілого, звичка мислити „оберненими категоріями“ тощо. Однак
він песимістично дивився на спроможність людства в наш час „скинути владу
страху“, оскільки культура неспоможна протиставити хоч щось тотальному
почуттю  плину, яким  і  тепер  сповнене  людство.  „Абеткові  істини“  -  „на
смітнику історії“. „Кордони країн пересуваються з тією химерною легкістю,
як це робить дитина, коли малює своїх коників. Держави зникають протягом
кількох тижнів. Міста протягом однієї ночі“ [2, 863]. Разом з тим В. П. Петров
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закливав визнати і те, що науково-технічні й інші досягнення новітньої епохи
„конкретизують  ідею  неподільності  світу,  надають  реальної  ваги  спробам
створити світовий уряд, ще раз наявно стверджують прямий і безпосередній
зв'язок науки, політики, техніки й економіки. Те, що всі вони… становлять
неподільну цілість“ [1, 813]. 

Провідну  проблему  „нашої  доби“  окреслено.  Звідси,  методологічний
принцип  -  „не  розчленовувати,  а  сполучувати“,  „йти  до  цілости,
стверджуваної нашим часом“. Наука наполягала: „неподільного немає, є лиш
скомпліковане складне“, „атом є складнем“ [3, 948], „ідеалом є не осібність, а
цілість, співпорядкованість осібного цілому“ [4, 880]. Поняття суцільності як
„комплетарности“ витлумачено у В. П. Петрова на різних прикладах модерної
науки.  От-як,  приміром,  розмисел  про  суперечність  в  явищі  світла.  Воно
експериментально  виявляється  то  хвилею,  то  тільцем,  залишаючись  проте
властивостями одного і того самого фізичного об'єкта, хоч вони і „суперечать
собі“  й  „ніколи  не  можуть  бути  безпосередньо  разом“  [3,  954-955]
спостережувані.  Або,  скажімо,  міркування  про  історичне  пізнання:  „Свою
увагу  історик  переносить  з  часткового  на  суцільне,  з  окремої  події  або  з
сукупності подій на структурну будову епохи. Історик вивчає не відношення
речей і  явищ, а речі  й явища як такі,  в цілковитій певності,  що структура
окремого явища або окремої події й структура епохи тотожні“ [5, 884]. 

Та  складати  уявлення  про  „організовану  тотожність“  неможливо  без
спеціальної  методи,  що  у  В.  П.  Петрова  отримала  назву  „негативного
визначення“,  „не-опису“,  -  реалізується  за  „формулою  негативного
ствердження“, а саме: „кожне „не-А“ є А, взяте в його запереченій, негативній
формі. В застосуванні до зміни епох це значило б: в ґрадації епох про кожну
наступну епоху можна сказати, що вона конструюючи себе через заперечення,
протиставляючи  себе  попередній,  є  негативною  формою  цієї  попередньої.
Одночасно запереченням і ствердженням“ [там само, 886].  Протиставлення
протилежностей втрачає сенс, який мало в Новочасовій парадигмі. Навпаки,
ідея  межування,  стику  вимагає  зважати  на  суперечливість  опису,  бо
сприйнятий  тільки  в  єдності  суперечностей  дає  вичерпне  знання
досліджуваного як цілісність. Справді, учений постнекласичної науки інакше
уявляє  собі  дійсність,  ніж  попередні  покоління,  адже  „уявою  керує  образ
грані.  Ми знаємо:  не всі  переходять  через  злами грані  і  ніколи простір  за
гранню  не  відкривається  відразу“  [4,  871].  Тому-то  не  можна  відкидати
суперечностей, навпаки, раз-у-раз використовувати їх. 

Підсумовуючи  дискурс  про  засади  комплексно-інтегративного  методу,
В. П. Петров  застерігав  од  „прямої  синтези“  як  „примирення  двох
попередніх“,  усталених  в  науці  підходів.  Приміром,  було  б  неправильно
механічно сполучувати „генетичний метод народників“ та „формалістичний
конструктивізм  антинародників“.  Суть  нового  методу  -  це  ототожнювання
окремого з цілим. Історик „від порізнених явищ і множинних подій, взятих у
реґіональному  аспекті,  звертається  до  таких  універсальних  цілосних
категорій, як феодалізм, ренесанс, бароко, вік просвіти, капіталізм, соціалізм і
т.  д.“  [6,  967].  Йдеться  в  даному  випадку  не  про  підміну  нового  методу
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структуральним  або  порівняльним,  бо  не  аналогії  між  поодинокими
об'єктами  певної  їх  множини  правлять  за  мету, а  „співпідпорядкованість“
окремого і цілого. Хоч цей метод ще на стадії розробки, завважував учений, є
„творчим завданням нашого чину“, однак його евристичність вже у тому, що
здатен скерувати „придивлятися до явищ, позбавлених ознак руху вперед, до
явищ, що знаменують рух назад“,  не виявляють „прямий зріст“,  натомість
„розрив і зи_зи_“ [7, 911]. У такий спосіб наукове мислення (як і світогляд
загалом) робить спробу обійтись без ідеї розвитку (стрижнева від Ренесансу),
субстанції, причиновості, намагаючись відновити значення явища як такого.
За  такого  методу  наперед  виступають  цілості,  а  їх  складники  (з  впливом
одного на друге чи без нього) ставляться в місце, задане їм в порядку явищ.
„Наш час проголошує іншу віру, в новий технічно перебудований людиною
світ,  у  світ  не  неподільного,  не  даного,  а  експериментально  розкладеного
атома“  [3,  957].  Відтак  новітній  метод  є  здобутком  інструментального
пізнання. 

Ясна річ, що його прихильники не можуть не поставити надзавдання, от
хоч би таке: „прокласти шляхи для великої синтези античної й середньовічної
культури з модерними фізикальними уявленнями“ [там само, 955] (до речі, до
таких  сподівань  В. П. Петров  ставився  скептично).  Але  варт  згадати
філософську антропологію, її досвід „великої синтези“, яким визнавався факт
спорідненості форми мислення природознавства та гуманітаристики, в обох
випадках вони ті самі, отож, й здатні знаходили одна в одній міцне підпертя.
Г. Плеснер  відзначав,  що  здобутки  М.  Шелера  мали  визнання  не  лише  у
вузькому  колі  професіоналів-антропологів  -  це  через  те,  що  належали  до
тематичного  складу  філософської  біології  та  антропології  й  здійснювали
підхід,  який  давав  змогу  відстежувати  речі,  суміжні  з  різними  позиціями
досвіду. Вочевидь, нове поняття людини як цілісності  створювалось згідно
ідеї єдності суперечностей. 

Принцип  суперечливих  сполучень  чи  не  найпримітніша  властивість
методології Г. Плеснера. Можна навести прикметні щодо того цитати з його
твору  „Щаблі  органічного  і  людина“  (1928).  Це  не  тільки  для  того,  аби
переконатися, що маємо перед собою нову форму антропологічного пізнання,
грунтовно відмінну  від  класичної  (Новий час),  але  й  -  нову архітектоніку
антропологічного знання. З цього погляду дуже цікава одна думка у Гельмута
Плеснера. Він наголошував: якщо і можлива наука про людину, то лише за
умови, що в центрі дослідження постане людина „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. Бо в цій своїй якості - існування - вона заходить в
історію, котра є лиш спосіб реалізації її розмислу і знання про саму себе. Ні
як  тіло  (Kёrper)  (якщо  під  тілом  розуміти  шар,  об'єктивізований  через
природничі науки), ні як душа і потік свідомості (якщо тут має вестися про
об'єкт психології),  ні  як  абстрактний суб'єкт, для якого мають вагу  закони
логіки,  норми етики  та  естетики,  проте  як  психофізично індиферентна  чи
нейтральна життєва єдність існує людина „в собі і для себе““ [8, 101]. Таким
чином, антропологічне знання має стати всеохопним і щодо існування, і  в
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стосунку всього сущого, осягати сутнісні кореляції між ними. Водночас треба
уникати  метафізичних  рис  (хиба  феноменологічно  зорієнтованих
антропологів). „Без філософії природи - жодної філософії людини“ [там само,
99] - головне гасло антропологічної науки, є продуктом „антинатуралістичних
і антираціоналістичних тенденцій нашого часу“, додав би Віктор Петров. 

Звісно, з огляду на ідею суцільності, цілісності за визначенням предмета
філософської  антропології  ховається  новий  тематичний  зміст,  який
відображається  в  таких  запитаннях  (за  формулюванням  Г.  Плеснера):
випадкова  чи  сутнісно  необхідна  конкретна  ситуація,  в  якій  опинилася
людина (ні  та  або інша,  ні  ця раса,  той народ,  але  людина загалом?  Чи є
життєвий обрій, оточуючий світ, який виявляється для людини світом, з нею в
структурно-закономірному  зв'язку?  Як  далеко  просувається  таке  сутнісне
співіснування  і  де  початок  випадку  [там  само,  102]?  Питання  вказують
передовсім  на  те,  що витлумачення  об'єктивної  даності  як  незалежної  від
втручання  спостереження  відкинуто.  Даність  не  дана,  а  задана,  світ  не
неподільний,  а  складений  („комплетарний“)  -  це  перебудований  людиною
світ. 

Щоб  збагнути  правдиву  картину  світу  й  становища  людини,  треба
осягнути антропологічні питання в двох напрямках - „горизонтальному“ та
„вертикальному“. За першого - йдеться про вивчення зв'язків зі світом через
людську  дію,  в  творчості;  за  другого  -  людини  як  організм  природи  в
співпідпорядкованості  зі  всім  живим.  У  річищі  обидвох  спрямувань
дослідження тільки і можна розраховувати на осягнення цілісності людини -
„як  суб'єкт-об'єкт  культури  і  як  суб'єкт-об'єкт  природи“,  оскільки  таким
чином „виявляється один основний аспект життєвого досвіду“,  „одночасно
природний і свобідний, виросший і створений, самобутній і штучний“ [там
само]. Вивчати людину як „конкретну життєву єдність“ - означало, на гадку Г.
Плеснера,  аналізувати  мову,  мистецтво,  науку,  інші  види  об'єктивізації
культури як специфічних виявів життєвої єдності, формуючи наше уявлення
про  структуру  системи людського  життя  в  усій  сукупності  його порядків.
Останнє  передбачало  дослідження  довкілля  людини,  що  належить  до
компетенції емпіричних наук про природу, притім маємо зважати на те, що є
такі його шари, які цілком сховані від емпіричного пізнання. 

Отож  у  філософській  антропології  не  варт  сподіватися  отримати
остаточну  відповідь  на  питання.  Висновок  Г.  Плеснера  невтішний,  та
закономірний, адже, як слушно зауважив В. Петров, аналізуючи пізнавальні
вартості модерної фізики: „Ми стоїмо на границях наочного пізнання. Ми не
можемо уявити собі, щоб щось було чимось і разом з тим не було ним, щоб
атом був тільцем і не був ним, був хвилею і не-хвилею. І, однак, саме цей
„дуалізм хвилі  й тільця“ і  становить основний феномен природи“ [3,  952-
953]. „Модерна фізика відмовляється давати відповіді на питання про істоту
тих фізичних явищ, які вона досліджує, і якщо вона й пропонує відповідь, то
разом з  тим застерігає,  щоб ми не вважали її  за  правду“ [там само,  952].
Можливо, і даремно було б говорити щось певне про систему відповідностей
між  фізичною  організацією  людини  та  властивостями  духовного  життя,
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чуттєвістю та духовністю тощо, оскільки, і справді, „жаден міст не веде від
душі  до  фізичного:  душа  неприступна  для  нашого  емпіричного  пізнання“
[там само, 953]. Однак, перефразуючи вислів психолога В. Вестфаля, можна
стверджувати,  здобутком  філософської  антропології  не  є  образ  людської
цілісності, навпаки, погляд, що „правдивий“ її образ неможливий. Висновок
має  найбільшу  позитивну  вагу  через  те,  що  звільняє  від  порожньої
допитливості  щодо  проблем,  яких  розв'язати  принципово  неможливо.  Без
сумніву, поняття цілісності в усій його суперечливій своєрідності, залучене до
антропологічної  науки  в  якості  провідної  засади,  може  розглядатись  як
найважливіший здобуток філософської антропології. 

Отже, в  формі філософської  антропології  як напрямку ХХ сторіччя ми
маємо  новий  тип  пізнання,  _рунтовно  відмінний  від  класичного.
Проблематизація  людини як  цілісності  та  цілості  людського буття вимагає
з'ясовувати те, яким чином тілесне, фізичне перетворюється в психічне. Як
пов'язані  між  собою  фізичне  та  психічне  [8,  106]?  І  це  не  у  компетенції
виключно емпіричних наук. Питання про поєднання психічного із фізичним
потребує пошуку відповіді на запитання щодо умов, яких треба дотриматися,
щоб  у  відносному  (просторовому)  обмеженні  мало  місце  необоротне
пограничне відношення зовнішнього і  внутрішнього?  Відповідь  стосується
поняття  сутності  межі,  у  цій  „нейтральній  зоні“  зовнішнє  і  внутрішнє
наштовхуються  одне  на  одне,  водночас  з  неї  і  виходять  [див.  8,  108-111].
Звідси  наступне  питання  -  як  живий  організм  узгоджує  свою  речову
самостійність із вітальною несамостійністю? Іншими словами, як узгодити
факт,  що  організм  як  життя  є  відкрита  система,  а  як  тіло  -  закрита?
Витлумачення способу та форм організації життя за передумову має базовий
принцип:  „антагонізм  виявляється  організаційним  чинником  цілого“,
„формою  єдності  всього  різноманіття“  [там  само,  118].  Через  конфлікт
урівноважуються  структурні  елементи  організованої  цілості.  Із  дихотомії
світової основи - Дух і чуттєвий порив - М. Шелер виводив все людське. А.
Гелен  ставив  собі  завдання  збагнути  організацію  людини  згідно  її  діючої
сутності  (дія  як  процес  з  пункту  погляду  переживання  -  це,  зазначав
мислитель,  єдність,  нерозрізненність  „зовнішнього  і  внутрішнього“,
„психічного й фізичного“, розділ їх виявляється у не-діянні (=рефлексії) [див.
9, 160, 161]) та культурі. 

Мірою  пояснення  згаданих  питань  дедалі  більше  усвідомлюється
обставина, що людина здатна відособлюватися в структурі буття,  прагнучи
стати  його  творцем.  Отож  до  проблем  про  поєднання  між  фізичним  і
психічним додається  питання  щодо  їхньої  узгодженості  з  духовним.  Воно
потребує відповідей на цілу низку інших запитань: за яких умов живій речі
відкривається центр її позиціональності, в якому, розчиняючись, вона живе, і
через  що переживає  і  діє?  Де витоки  неправдивих почуттів,  думок?  Чому
захоплюємося  несправжнім?  Звідки  береться  здатність  людини
„перероджуватися“  в  іншу  (Інша-в-ній)?  Як  вона  здійснює  свою
ексцентричність?  Чому  безпосередність  панує  над  опосередкованістю?
Відповідно виникають фундаментальні співпідпорядковані поняття в різних

5



конфігураціях.  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  вдається  визначати  основні
антропологічні  закони  [див.  8,  134-151],  аналізувати  сутнісні  прикмети
людини (іманентність, експресивність, штучність [там само, 134, 137] та ін.)
тощо.  Новітня  антропологія  намагається  уникати  субстанціалізації  та
пояснити  людину  в  світлі  її  власного буття,  з  допомогою функціональних
відносин, які простежуються в сукуп'ї корелятивних зв'язків сутнісних сил. 

„Наш час виявляє тенденцію повернутися знову до ієрархічного погляду в
біології  й одкинувши тезу про приналежність людини до тваринного світу,
реставрувати  середньовічну  ідею про  осібність  людини  й  людського.  Ідея
часової  незмінності  видів  знаходить  собі  прихильників  не  лише  серед
антропологів, але й щодо таких ділянок науки, як естетика, етика, філософія і
т. д.“ [2, 867]. І хоча тема щодо межі тваринного в людському чи не основна,
яка  стоїть  перед  сучасною  антропологією,  однак  не  вирішальна.  Не
біологічна складова в тематичному складі антропології є невідкладною для
нашої  доби,  мають  рацію  вчені,  котрі  виголошують  цю  тезу,  але
історіософічна (проблема істоти людського з погляду „немодерності модерної
людини“ (Н. Казнс), людина змінила усе навколо себе, тільки не змінилась в
самій  собі).  „Технічний  світ  витворений  людиною,  випередив  раціональне
осмислення  людиною  як  цього  світу,  так  і  себе.  Людина  опинилася  в
залежності  од  машини.  З  засобу  мислення  стала  самоціллю,  з  об'єкта
суб'єктом, із знаряддя владарем“ [1, 818], - й сьогодні думка В. П. Петрова
слушна.  Їй  суголосна  програма  творення  щастя,  запропонована
В. Винниченком,  котра  претендувала  виправити  ситуацію  на  основі
погодження сутнісних сил людини. План дій, покликаний спричинитися до
змін  в  самій  людині,  охоплював  соціально-економічне,  політичне,  духовне
життя людини. Отож спосіб здійснення програми конкордизму є комплексним
-  колективний  співпідпорядкований  з  індивідуальним.  Можливо,  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“ [там само, 819], - спричинилася і до вибору В.
Винниченка  щодо  етико-антропологічної  тематики  як  головної  .  Вона
(ситуація) могла визначати і пошукові пріоритети досліджень В. П. Петрова. 

Він писав, що теза про революційну техніку й еволюційну антропологію
фактично означає той факт, що, справді, „сучасна людина „антропологічно“
перебуває  десь  на  межі  палеоліту  й  неоліту.  „Поворот  до  палеоліту  стає
позитивною  проблемою  нашого  часу“  [там  само,  823],  -  зазначає  В.  П.
Петров.  Ця  проблема  стосується  і  питань  дальшого розвитку  людства  (чи
„житиме  в  умовному  технічно-перебудованому  й  уніфікованому  світі“,  чи
розпочне  працювати  над  „біологічною  зміною  себе“  [там  само,  824]),  і
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боротьби  з  надміром  процесів  глобалізації  (друга  світова  війна,  доводив
учений актуалізувала „ідею географічної єдності світу“) та „ізоляціонізму“-
„реґіоналізму“, розвитку „світової свідомості“, „світового уряду“, узгодження
темпів  соціального  розвитку  із  технічним  поступом.  Загалом  страх  став
основною  темою людства  у  ХХ ст. Але  весь  окреслений  тематичний  ряд
зрештою  уточнює  постановку  проблему  про  істоту  людини  („головне
питання: про істоту людини, а не про те, чи буде, чи не буде війна“ [там само,
817],  революція,  катастрофа).  „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“ [2, 866-867]? 

В.  П.  Петров  багато  уваги  приділяв  темі  як  змінювалися  погляди  на
природу  людини  й  людського.  „Там,  де  історики  бачили  досі  лише
хронологічну послідовність часу, ми бачимо структурну суцільність епохи:
плян,  єдність,  взаємозаступлювану  оберненість  категорій,  політичних,
ідеологічних, економічних, соціяльних“ [1, 817]. Поширення поняття „епоха“
на історію антропологічної думки мало б спричинитися до відповідних змін
антропологічного пізнання, його методів. Звісно, коли ми прагнемо осягнути
погляди і категорії вчень про людину тої чи іншої епохи, взятій в її осібності,
то  це  значить,  що  ми вивчаємо  антропологічну  думку не  лише  в  ознаках
епохи,  але  й  позаепохального.  „Од  епохальних  категорій  ми  йдемо  до
розкриття позаепохальних і міжепохальних категорій і  від цих останніх до
позачасових“, сподіваючись пізнати не лише змінне, а й сталість, не тільке
часове, а й надчасове, незмінне [там само, 816]. Більш того, в такий спосіб
відстежуючи  зміну  антропологічного  парадигмального  змісту  епох,  ми
фіксуємо і  обставину, що в  своїй  осібності  вони  заступають  одна  одну, й
водночас  репрезентують  заступлюване.  Крім  того,  ідея  структурної
суцільності  людського  буття  вимагає  зважити  на  „взаємозаступлювану
оберненість категорій“. 

Отже,  якою би не  була тематична  будова  філософської  антропології,  її
незмінно вирізнятиме рух і спрямованість до цілості, „співпідпорядкованості
осібного  цілому“.  Водночас  надано  більшої  ваги  не  ствердженню,  а
запереченню засад класичної науки, а саме: не об'єктивна даність природи, а
творення  даності,  свобода;  не  безперервність,  а  перервність,  розрив,
катастрофа;  не  причиновість,  а  обернена  причина,  не  субстанція,  а
„скомплікована  складність“.  Побільшості  філософи  тішились  сподіванням
створити  загальну  антропологічну  теорію  на  основі  синтези  античної,
середньовічної думки із гуманітарною та природознавчою. Проте серед них
були  і  ті,  хто  вважав,  що  остаточної  картини  людини  не  створити,  отже
переймалися  більш  спеціальними  питаннями  щодо  загальнофілософських.
Саме  остання  тенденція  домінувала  в  українській  філософсько-
антропологічній думці. Нашому переконанню знайдено опертя в творах В. П.
Петрова.  Кожен,  хто  бодай  трохи  обізнаний  з  його  творчістю,  знає,
антропологічні об_рунтування В. П. Петрова „викристалізувалися“ з логіки
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Гегеля. Її якнайкраще застосував він у своєму дискурсі, але ця тема вже для
іншої розмови. 
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М.Ю.Савельева 

КУЛЬТУРНОЕ «ПОГРАНИЧЬЕ»:
МИФ ЛИЧНОСТИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

Н.  В.  Гоголь  является  одним  из  тех  мастеров,  которые  не  только
создают  в  литературе  неповторимый художественный  мир,  но  и  обладают
редким  даром  оставлять  на  нём  отпечаток  собственного  присутствия,
врастать в него непосредственным отношением и стихийно становиться его
частью, или же полностью с ним сливаться. Однако в силу исключительной
сюжетной,  стилистической  и  ментальной  самобытности  крайне  сложно
формировать  последовательную,  рациональную  и  приемлемую  для  всех
позицию  в  отношении  творчества  и  частной  жизни  Гоголя.  Этому
препятствует  мифологическая  «аура»  личности  писателя,  затягивающая  в
себя любого, кто знакомится с его произведениями, и властно теснящая (хотя
и не вытесняющая) рациональное осмысление. Сущность мифа как состояния
буквального (словесно,  буквенным  образом  проявленного)  и  абсолютного
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тождества  мира,  человека  и  мышления  проявляется  в  постоянном
неосознаваемом взаимном переходе, подмене и отождествлении смысловых
связей.  Предметы  и  обстоятельства  жизни  и  творчества  писателя
(содержание) неотличимы от его собственного отношения к ним и отношения
современников и потомков (формы). Вследствие этого реальность становится
равнозначной  кажимости,  а  действительность  —  фантазии  или  иллюзии.
Кроме того,  проявляясь  в опыте мышления писателя,  миф выражается как
тождество изречённого и неизречённого, мысли и чувства.

Мифологический  характер  формы мышления  Гоголя  проявляется
прежде  всего  в  амбивалентном  отношении  его  к  самому  себе  и  своему
мышлению. Он постоянно воспринимал себя как будто со стороны, смотря
глазами внешнего наблюдателя,  как будто впервые, — знакомился с самим
собой. И, соответственно, видел себя другим:

— Не добропорядочным, но греховным. Это результат психологической
травмы,  полученной в  детстве  во  время приступа так  называемой детской
жестокости,  когда  маленький  Никоша  утопил  в  пруду  кошку. После  этого
писатель, стараясь вести добродетельную жизнь, так и не смог избавиться от
комплекса вины, по его собственным словам, «как будто он убил человека».

—  Не  незаметным  обывателем,  но  духовным  вождём,  носителем
апостольского учения. Испытывая неудержимое любопытство и тягу ко всему
демоническому,  Николай  Васильевич,  тем  не  менее,  серьёзно  и  глубоко
изучал Священное Писание и даже пытался создать собственную концепцию-
интерпретацию христианства.

— Не окружённым друзьями и почитателями, но изгоем. Несмотря на
то, что уже самые первые его произведения снискали признание российского
читателя,  Гоголь  очень  болезненно  воспринимал  малейшую  критику  и
считал, что публика далека от истинного понимания его идей.

—  Не  сложившимся  и  самобытным  писателем,  а  «тенью  гения».
Самолюбивая  натура  Гоголя  нуждалась  в  наставнике,  —  но  гениальном
наставнике.  Поэтому  сотворение  кумира не  должно  удивлять.  Кем  для
Ломоносова был Пётр, тем для Гоголя стал Пушкин. К слову, между первым
русским  академиком  и  писателем  из  Малороссии  можно  найти  немало
смысловых  параллелей,  особенно  в  том,  что  касалось  творческой  и
гражданской  самооценки45.  Узнав  о  трагической  кончине  Пушкина,  Гоголь
писал друзьям: «Моя жизнь, моё высшее наслаждение умерло с  ним. Мои
светлые  минуты  моей  жизни  были  минуты,  в  которые  я  творил.  Когда  я
творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я
плевал на презренную чернь,  известную под именем публики;  мне дорого
было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не
писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан
ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы
я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то
время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что
45 Подробно  об  этом  см.:  Манн  Ю.  В.  Творчество  Гоголя:  Смысл  и  форма.  —  XIX.
Ломоносов в творческом сознании Гоголя. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — С. 534–554. 
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будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь
этой  награды  нет  впереди!  что  труд  мой?  Что  теперь  жизнь  моя?»46

Парадоксальное  сочетание  высокопарности  стиля  и  искренне  смиренной
восторженности  содержания!  Множественное  повторение  личных
местоимений  бросается  в  глаза  и  режет  слух.  Но  всё  же  не  настолько
раздражает,  чтобы  вовсе  отталкивать…  Возможно,  потому  что  так  Гоголь
сумел нейтрализовать обострённую противоречивость своих слов и добиться
почти  полного  тождества  позитивности  и  негативности  впечатления  от
смыслов. Многочисленные гиперболы, которыми наполнены горестные слова
писателя — свидетельства той почти детской непосредственности, с которой
Гоголь, действительно, относился к Пушкину — и как человеку, и как творцу.
Прихотливые  словесные  обороты  сливались  в  его  отношении  с
действительными  чувствами,  отчего  впечатление  становилось  особенно
сильным. Когда Гоголь утверждал, что Пушкин сотворил его как писателя и
что его личная трагедия намного больше, чем трагедия любого из российских
граждан  или  просто  духовно  одарённых  и  образованных  людей,  он
действительно так думал,  и в какой-то мере это на самом деле было так.
Не  обращая внимания  на  необходимость  сдерживаться  на  людях,  открыто
демонстрируя свои чувства, он нисколько не лицемерил, хотя со стороны это
и  выглядело  несколько  выспренно.  И,  если  бы  не  было  так  трагично  по
содержанию, то и гротескно по форме. Но таков уж был Гоголь: смех его —
по-детски заливистый и светлый, и скорбь — безудержная и навзрыд. Ни у
кого не  прося  позволения,  он присвоил  привилегию прилюдно говорить  о
сокровенном,  — о чём многие думали,  но боялись сознаться вслух.  И эта
нескромность,  конечно  же,  вызвала  бы  волну  остракизма  со  стороны
общественного мнения и погубила бы его гораздо раньше, если бы он сам,
добровольно, не признал раз и навсегда авторитет Пушкина над собой.

—  Не  малороссом,  но  русским.  Это  представление  особенно
красноречиво,  поскольку  ещё  и  абсурдно.  Не  являясь  в  действительности
русским, Гоголь мог вообразить себя лишь «другим русским»; однако всё же
«другим русским», так как, являясь славянином и россиянином, искренне не
желал  видеть  себя  малороссом47.  Поэтому  и  западники,  и  славянофилы  в
равной  мере  воспринимали  его  как  «своего  среди  чужих  и  чужого  среди
своих».  Неоднозначность  восприятия  национальной  и  культурной
принадлежности писателя усугублялась и его собственными размышлениями:
«…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то,
что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни
русскому  пред  малороссиянином.  Обе  природы  слишком  щедро  одарены
Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в
другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого
46 Гоголь Н. В. Письмо Погодину М. П., 30 марта (н. ст.) 1837 г. Рим // Гоголь Н. В. Полное
собрание сочинений: В 14 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1937–1952. — Т. 11. Письма, 1836–1841. — 1952. — С. 99.
47 Можно предположить, что, будь Гоголь этническим русским, всё равно был бы «другим»,  поскольку не
стал бы связывать свою жизнь только с Россией. Похожие опыты пережили, скажем, И. С. Тургенев и А. И.
Герцен (последний впрочем, не по своей воле).
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самые истории их прошедшего быта  даны им непохожие одна на  другую,
дабы  порознь  воспитались  различные  силы  их  характера,  чтобы  потом,
слившись  воедино,  составить  собою  нечто  совершеннейшее  в
человечестве»48.

Мифологический  характер  содержания мышления  Гоголя  также
выражается  в  смысловых  подменах  и  проливает  свет  на  формирование
сюжетов  его  произведений.  Отношение  к  миру  одновременно  как
устойчивому и тождественному самому себе, но изменчивому в отношении к
человеку  (форма)  стимулировало  поиски другого места  или другого мира;
при этом любовь к прежнему месту и миру сохранялась (содержание). Иными
словами,  временные связи  (отношение  к  прошлому,  прежде  всего,
отечественному)  вытеснялись пространственными (отношение к  вечному, в
особенности, эстетическому и религиозному опытам)49.

Формированию мифологического  мироотношения  в  немалой  степени
способствовала  и  атмосфера  Петербурга,  куда  он  стремился  с  юности.
Мифология  северной  столицы  не  могла  не  быть  ему  близкой:  город
воспринимал  себя  и  воспринимался  со  стороны  как  «культурное
недоразумение», — видел себя глазами Европы (как Азию) или Москвы (как
Европу),  но  только  не  собственными50.  Петербург  изначально  был
отчуждённо автономен, не сливаясь с общим российским контекстом; он —
такой же «другой русский», как и Гоголь. Приехав туда, писатель это сразу
почувствовал.  Но и чувства его были непоследовательны, амбивалентны: с
одной  стороны,  закономерны  и  долгожданны  —  отсюда  и  любовь  к
Петербургу  как  столице  России;  с  другой  —  неестественны  и
безосновательны, как ко всему незнакомому и чужому, и оттого обжигающие
нестерпимо;  отсюда и желание бежать  куда-нибудь — хоть  за  границу, но
только подальше от России и «малой родины». Скорее всего, это объясняется
тем, что Гоголь переместился из замкнутого, уютного locus'a родительского
поместья  с  его  заботой  о  бытовом  и  душевном  комфорте  на  открытое,
продуваемое  ветрами  всех  соблазнов,  неласковое  пространство  северного
города. И это пробудило в нём страсть к приключениям, но в то же время
нанесло  непоправимую  травму.  Он  понимал,  что  такая  смена  состояний
жизненно  необходима  ему  как  писателю.  Но  как  человек,  переживал  её
тяжело  и  мучительно.  Для  него  мера,  граница,  предел  с  детства  были
естественными,  определяющими  степень  рациональности  мышления,  но
одновременно  и  затрудняющими  творческий  процесс.  Личная  его  драма
48 Гоголь Н.  В.  Письмо А.  О.  Смирновой.  <24 декабря  н.  ст. 1844.  Франкфурт> //  Гоголь  Н.  В.  Полное
собрание сочинений: В 14 т. — Т. 12. Письма, 1842–1845. — 1952. — С. 419.
49 Надо признать, это было одним из неизбежных проявлений мифа в структуре общественного сознания в
России,  начиная  с  эпохи  Петра:  император  стремился  буквально  сблизить  Россию  с  Западом,  не  видя
различий  между  временем  и  пространством.  Пренебрежение  вековыми  традициями  ради  успешного
решения насущных проблем сочеталось с географическим продвижением на Запад.  Позднее Елисавета  и
Екатерина  столь  же  прямолинейно  пытались  реализовать  встречную  политику  приближения  Запада  к
России, — и географически (позволив иностранным предпринимателям и учёным массово переселяться на
территорию  Империи),  и  идеологически  (пропагандируя  российскую  культуру  и  пытаясь  сделать
российскую историю предметом научных исследований в Европе).
50 См.: Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю. М. Избранные
статьи: В 3 т. — Т. 2. — Таллинн: Александра, 1992. — С. 14–15.
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состояла в том, что на относительно свободном от традиций петербургском
пространстве  с  бесконечным  выбором  путей  его  мышление  также  не
находило удовлетворения, теряло ориентиры и самоконтроль и вбирало в себя
чужой рациональный опыт, воспринимая его как другой — иррациональный и
опасный.  Поэтому  восприятие  чужой  социокультурной  действительности
рождало у писателя непредсказуемые, зловещие образы.

Вот почему в его отношении к окружающей действительности сквозила
та же амбивалентность. Будучи выходцем из едва ли не самого «старого» из
всех старосветских  уголков  Российской империи,  Гоголь одним из  первых
заметил, насколько, при всей слаженности и крепкой сбитости, его мир был
уязвим.  И  это  неудивительно:  там,  где  есть  патриархальный,  «гнездовой»
образ жизни, можно пребывать только в абсолютном единстве с ним и собой,
или не быть вовсе. Как только выпадает один малый кирпичик, рушится всё
здание,  как  будто  оно  возникло  на  песке  или  в  воздухе:  покидает  мир
Пульхерия  Ивановна,  следом  за  ней  угасает  и  Афанасий  Иванович.  И  не
потому, что любит её, — любовь не приводит к смерти. Но жизнь до этого
текла слишком естественно, как будто по инерции — плавно, неосознанно и
как будто даже безучастно. И только с приходом смерти обретается смысл —
негативный,  разрушительный,  безжалостный  смысл  утраты  единственной
связи, державшей на себе всё.

Ничего  подобного  не  могло  случиться  в  Петербурге.  Там  житьё
мучительно,  одиноко и  заброшено.  Однако ж обросло  множеством связей,
вещей,  ситуаций,  обстоятельств.  Они,  как  паутина,  опутывают  людей,  не
давая им упасть и расшибиться насмерть. Человек может бесконечно долго
влачить жалкую полужизнь душевного калеки, но не умирать вовсе, выживая
и переживая многих вполне здоровых духом и телом «старосветцев». Это как
прививка ядом: жизнь от этого нестерпимее, но тем упорнее сопротивление.
Этим Петербург привлекал и страшил Гоголя. Игра со смертью, как и игра со
скукой (а жить на этом свете Гоголю явно было скучно) дома не удавалась, и
он ехал за этим на Север, но и там не мог найти того, что искал… Этим же
объясняется необузданное стремление покинуть горячо любимую Россию, по
крайней  мере,  на  то  время,  пока  о  ней  писалось  на  страницах  «Мёртвых
душ»: «…Нынешнее моё удаление из отечества, оно послано свыше, тем же
великим провидением, ниспославшим всё на воспитание моё. Это великий
перелом,  великая  эпоха  моей  жизни.  Знаю,  что  мне  много  встретится
неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете
не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И
хотя мысли мои, моё имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но
бренный состав мой будет удалён от неё»51.

Привязанность  к  родине  была  прямо-таки  физиологической,  —
настолько неуёмной, что в борьбе с ней писатель добровольно обрекал себя
на изгнание. Любить родину на чужбине было не то чтобы гораздо легче, но
понятнее,  — и  не  было  в  том никакого  лицемерия.  В  тишине  зарубежья,
51 Гоголь Н. В. Письмо Жуковскому В. А.,  16(28) июня 1836 г. Гамбург //  Гоголь Н. В.
Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 11. — С. 49.
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«ласковой чужбины», ему приятнее было размышлять о родине, хотя и нельзя
сказать, что проще. Он зачастую просто не в состоянии был творить на её
территории.  Слишком  эмоционально  воспринимал  её.  Нужна  была
дистанция,  чтобы  по-настоящему  осмыслить  её.  Любовь  к  Родине,
испытываемая Гоголем, была настолько безмерной, что,  живи он в России,
наверняка  сошёл  бы  с  ума  гораздо  раньше.  Только  географическая
удалённость  могла  на  какое-то  время  смягчать  это  гипертрофированное
отношение  и  остуживать  огонь  чувств:  «…Уже  в  самой  природе  моей
заключена  способность  только тогда  представлять  себе  живо  мир,  когда  я
удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только
там  она  предстоит  мне  вся,  во  всей  своей  громаде.  А  здесь  я  погиб  и
смешался  в  ряду  с  другими.  Открытого  горизонта  нет  предо  мною»52.  В
другом месте — ещё более резко: «Я живу около года в чужой земле, вижу
прекрасные небеса,  мир, богатый искусствами и человеком.  Но разве перо
моё принялось  описывать  предметы,  могучие поразить  всякого?  Ни одной
строки не  мог  посвятить  я  чуждому. Непреодолимою цепью прикован  я  к
своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы,  обнажённые
пространства предпочёл я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня.
И  я  ли  после  этого  могу  не  любить  своей  отчизны?  Но  ехать,  выносить
надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною
дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов всё
перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдёт до этого дело. Но в
своей — никогда»53.

 Оттого с такой танцующей лёгкостью он передавал свои ощущения от
заграничной  повседневности:  «Осень  в  Вене  наконец  настала  прекрасная,
почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за Мертвых душ,
которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал
более весь план и  теперь веду его спокойно, как летопись»54. А вот так он
чувствовал себя, впервые приехав в Рим: «Я знал только, что еду вовсе не за
тем,  чтобы  наслаждаться  чужими  краями,  но  скорей,  чтобы  натерпеться
(выделено  мной —  М. С.),  точно  как  бы предчувствовал,  что  узнаю цену
России только вне России и добуду любовь к ней вдали от неё»55.

Это было самое что ни есть мифологическое отношение, в котором всё
смысловые связи меняются местами, и всё не таково, каким кажется. Гоголь

52 Гоголь Н. В.  Письмо Плетневу П. А., 17 марта 1842 г. Москва // Гоголь Н. В. Полное
собрание сочинений: В 14 т. — Т. 12. — С. 46.
53 Гоголь Н. В. Письмо Погодину М. П., 30 марта (н. ст.) 1837 г. Рим // Гоголь Н. В. Полное
собрание сочинений: В 14 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1937–1952. — Т. 11. — С. 92.
54 Гоголь Н. В. Письмо Жуковскому В. А., 12 ноября (н. ст.) 1836 г. Париж // Гоголь Н. В.
Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 11. — С. 73.
55 Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь // Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений.
— Изд-е 4-е, дополн. — СПБ.: Изд-е И. Л. Овсянико-Куликовской, 1912. — С. 126. На этом
основании многие исследователи делают вывод о якобы «нелюбви» Гоголя к России (См.
например: Bojanowska, Edyta M. Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism.
— Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts; London, England, 2007. — 448 p.)
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всем  сердцем  любил  Россию,  но  не  мог  жить  в  ней  подолгу,  чувствуя
глубокое отвращение к сложившимся там общественным и межличностным
отношениям. Только за рубежом, в Италии, он мог ненадолго примиряться с
собой:  любовь  к  русской  душе  оформилась  только там,  только оттуда  он
сумел  разглядеть  и  понять  эту  душу, —  отделив  её  от  реальности,  смог
почувствовать себя россиянином. И потому — парадокс! — никак не желал
уезжать из Италии; она — хранительница его отношения к миру: «О Рим,
Рим! О Италия! Чья рука вырвет меня отсюда!»56

* * *

Мифологический  характер  сочетания  формы  и  содержания
гоголевского  мышления  неизбежно  должен  был  проявляться  в  их
непосредственном тождестве,  основанием которого являлось тождество
мышления  и  бытия.  Причём,  тождество  это  отнюдь  не  в  гегелевском
значении — как абсолютная диалектика, а в значении, используемым А. Ф.
Лосевым  —  как  абсолютная  мифо-логика.  Это  тождество  мышления
писателя  с  его  личностью,  самостью,  —  тождество  себя  как  живущего  в
реальном мире и мира, созданного силой собственного воображения.

Этим,  видимо,  объясняется  демонстративное  нежелание  писателя
замечать  какие-то общепринятые  и  значимые  вещи.  Гоголь  как  мыслитель
вызывал удивление у многих исследователей тем, что мало или даже вовсе не
интересовался  состоянием  духовной  культуры  прошлого  и  настоящего.
Одним  из  первых  обратил  на  это  внимание  и  не  смог  с  этим  смириться
российский литературовед XIX–XX вв. Д. Н. Овсянико-Куликовский: «Чтобы
гениальный поэт и человек с таким большим, глубоким и тонким умом, как
Гоголь, мог духовно существовать и творить вне умственной жизни века, вне
духовного общения, без умственной пищи, как хлеб насущный, необходимой
всякому мыслящему уму, — это нечто почти невероятное, это — настоящая
психологическая  загадка.  …Чем  больше  и  оригинальнее  ум,  тем  больше
берёт  он  от  других  умов»57.  Исследователь  полагал,  что  писатель  был
отличным мыслителем, но ленивым «учеником»58, пенял Гоголю за то, что тот
совершенно  был  чужд  знанию  всемирного  опыта  научно-философской
мысли59.

Конечно,  это  мнение  во  многом  преувеличено:  Гоголь  отнюдь  не
чурался  мировой  мудрости.  Пребывая  за  рубежом,  в  письмах  друзьям
интенсивно  обменивался  мнениями  о  культуре  и  искусстве  Италии,
Германии,  Швейцарии,  и  чутко  прислушивался  к  советам  собеседников;
самостоятельно изучал историю итальянской архитектуры. Особенность его
как  «ученика»  была  в  том,  что  он  подходил  к  вопросу  самообразования

56 Гоголь  Н.  В.  Письмо  Данилевскому  2  февраля  1838  г. Рим  // Гоголь  Н.  В.  Полное
собрание сочинений: В 14 т. — Т. 11. — С. 130.
57 Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 71.
58 Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 80.
59 См.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 84.
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строго  избирательно,  иногда  сознательно  игнорируя  целые  культурные
пласты,  что  было  крайне  нетипично  в  условиях  господства  принципа
«единства мира» и культа знания как самоценности. Этим отчасти частично
объясняется  отчуждённое  отношение  Гоголя  к  исторической  науке.
Мифологическое мышление не разделяет время на части, не различает в нём
процессуальности прошлого, настоящего и будущего. И Гоголь подтверждал
это:  «У  меня  не  было  влеченья  к  прошедшему»60.  Поэтому,  когда  ему
предложили возглавить кафедру русской истории в Киевском университете
Св.  Владимира,  он  не  просто  отказался  от  неё,  а  отмахнулся  как  чёрт  от
ладана. В письме к М. А. Максимовичу он называл тому причину, — вполне
рациональную  и  даже  объективную:  «…Они  воображают,  что  различие
предметов это такая маловажность и что, кто читал словесность, тому весьма
легко преподавать математику или врачебную науку; как будто пирожник для
того  создан,  чтобы  тачать  сапоги»61.  Однако  это  было  лишь  половиной
правды. Истинная же причина прорывалась между строками в других местах:
«Если меня не будет занимать предмет мой, тогда я буду несчастлив. Я очень
хорошо знаю своё сердце, и потому то, что для другого кажется своенравием,
то есть у меня следствие дальновидности»62.

Поясняя мысль Гоголя, можно предположить, что писателю важно было
иметь не только знания, но знания в единстве с впечатлениями, придающими
выразительность   и  выводящими  читателя  из  состояния  спокойствия  и
равновесия.  Прошлое  казалось  ему  малоизвестным  и  не  давало  такого
впечатления, потому он страшился утонуть в нём, оказаться в плену времени,
утратить  мировоззренческие  ориентиры,  навсегда  оторвавшись  от
настоящего. И оттого искал такое убежище, такое социальное пространство,
где  время  было  бы  не  властно  над  ним,  где  господствовало  бы  «вечное
настоящее».  В реальной жизни это была Италия;  в  духовных исканиях он
отдавал  предпочтение  не строгости  исторических  документов,  а  народным
песням  и  думам,  не  делая  различий  между  научными  и  эстетическими
ценностями:  «Я  не  распространяюсь  о  важности  народных  песен.  Это
народная история, живая, яркая,  исполненная красок, истины, обнажающая
всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна,
исполнена  всего  поэтического,  и  он  при  всей  многосторонности  её  не
получил  высшей цивилизации,  то  весь  пыл,  всё  сильное,  юное  бытие  его
выливается  в  народных  песнях.  <…>  Историк  не  должен  искать  в  них
показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции:
в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать
верный  быт,  стихии  характера,  все  изгибы  и  оттенки  чувств,  волнений,
страданий,  веселий  изображаемого  народа,  когда  захочет  выпытать  дух
минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного,

60 Гоголь Н. В.  <Авторская исповедь>  // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 8. Статьи.
— 1952. — С. 449.
61 Гоголь Н. В.  Письмо Максимовичу М. А., 28 мая 1834 г. С.-Петербург // Гоголь Н. В. Полное собрание
сочинений: В 14 т. — Т. 10. Письма, 1820–1835. — 1940. — С. 319.
62 Гоголь Н. В. Письмо Максимовичу М. А., 10 июня 1834 г. С.-Петербург // Гоголь Н. В. Полное собрание
сочинений: В 14 т. — Т. 10. — С. 323.
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тогда он будет удовлетворён вполне; история народа разоблачится перед ним
в ясном величии»63. Поэтому вряд ли можно говорить о профессиональном
исследовании истории Гоголем; скорее, это были попытки обнаружить следы
собственной,  личной  истории  среди  истории  своего  народа,  выявить
мифологическую оболочку истории.

Таким образом, создавалось впечатление, что писателю, и в самом деле,
как  будто  было  достаточно  самого  себя,  собственного  мира.  У  него
совершенно  не  обнаруживалось  тяги  следовать  модным  и  популярным
мировоззренческим  тенденциям.  Его  мысль  была,  можно  сказать,
«эгоистичной»,  во  всём  видя  по  преимуществу  самоё  себя.  Овсянико-
Куликовский  называл  это  «избытком  самоанализа»  или  «эгоцентризмом
сознания» 64,  чрезмерностью рефлексии:  «…Невольно,  сам не отдавая себе
отчёта в том, Гоголь становился в своих отношениях к окружающей среде, к
людям, к жизни, на точку зрения, выражаемую в формуле: “я и всё прочее”. И
вот именно “всё  прочее”  отражалось в его душе не само по себе,  а  через
посредство  настроений  его  “я”,  которое  навязчиво  и  неотступно
сопутствовало всякому впечатлению, всякому душевному движению»65. Это
мнение  справедливо  только  отчасти;  точнее  будет  сказать,  что  писатель
воспринимал собственное Я равным миру, а мир — непосредственно равным
собственному Я. Но, как было сказано несколько позже и в другом месте,
«Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при
этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже
смотрит в тебя»66.  То же случилось с Гоголем. Правда, стремиться к этому
можно  по-разному.  Российский  литературовед,  как  рационалист,  избрал
«критику  справа»  и  потому  пришёл  к  негативной  оценке  состояния
внутреннего мира Гоголя: «Ибо и темно, и тревожно в душе человеческой, и
взор, прикованный к её микрокосму, смотрит в темноту и по необходимости
становится игралищем всего, что там залежалось, что там глухо бродит, что
прячется,  —  разных  более  или  менее  допотопных  понятий,  спящих  в
бессознательной  сфере  духа,  различных  иллюзий  сознания  и  тайных
самообманов чувств,  имеющих свой смысл и свою душевную правду, пока
они скрыты, и становящихся ложью, когда обнаружены»67.

Однако  вот  что  любопытно  и  даже  парадоксально:  при  постоянном
сосредоточении  Гоголя  на  себе  в  его  художественных  произведениях
отсутствуют авторские размышления в привычном понимании, выражающие
личное  отношение  к  окружающему  миру. Они,  если  и  есть,  то  только  в
отношении автора  к  самому себе — как вопрошания,  внезапные вспышки
рефлексии,  выглядящие  искусственно  и  неуместно,  ибо  нарушают

63 Гоголь Н. В. О малороссийских песнях // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — Т. 8. — С. 90,
91.
64 См.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 110.
65 Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 113.
66 Ницше Ф. В. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего, 4, 146 / Пер. Н. Полилова //
Ницше Ф. В. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. — Т. 2. — С. 301.
67 Овсянико-Куликовский Д. Н. Гоголь. — С. 111.
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целостность восприятия сюжета68. Вероятно, это тоже моменты проявления
мифологичности его творчества. У Гоголя рефлексией наполнен весь сюжет
— до малейших подробностей. У него всё насыщено мыслью: рефлектируют
вещи, ситуации, герои — особенно в состоянии страха или восторга, когда,
казалось бы, замирает всякая мысль. Однако эта рефлексия выливается не в
слова, а в поступки, реальные действия, так как писатель не задумывался над
степенью объективности языковых средств выражения мыслей. В отличие от
произведений, скажем, Достоевского, где очень много слов и мало движения,
всё сосредоточено на работе мысли, в произведениях Гоголя всё переполнено
движением. Местами даже каким-то суетливым движением, бесцельным или
само-цельным.  Но  в  любом  случае  —  цельным,  самодостаточным.  Мир,
изображённый Гоголем, не нуждается в особо высказанном и осмысленном
во  времени  человеческом  слове,  так  как  привык  высказываться  иначе,  —
«сам». И человеку, конечно же, страшно оттого, что он не успевает ухватить
брошенное  миром  слово  и  вовремя  отреагировать  на  него.  Однако  этот
загадочный мир почему-то не спешит тут же наказывать человека, и тот всё
же успевает приноровиться…

Впрочем,  на  всё  есть  свои  причины.  Если  углубиться  в  переписку
Гоголя,  становится  ясно,  что  он  не  только  старался  противопоставить
собственное  мнение  общественному,  но  стремился  быть  внимательным  к
самому себе, оценивать точно свои умственные способности, и сопоставлять
их с чужими духовными опытами: «…Никто не знал, для чего я производил
переделки моих прежних пьес,  тогда как я производил их,  основываясь на
разумении самого себя, на устройстве головы своей»69. Эти слова вызывают
весьма неоднозначное впечатление:  в них, с одной стороны, — полнейшее
отсутствие  сомнений  и  уверенность  в  собственной  правоте,  с  другой  —
жажда нести ответственность за результаты своей деятельности. Как видим,
Гоголь  нисколько  не  боялся  прослыть  самоуверенным  индивидуалистом,
напротив,  —  всячески  гордился  этой  своей  особенностью,  многократно
подчёркивал и разъяснял её. Этот ригоризм хорошо виден в письме к П. В.
Анненкову:  писатель  считал,  что,  даже  находясь  в  гуще  общественных
событий,  «нужно иметь свой  собственный уголок,  в  который можно было
<бы> на время уходить от всего. Нельзя, чтобы каждый из нас не получил на
долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей… Иначе мы бы
все походили друг на друга,  как две капли воды, и весь мир был бы одна
мануфактурная машина»70. Этой способностью, как каменной стеной, Гоголь
пытался  отгородиться  от  остального  пространства;  внутри  него  нет
рационализма  или  прагматизма,  есть  только  чудесное,  романтическое  или
комическое  —  но,  в  любом  случае,  очень  непосредственное  и  образно-
наглядное. Этим «собственным уголком», куда писатель прятался при каждом
68 На это есть соответствующие указания исследователей:  Маркович В.  М. Петербургские повести Н. В.
Гоголя. — Л.: Худож. лит., 1989. — С. 7–8.
69 Гоголь Н. В.  Письмо Шевыреву С. П.,  28 февраля  н. ст. 1843 г. Рим //  Гоголь Н.  В. Полное собрание
сочинений: В 14 т. — Т. 12. (Выделено мной — М. С.)
70 Гоголь Н. В.  Письмо Анненкову П. В., 7 сентября н. ст. 1847 г. Остенде // Гоголь Н. В. Полное собрание
сочинений: В 14 т. — Т. 13. Письма, 1846–1847. — 1952. — С. 384.
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случае,  был  его  личный  внутренний  мир.  И  это  было  понятно:  не  имея
возможности  переделать  под  себя  объективные  условия,  но  и  не  желая
отказаться  от  них  совсем,  он  непрестанно  жаждал  создавать  вокруг  себя
новую среду, и делал это, независимо от местопребывания.
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I.Тенденції в сучасній західній філософії

Ю.О.  Азарова

ДЕРРИДА И ДЕЛЕЗ:
СИМУЛЯКР, ЛОГИКА СМЫСЛА, СКЛАДКА И

ДИСКУРСИВНЫЕ ФИГУРЫ

Статья  содержит  сравнительный  анализ  философских  проектов  Ж.  Деррида  и  Ж.  Делеза.
Рассматривая  две  системы,  автор  находит  четыре  основных  точки  пересечения  между  ними,  где
формальное  сходство  преломляет  неформальное  различие.  Это  преломление  обусловлено  тем,  что
тематизируя  базовые  концепты  современной  философии  («симулякр»,  «складка»,  «хиазм»,  «плавающее
означающее»),  Деррида  использует  идеи  (1)  «единства»,  (2)  «отрицания»,  (3)  «не-места»,  (4)
«гетерологии», а Делез,  напротив, – принципы (1) «дуализма», (2) «утверждения», (3) «полу-места», (4)
«эгологии».

Ключевые слова: французская философия ХХ века, Жак Деррида (1930–2004), деконструкция, Жиль
Делез (1925–1995), нелинейная онтология.

Стаття  містить  порівняльний  аналіз  філософських  проектів  Ж.  Дерріда  та  Ж.  Дельоза.
Розглядаючи  дві  системи,  автор  знаходить  чотири  основні  точки  перетину  між  ними,  де  формальна
подібність  перетворюється  у  неформальну  відмінність.  Це  перетворення  обумовлено  тим,  що
тематизуючи базові концепти сучасної філософії («симулякр», «складка», «хіазм», «плаваючий означник»),
Дерріда  використовує  ідеї  (1)  «єдності»,  (2)  «заперечення»,  (3)  «не-місця»,  (4)  «гетерології»,  а  Дельоз,
навпаки, – принципи (1) «дуалізму», (2) «ствердження», (3) «напів-місця», (4) «егологіі».

Ключові  слова:  французька  філософія  ХХ  ст.,  Жак  Дерріда  (1930–2004),  деконструкція,  Жиль
Дельоз (1925–1995), нелінійна онтологія.

Azarova Yu. O.
DERRIDA AND DELEUZE: SIMULACRUM, THE LOGIC OF SENSE, FOLD AND DISCOURSIVE FIGURE

The article presents a comparative analysis of the philosophical projects of Jacques Derrida and Gilles
Deleuze. The author examines two systems and finds four basic point of intersection between them, where the formal
similarity refracted informal distinction. This point of diffraction is caused by the fact that the main concept of
contemporary philosophy (“simulacrum”, “fold”, “chiasm”, “floating signifier”) Derrida thematizes on the ideas
(1) “unity”, (2) “negation”, (3) “non-place”, (4) “heterology”, whereas Deleuze uses the principles (1) “duality”,
(2) “affirmation”, (3) “halfway-place”, (4) “egology”.

Key words: French philosophy 20 century, Jacques Derrida (1930–2004), deconstruction, Gilles Deleuze
(1925–1995), non-linear ontology.

«Все  нынешние  теории,  откуда  бы  они  ни
исходили  …  перекликаются  одна  с  другой.
Напрасно  требовать  от  них  соотнесения  с
какой бы то ни было “реальностью”. Отныне
все  теории  могут  обмениваться  одна  на
другую по переменному курсу, не инвестируясь
более  никуда, кроме зеркала их собственного
письма» Жан Бодрийяр [1, c. 55]

1
Жак Деррида и Жиль Делез – два крупнейших, выдающихся мыслителя

Франции  ХХ  века,  проекты  которых  отличает  особая  глубина,
проницательность и многогранность. Их творчество представляет интерес не
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только для  профессионального философа,  но и  для  теоретика литературы,
политолога, искусствоведа.

Поскольку  каждый  мыслитель  достоин  отдельного  внимания,  то
компаративные исследования достаточно редки. Соответственно,  цель моей
статьи  –  выявить  точки  пересечения  между  Деррида  и  Делезом,  а  также
прояснить  причину,  эффект  и  логику  подобных  «трансверсальных
коммуникаций».

Идеи Деррида и Делеза, безусловно, очень близки. Однако согласие на
уровне  целого  не  исключает  частных,  но  порой  существенных,  различий.
Поэтому можно выделить четыре пункта, где формальное  сходство систем
Деррида и Делеза трансформируется в неформальное различие:

Первый пункт: единство (Деррида) и дуализм (Делез). Второй пункт:
отрицание  (Деррида)  и  утверждение  (Делез).  Третий  пункт:  дискурсивная
лакуна,  пустота  значения,  «не-место»  (Деррида)  и  «полу-место»  (Делез).
Четвертый пункт: приоритет «Другого» (Деррида) и приоритет «Я» (Делез).

2
Для  того,  чтобы  показать  первый  момент,  где  видимое  сходство

проектов  Делеза  и  Деррида  преломляется  в  невидимое  различие,  давайте
рассмотрим  понятие  «симулякр»,  которое  применяется  в  онтологии,
гносеологии  и  лингвистике  как  альтернатива  тождеству,  идентичности,
истоку, истине и основанию.

«Симулякр»  –  ключевое  понятие  философии  постмодерна.  Оно
обозначает  копию,  которая  не  имеет  модели  или  оригинала.  Поскольку
симулякр  маркирует  отсутствие  оригинала,  то  оба  философа  –  Делез  и
Деррида  –  используют  «симулякр»  в  своем  проекте  «переворачивания
платонизма».

«Что означает перевернуть платонизм?». Переворачивание платонизма
состоит  в  пересмотре  традиционного  приоритета  модели,  истока,
первоначала.  Критика  платонизма  –  это  критика  идеи  основания.  В
противовес  истине,  которая  служит основанием для различия  оригинала  и
копии, симулякр опрокидывает всякое основание.

Соответственно, чтобы обозначить точку расхождения между Делезом
и  Деррида,  необходимо  прояснить  дефиницию платонизма,  которую  дают
философы в текстах 1960х гг.: Делез в книге «Различие и повторение» [5,  c.
82-87,  c.  90-92]  и  статье  «Платон  и  симулякр»  [6],  а  Деррида  –  в  эссе
«Фармация Платона» [16].

3
Для Делеза, платонизм – это мышление,  которое подчиняет различие

тождеству.  Здесь  различие носит опосредованный характер.  Оно  –
производное или дериват тождества. Поэтому Делез, напротив, утверждает
различие как таковое, которое работает без какого-либо опосредования.

Акцентируя чистое  различие,  Делез  отмечает, что  копия  и  симулякр
имеют  противоположную  природу. Различие  между  оригиналом  и  копией
«работает  совершенно  по-другому»,  чем  различие  между  оригиналом  и
симулякром. Первое различие опосредовано Идеей. Второе – нет.
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У Платона копия – «хороший образ потому, что он подобен Идее», т. е.
«обеспечен  подобием  с  Идеей»  [6,  с.  228].  Копия  содержит  позитивный
смысл, исходящий от Идеи. Симулякр, наоборот, «возникает из-за отсутствия
сходства» [6, с. 229] и несет в себе негативный (извращенный) смысл.

Копия  и  симулякр  претендуют на  истину. Как  отличить  подлинного
претендента от ложного? Чья претензия на истину обоснована, а чья – нет?
Для  Платона  «копии  –  вполне  обоснованные  претенденты,  обеспеченные
подобием.  Симулякры  же  –  ложные  претенденты,  возникающие  из-за
отсутствия сходства» [6, с. 229].

4
Итак,  Платон  проводит  строгую  дистинкцию  между  двумя  типами

образов.  Какова их онтология? Копия существует  на основании сходства с
Идеей.  Симулякр  оставляет  сходство  в  стороне  и  существует  благодаря
различию. Симулякр полностью разрывает с Идеей и основанием.

Если  Платон  отдает  приоритет  копии,  то  Делез  ее  сопернику  –
симулякру. Почему же французскому философу импонирует симулякр? Это,
безусловно,  связано  с  тремя  главными  свойствами  симулякра,  которые
акцентирует Делез: 1) сингулярность; 2) не-формальность; 3) становление.

Во-первых,  хотя  симулякр  избегает  сходства,  он,  однако,  «скрывает
отсутствие  сходства»  [6,  с.  229].  Делез  называет  данное  качество
«сингулярностью»  (единичностью,  уникальностью).  Для  Делеза
«сингулярность  –  это событие»  [см.:  4,  с.  80-81].  Событие  парадоксально,
алогично, непредсказуемо.

Во-вторых, поскольку симулякр отрицает идею, порядок, иерархию, то
он  создает  хаос.  Строго  говоря,  симулякр  –  это  нечто  без-образное,  без-
идейное,  бес-форменное  (в  платоновском  смысле).  Даже  если  симулякр
повторяется  в  определенном  контексте,  то  его  повторение  всегда
неформально (различно) по отношению к событию.

В-третьих,  поскольку  симулякр  связан  с  событием,  то  он  a priori
пребывает  в  становлении.  Simul в  слове  «simulacrum»  всегда  удвоен.
Симулякр амбивалентен. Он опровергает любое тождество. Симулякр – это то,
что «всегда больше и меньше одновременно, но никогда не равное» [6, с. 231]
[1*].

Следовательно,  если Делез определяет платонизм как подчинение
различия тождеству, то перевернуть платонизм означает заставить
различие и, тем самым, симулякр подняться из глубины на поверхность [2*],
т. е. позволить им выйти из пещеры, в которой они пребывают длительное
время [3*].

5
Теперь  рассмотрим  дефиницию  платонизма  у  Деррида.  Платон

опирается на тождество и потому отвергает амбивалентность слова, значения,
понятия. Он апеллирует к ясному понятию и «нетерпим к переходу между
двумя противоположными смыслами одного и того же слова» [16, с. 120].

Деррида  иллюстрирует  тезис  Платона  на  примере  понятия
«рharmacon».  Pharmacon –  это  и  яд,  и  лекарство  [16,  с.  119].  Pharmacon
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содержит  в  себе  позитивное  и  негативное  одновременно.  Он  не-
тождественнен сам себе.  «Его сущность  –  это его не-сущность.  И никакая
диалектика не снимает такую само-не-тождественность» [16, с. 175].

Амбивалентность  рharmacon’a подобна  двусмысленности  симулякра.
Нетерпимость Платона в отношении рharmacon’a, который создает проблему
для  логической  дефиниции,  показывает  нетерпимость  метафизики  к
«смешению (melange) двух чистых и гетерогенных терминов» [16, с. 161].

Таким  образом,  «слово рharmacon можно  использовать  в  качестве
путеводной  нити  для  осмысления  платоновской  проблематики  смешения»
[16,  с.  161].  Принцип  смешения  (гетерогенности)  указывает  на
невозможность  чистого  и  самотождественного  первоначала,  ибо  любое
первоначало (основание) всегда уже раздвоено или расщеплено.

6
Pharmacon Деррида  работает  аналогично  симулякру  Делеза,  т.  к.  в

терминологии  Платона  рharmacon и  симулякр  –  ложные  претенденты  на
истину. Но  если  симулякр  Делеза  –  это  чистое  различие,  противостоящее
тождеству,  то  рharmacon Деррида  –  контаминация,  т.  е.  внедрение  или
включение различия в тождество [4*].

Для  Деррида, платонизм –  это мышление,  которое подчиняет
контаминацию тождеству. У Платона гомогенное единство превалирует над
гетерогенным. Поэтому переворачивание платонизма Деррида позиционирует
иначе  [5*],  чем  Делез,  а  симулякр  у  него  обладает  другим  набором
характеристик.

Во-первых,  симулякр  Деррида,  в  отличие  от  симулякра  Делеза,
сохраняет внутреннее сходство с Идеей [16, с. 172]. Деррида также признает
платоновское  определение  симулякра  как  копии  копии  (phantasma)  [16,  с.
174].  Кроме  того,  Деррида  описывает  симулякр  через  мимесис  или
подражание Идее [16, с. 172].

Во-вторых,  симулякр  Деррида,  в  отличие  от  симулякра  Делеза,  не
определяется  событием  или  не-формальностью.  Деррида  квалифицирует
симулякр  как  гетерогенное  образование.  Симулякр  сочетает  два
противоположных смысла «в одном и том же слове» [16, с. 119]. Это слово
всегда тождественное и, одновременно, иное.

Здесь  мы  видим  формальное  измерение  симулякра.  Имеется
минимальное  единство  слова,  его  звуковая  (фоническая)  или  графическая
форма, которая должна повторяться для того, чтобы слово функционировало.
Это «минимальное единство» Деррида называет «типом» (typos) [16, с. 128-
130].

Именно такая  итерабельная  форма обеспечивает  повторение  смысла.
Фактически, симулякр Деррида – это нечто удвоенное между присутствием и
отсутствием [16, с. 214-215]. Он находится  по ту сторону бытия (epekeina
tes ousias).  Отсюда Деррида также называет  симуклякр  следом [см.:  16,  с.
128-129, с. 192].

В-третьих,  симулякр  Деррида,  в  отличие  от  симулякра  Делеза,  не
определяется становлением. Удвоение, которое присуще симулякру Деррида,
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состоит в определенном типе медиации: нечто иное, чем бытие, принимает
вид  бытия  (или  замещает  собой  бытие).  Гетерогенное  единство  замещает
собой гомогенное [6*].

Следовательно,  если Деррида определяет платонизм как приоритет
гомогенного над гетерогенным, то переворачивание платонизма состоит не
в том,  чтобы позволить симулякрам выйти из глубины на поверхность,  а в
том,  чтобы «сместить»  их в «совершенно Иное  пространство»,  где
«бытие»  и «то,  что по ту сторону бытия»  вступает в отношение
контаминации [7*].

7
Сопоставляя понятие симулякра у Деррида и Делеза, мы обнаруживаем

интересный нюанс. Симулякр не определяется только формой. Поэтому он
оказывается сингулярным. Но он также не является бесформенным, т. к. это
повторяемый  образ.  Значит,  расхождение возникает в отношении между
формальным и неформальным.

Дефиниции платонизма, которые дают Делез и Деррида, позволяют нам
увидеть,  как  работает  данное  отношение.  У  Делеза  –  это  отношение
различия.  Чистое  различие требует разрыва с  метафизикой (особенно с ее
разделением  на  мир  сущностей  и  видимостей)  [8*].  У  Деррида  –  это
отношение контаминации, которое сплетает метафизику и не-метафизику.

Делез  маркирует  различие  без  опосредования.  Соответственно,
симулякр определяется несходством с Идеей.  Деррида,  напротив,  связывает
различие с  медиацией. Соответственно,  симулякр определяется сходством с
Идеей.  Симулякр  –  это  то,  что  замещает  собой  Идею,  эйдос,  модель,
первоначало, основание. Он подобен им, но не является ими [9*].

Делез рассматривает отношение между формальным и неформальным
как поверхность, а Деррида – как поле. Поверхность подразумевает дуализм
(различие,  несходство),  а  поле  –  единство  (контаминация,  сходство).
Поверхность  выражает неопосредованный дуализм тождества и различия,  а
поле – опосредованное единство бытия с epekeina tes ousias.

8
Итак,  первая точка преломления проектов двух философов состоит в

том,  что Делез философ дуализма,  а Деррида –  философ единства.  Это
различие проявляется еще более рельефно при обращении к языку. Делез и
Деррида  рассматривают  язык  почти  одинаково,  но  проблему  смысла  и
значения они решают по-разному.

Изучая  природу  «смысла»,  французские  философы  апеллируют  к
понятию «ноэма» Гуссерля [4,  с.  40;  9,  с.  31].  Для них крайне важно, что
Гуссерль различает ноэму в физическом объекте и в ментальном опыте, т. к.
ноэма, строго говоря, не реальна (reell), а ирреальна (irreell).

Принимая  ирреальный  статус  ноэмы,  оба  французских  мыслителя
считают, что ноэма есть некое ан-архическое повторение [4, с. 135-137; 15, с.
261].  Аргументируя свою позицию,  Делез  и  Деррида  ссылаются  на  §  124
«Идей  к  чистой  феноменологии  и  феноменологической  философии  I»
Гуссерля [4, с. 41; 9, с. 31-32]. Но акценты они расставляют разные.
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В § 124 Гуссерль освещает переход от интуитивного смысла (Sinn) к
концептуальному  значению  (Bedeutung).  Подчеркивая  различие  между
смыслом и  значением,  Гуссерль  также пишет, что смысл  – термин,  более
эквивалентный  ноэме,  т.  к.  смысл  покрывает  всю  ноэматическую  сферу
вплоть до ее невыразимого слоя.

9
Анализируя  переход  от  интуиции  к  значению,  Деррида  фокусирует

внимание  на  том,  что  у  Гуссерля  переход  –  это  скорее  «совпадение»  или
«совмещение»  (Deckung)  [9,  с.  157-158;  17,  с.  199]  невыразительного  слоя
смысла и выразительного слоя значения, а не их «смешение» (Vermischung).

Для  Деррида  переход –  это повторение интуитивного смысла в
концептуальной форме.  Повторение  имеет  формальный  характер.  Однако
«без такой формальности выражение не будет тем, чем оно является» [17, с.
200],  т. е.  не будет выполнять  свою функцию. Следовательно,  формальное
повторение смещает интуитивный смысл.

По  этой  причине  каждое  выражение  оказывается  неполным  по
отношению  к  присутствию.  Применяя  терминологию  Гуссерля  из
«Логических исследований  I», можно  сказать, что выражение – это, по сути,
указание.  Если  выражение  повторяет  смысл  в  отсутствии объекта,  то
выражение становится указанием, иллюстрируя отсутствие данного объекта.

Таким  образом,  Деррида подвергает критике позицию Гуссерля,
который строго разводит выражение и указание.  Хотя Гуссерль
подчеркивает различие между выражением и указанием,  Деррида
убедительно доказывает,  что выражение и указание используют одну и ту
же форму.

«Один и тот же феномен,  – пишет Деррида,  – может быть схвачен как
выражение или как указание,  т. е.  как  дискурсивный или не-дискурсивный
знак в зависимости от интенционального опыта, который оживляет его. Этот
функциональный  характер  описания  сразу  ставит  нас  перед  еще  большей
трудностью. Обе функции могут быть переплетены или включены в одно и то
же сцепление знаков, в одно и то же значение» [9, с. 32-33].

10
Делез,  напротив,  принимает  понятие  «выражение»  Гуссерля,  именуя

смысл  или  ноэму  «выраженными».  Он  поддерживает,  что  «Гуссерль
раскрывает  смысл  как  ноэму  акта  восприятия  или  как  то,  что  выражено
предложением» [4, с. 135]. Для Делеза именно в ядре ноэматического смысла
возникает отношение между смыслом и объектом реальности.

Здесь  четко  видно  различие  между  подходами  Деррида  и  Делезом.
Деррида  акцентирует  опосредованный  характер  указания:  «в  реальной
коммуникации существующие знаки указывают на наличие других, которые
вероятны и вызываются с помощью посредника» [9, с. 61]. Делез акцентирует
неопосредованный характер выражения [4, с. 186].

Соответственно,  для  Деррида  повторяемая идеальность ноэмы
важнее,  чем ее результат [9,  с.  72-73].  Для  Делеза,  напротив:  хотя
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повторяемость (iteration) определяет ноэму, результат, безусловно, важнее.
Смысл, повторяемая форма – это всегда некий эффект [4, с. 70].

Таким  образом,  Делез также оппонирует Гуссерлю,  но с других
позиций.  Делез акцентирует расщепление и,  тем самым,  дуализм,
выражения и того,  что его вызывает как эффект.  Делез отвергает
феноменологию Гуссерля как «строгую науку о поверхностных эффектах» [4,
с. 41].

11
Гуссерль,  –  отмечает  Делез,  –  не  видит  различия  между  причиной

возникновения  смысла  и  смыслом  как  эффектом  или  результатом.  Также
«нельзя согласиться с Гуссерлем, когда он заявляет, что “выражение” – лишь
двойник с  необходимостью имеющий то же содержание,  как и то,  что им
выражено» [4, с. 169].

Поскольку  «основание  никогда  не  походит  на  то,  что  оно
обосновывает» [4, с. 139], то и «смысл не является ни моделью, ни тенью, ни
двойником  выражающих  его  предложений  [4,  с.  169].  «Понятие  смысла
теряет  четкость,  когда  мы смешиваем  выражение  с  другими  измерениями
предложения, от которых мы пытались его отличить» [4, с. 138].

Принцип  дифференциации  между  основанием  и  обосновываемым  –
главный принцип в философии Делеза и Деррида. У Делеза он подразумевает,
что  основанием смысла является не-смысл.  А  у  Деррида,  на  примере  с
выражением и указанием, он означает, что  не-смысл замещает собой смысл,
принимая его форму, либо выполняя его функцию.

Тогда можно предложить две формулы экспликации данного принципа:
для Делеза не-смысл  – это непосредственно (потенциальный) смысл. Кроме
того,  не-смысл отделяется от смысла.  Для  Деррида  не-смысл  является
смыслом опосредованно. Кроме того, не-смысл соединяется со смыслом.

12
Исследуя отношение между смыслом и не-смыслом, Делез и Деррида

делают одинаковый жест: соотносят ноэму Гуссерля с тем, что Леви-Стросс
называет  «плавающее  означаемое» [4,  с.  77;  15,  с.  462].  Логика корреляции
«плавающего означаемого» с «плавающим означающим» такова:

Означающее  –  это  всегда  нехватка или  избыток по  отношению  к
означаемому.  Оно  является  одновременно  и  смыслом (избыток),  и  не-
смыслом (нехватка). Для Делеза и Деррида данная корреляция оказывается
не-равноценной. Однако специфику такой не-эквивалентности они понимают
по-разному.

Рассматривая две серии (первая  –  означаемая;  вторая  – означающая),
Делез  говорит  о  едва  заметных  видоизменениях  и  смещениях  в  каждой
серии» [4, с. 62-63] [10*]. «Каждая серия развивает систему знаков: иногда на
основе  избытка,  иногда  на  основе  нехватки» [4,  с.  63].  С  ним солидарен
Деррида, хотя смещение проводит иначе [9, с. 29; 16, c. 136-138].

Таким  образом,  отношение  между  смыслом  и  не-смыслом  (или
отношение  между  означаемым  и  означающим)  у  Делеза  определяется
«парадоксальным элементом» [4, с. 81, с. 97] а у Деррида «дополнением» или
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«неразрешимым элементом» [9, с.  116; 16, с. 212]. Принцип действия двух
элементов аналогичен.

13
У Делеза «парадоксальный элемент одновременно является избытком и

нехваткой,  пустым  местом  и  сверхштатным  объектом,  плавающим
означающим и утопленным означаемым» [4, с. 97]. «Его функция состоит в
том,  чтобы  пробегать  разнородные  серии,  координировать  их,  заставлять
резонировать и сходиться к одной точке» [4, с. 97].

«Поскольку парадоксальный элемент связан сразу с двумя сериями, он
обладает двумя сторонами. Но эти стороны никогда не бывают в равновесии,
не соединяются вместе, не сливаются, т. к. парадоксальный элемент всегда
остается в неравновесии по отношению к самому себе» [4, с. 97].

Описывая  функции,  которые  выполняют  в  философском  дискурсе
pharmacon,  difference,  дополнение и  след,  Деррида  называет  их
неразрешимыми элементами по аналогии с неразрешимыми высказываниями
Курта  Геделя,  которые  логик  вводит  в  1931  г. в  работе «О  неразрешимых
высказываниях в формально-логических системах» [11*].

Неразрешимости  Деррида,  с  одной стороны,  выступают как  избыток
концептуальных диад (или тотальности дискурса), а с другой стороны, как то,
что не позволяет диадам (или их совокупности) обрести свою замкнутость,
целостность, самотождественность,  –  т. е. как  нехватка, репрезентирующая
неполноту философского дискурса.

14
Для Делеза «исходная внутренняя связь между смыслом и не-смыслом,

способ их со-присутствия определяет собой всю логику смысла» [4, с. 99].
При этом, главное,  что отношение между смыслом и не-смыслом у Делеза
является внутренним, имманентным, а не взаимо-исключающим.

«Допуская,  что  не-смысл  высказывает  свой  собственный  смысл,  мы
указываем  на  то  специфическое  отношение,  которое  существует  между
смыслом и не-смыслом, и которое не совпадает с отношением между истиной
и  ложью,  т.  е.  его  не  следует  понимать  просто  как  отношение  взаимо-
исключения» [4, с. 99].

Для  Делеза  высказывание,  имманентное  смыслу,  –  это  не  логически
абсурдное  («квадратура  круга»),  а  парадоксальное.  Парадокс  есть
присутствие  не-смысла  внутри  смысла.  В  нем  работает  не  логическое
следование,  основанное  на  принципе  тождества,  а  скорее  бесконечная
циркуляция смысла и не-смысла.

Здесь Делез также четко отличает «не-смысл» (non-sens) от того, что он
называет «а-смысл» (a-sens) и «под-смысл»  (sub-sens) [см.: 4, с. 128]. «Под-
смысл»  (sub-sens)  – это то, что лишено смысла. «А-смысл» (a-sens)  – это то,
что  уничтожает смысл.  «Не-смысл»  (non-sens)  –  это то,  что  дает смысл,
наделяет смыслом.

15
Достаточно очевидно, что смысл – это продукт или эффект не-смысла.

«Смысл  – это всегда  эффект.  Но эффект состоит  не  только в  каузальном
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плане. <...> Он строго со-присутствует со своей причиной, соразмерен ей и
определяет эту причину как имманентную, неотделимую от своих эффектов»
[4, с. 102].

Соответственно,  отношение  между  смыслом  и  не-смыслом  Делез
формулирует так: «Когда структурализм показывает, что смысл производится
не-смыслом,  а  также  его  бесконечным  смещением,  –  т.  е.,  что  смысл
порождается расположением элементов, которые сами по себе не являются
означающими, – то нам не нужно сравнивать это с философией абсурда … ибо
в философии абсурда не-смысл – это лишь нечто противоположное смыслу»
[4, с. 103]

Делез понимает не-смысл иначе, чем философия абсурда. По мнению
Делеза,  «у  не-смысла  нет  какого-то  специфического  смысла.  Он
противоположен  отсутствию  смысла,  а  не  самому  смыслу,  который  он
производит  в  избытке.  Между  ним  и  его  продуктами  никогда  не  бывает
простого отношения исключения, к которому хотели бы их свести» [4, с. 103-
104].

«Не-смысл  –  это  то,  что  не имеет  смысла,  но  также  и  то,  что
противоположно отсутствию последнего, что само по себе дарует смысл» [4,
с.  104].  Именно  «не-смысл  обеспечивает  дар смысла»  [4,  с.  101].  Отсюда
«смысл – это не принцип и не первопричина, а продукт» [4, с. 104].

16
Итак,  если  не-смысл  –  это  то,  что  противоположно отсутствию

смысла,  то  мы  должны  квалифицировать  не-смысл  как  присутствие.
Действительно,  Делез  подчеркивает  со-присутствие смысла и не-смысла,  а
точнее «присутствие не-смысла внутри смысла» [4, с. 102].

Данная  дефиниция  открывает  нам  удивительную  черту  мышления
Делеза.  Хотя  философ  использует  «отрицание»,  когда  он  говорит, что  «не-
смысл – это то, что не имеет смысла» [4, с. 104], «такое отрицание больше не
выражает  ничего  негативного,  оно  освобождает  чистое  выражение  с  его
двумя неравными половинками» [4, с. 185].

Не-смысл  –  это  не  только присутствие,  но  и  позитивность.  Однако,
будучи позитивными, смысл и не-смысл абсолютно не похожи друг на друга:
между  ними  существует  различие,  причем  различие носит неформальный
характер. Эта неформальность имеет огромное значение для проекта Делеза,
который суммирует его так:

«Смысл  –  это эффект или результат. <…> Смысл имеет две стороны,
отвечающие  двум  не-симметричным  сторонам  парадоксального  элемента:
одна тяготеет к серии, заданной как означающая, другая – к серии, заданной
как  означаемая»  [4,  с.  115].  «Обе  серии  порождаются  парадоксальным
элементом  –  не-смыслом»  [4,  с.  116].  «Вот  почему  смысл  –  объект
фундаментальных парадоксов, повторяющих фигуры не-смысла» [4, с. 116].

17
Позиция  Деррида  здесь  кардинально  иная.  Анализируя  смысл  и

значение,  а  также  параллелизм  между  двумя  полюсами  оппозиции,
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предлагаемой  Гуссерлем,  Деррида  интересует  элемент,  который  разделяет
диаду. Таким парадоксальным элементом является «ничто» (rieri) [9, с. 22].

Для Деррида парадоксальный элемент  –  это «дополнительное  ничто,
которое  имеет  трансцендентальный характер»  [9,  с.  24].  Такое  дополнение
ничего не добавляет к элементам диады,  но оно позволяет им
коммуницировать друг с другом. Дополнение ставит элементы в логическое
отношение другу к другу, делая их, тем самым, коррелятивными.

Тот факт, что Деррида использует термин «ничто» для обозначения той
же  связи,  которую  Делез  маркирует  положительным  термином,
свидетельствует  о том,  что Деррида определяет  не-смысл через  отрицание
(негацию).  «Не-смысл  –  это  то,  что  вводит  смыслы  в  отношение  друг  к
другу» [11, с. 314].

Дополнительное ничто, лакуна, пробел или промежуток (espacement) не
существует ни «до», ни «после» серии, хотя именно он структурирует любую
серию. Только благодаря лакуне, элементы серии (концептуальные диады или
тотальность дискурса в целом) обретают свой смысл.

18
Деррида, подобно Делезу, не считает не-смысл логически абсурдным

образованием  [9,  с.  128].  Например,  выражение  «квадратура  круга»,  на
первый  взгляд,  кажется  абсурдным.  Но  на  самом  деле,  оно  поддается
логической  интерпретации,  даже  если  оно  не  репрезентирует какой-либо
объект.

Оно  имеет  смысл  и  может  быть  истолковано  потому,  что  «смысл
определяется  на  основании  отношения  к  объекту»  [9,  с.  128].  «Это
предложение  имеет  смысл только  потому,  что  другое содержание,
укладывающееся  в  эту  форму (S есть  Р),  может  дать  нам знать  и  видеть
объект» [9, с. 129].

Таким  образом,  –  продолжает  Деррида,  –  «“квадратный  круг”  –
выражение, которое имеет смысл (sinnvolt), не имея возможного объекта; оно
имеет смысл лишь постольку, поскольку его грамматическая форма допускает
возможность  отношения  к  объекту»  [9,  с.  129].  Именно  грамматика
определяет логические рамки высказывания.

Для Деррида, смысл – это способ отношения к объекту, выраженный в
форме грамматики. Также смысл должен быть повторяем, т. е. воспроизводим
в  любом  контексте  (формуле,  цитате).  Повторяемость  же  маркирует
отсутствие объекта здесь и сейчас. Поэтому смысл должен повторяться без
интуиции объекта, т. е. в «неполноте объекта» [9, с. 118].

Это  означает,  что  «любое  выражение  предполагает  в  самой  своей
структуре не-полноту» [9, с. 118]. Если не-смысл определяется посредством
нехватки присутствия, то смысл – это то, что «выражается только в значении»
[9,  с.  50]. «Значение  (Bedeutung)  остается  тому,  кто  говорит»,  «оно
принадлежит сущности речи» [9, с. 51].

19
Далее Деррида показывает, что теория значения Гуссерля опирается на

известную  диаду  означаемое  –  означающее.  Именно  «здесь  проявляется
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странная структура дополнения» [9, с. 117]. Такое «дополнение на самом деле
является  различием  (differance),  которое  расщепляет  и  откладывает
присутствие» [9, с. 116].

«Дополнительное  различие  косвенно  замещает  присутствие,
соответствующее своему изначальному отсутствию» [9, с. 116]. «Это понятие
первичного дополнения предполагает не только неполноту присутствия (или,
на  языке  Гуссерля,  неполноту  интуиции),  оно  означает  функцию
замещающего дополнения (suppleance)» [9, с. 117].

Здесь  «дополнение»  Деррида отличается от «парадоксального
элемента»  Делеза.  Если «парадоксальный элемент»  связывает два
присутствия, то «дополнение» связывает присутствие и отсутствие. И еще:
если «парадоксальный элемент»  определяется как неопосредованное
расщепление между смыслом и не-смыслом,  то «дополнение»  определяется
как опосредованное единство смысла и не-смысла.

Однако,  несмотря  на  указанное  различие  между  «парадоксальным
элементом» Делеза и «дополнением» Деррида, у двух фигур также есть нечто
общее, а именно, – темпоральность. Полагая, что «смысл имеет темпоральную
природу» [9, с. 113], Деррида полностью солидарен с Делезом.

20
Темпоральное  измерение  смысла  Деррида  иллюстрирует  на  примере

анализа «Картезианских размышлений» [2] и «Феноменологии внутреннего
сознания времени» [3] Гуссерля. Ядро концепции времени Гуссерля образует
приоритет «живого настоящего» (lebendige Gegenwart) или «теперь» (jetzt) [2,
§ 52; 9, с. 93].

По мнению Гуссерля, время может быть осмыслено только  вместе с
пространством.  Точка-теперь,  обозначающая  момент  настоящего,  служит
исходным  пунктом  для  описания  «уже-не-теперь»  (прошлое)  и  «еще-не-
теперь» (будущее). Схема «прошлое – настоящее – будущее» принимает вид
линии, протяжения, пространственного объекта.

С  одной  стороны,  «дескрипция  Гуссерля  прекрасно  адаптирована  к
исконным модификациям этого нередуцируемого протяжения» [9, с.  84].  У
Гуссерля ни одна точка не может быть отделена от этого протяжения» [9, с.
84].  С  другой  стороны,  «это  протяжение  описывается  на  основании
самоидентичности теперь как точки-источника» [9, с. 84].

Теперь –  это  присутствие  (здесь  и  сейчас),  а  прошлое  и  будущее  –
отсутствие. Присутствие дано восприятию, отсутствие  –  нет. Но поскольку
прошлое  и  будущее  выводятся  из  теперь,  то  ретенция  (мысленное
удержание) прошлого и протенция (предвосхищение) будущего также служат
компонентами протяженности времени.

21
Хотя  Гуссерль  говорит,  что  ретенция  –  это  восприятие,  он  также

подчеркивает, что «восприятие и не-восприятие непрерывно переходят друг в
друга» [3, § 16;  9,  с.  84].  Переход восприятия в не-восприятие аналогичен
переходу настоящего момента в прошлое, а затем – в будущее.
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С  точки  зрения  Деррида,  то,  что  Гуссерль  называет  «ретенцией  не-
восприятия», на самом деле подразумевает, что в момент настоящего, или как
говорит немецкий философ, «в мгновение ока» (im selben Augenblick) любая
ретенция опирается не на присутствие, а на отсутствие.

Последнее  связано  с  тем,  что  ретенция  содержит  в  себе  нечто
повторяемое,  но  при  этом  не-наличное.  «Идеальность  формы  самого
присутствия  предполагает,  что  оно  бесконечно  повторяемо,  что  его  воз-
вращение как  возвращение  того  же  самого,  неизбежно  происходит  ad
infinitum и вписывается в само присутствие» [9, с. 91].

Повторяемость  ретенции,  –  т.  е.  «возможность  повторения  в  ее
наиболее общей форме»,  –  есть,  по Деррида,  «конституция следа в самом
широком  смысле»  [9,  с.  91].  След  –  это  отсутствие,  которое  имплицитно
заключено  в  присутствии.  След  есть  прошлое  и  будущее,  которое
потенциально содержится в настоящем.

А  поскольку  след,  –  резюмирует  Деррида,  –  необходимо  вписан  в
присутствие,  то  не  существует  того  «радикального  различия»,  которое
Гуссерль  проводит  между  очевидным и  не-очевидным,  восприятием  и не-
восприятием,  присутствием  и  не-присутствием.  Скорее,  «оно  является
различием между двумя модификациями не-восприятия» [9, с. 89].

22
Различие между присутствием и не-присутствием следа, подразумевает,

по мнению Деррида, что живое настоящее не является простым, точечным,
атомарным  образованием.  Это  различие  расщепляет  «живое  настоящее»,
«мешает нам говорить о самотождественности настоящего» [9, с. 86].

Если  настоящее  содержит  в  себе  след  прошлого,  то  оно  не
тождественно  самому  себе  и  «содержит  две  явно  несовместимые
возможности»  [9,  с.  90],  ибо  «присутствие  настоящего  мыслится  как
возникающее из складки (le pli) возвращения, из движения повторения, а не
наоборот» [9, с. 92].

Но мы не замечаем такого различия. Оно не воспринимается и потому
маркируется  как  «то  же  самое».  А  поскольку  различие  между  следом  и
присутствием –  это, по сути,  то же самое, то складка понимается Деррида
как сложение,  включение,  контаминация.  Здесь  не-присутствие изначально
включено (a-comp-ris), вложено в присутствие.

Не-присутствие  имплицировано  (im-pli-que)  в  присутствие.  Не-
присутствие  складывается (свертывается)  в  присутствие.  Поэтому  складка
всегда  уже  оказывается  дуплицированной  (du-pli-cate).  Складка есть узел,
связывающий присутствие и не-присутствие в точке, которая формально не
существует.

23
Складка (le pli) – это не синтез, а сплетение гетерогенных элементов [11,

с. 312-315]. В отличие от гегелевского синтеза, который «снимает» различие
элементов,  складка  сохраняет  их  антиномию.  В  ранних  работах,  говоря  о
таком неразрешимом сплетении, Деррида использует фигуру «хиазма» [12*].
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«Форма  хиазма,  Х (икса),  –  признает  Деррида  в  «Позициях»,  –
интересует меня не только как символ неизвестного, но и потому, что в этой
форме присутствует подобие развилки … которая, более того, неравномерна:
один ее конец длиннее другого. Это – фигура „двойного жеста”, пересечения»
[15, с. 112].

В своих поздних эссе Деррида вместо хиазма использует понятие «не-
место» (non-lie) [13*]. Таким «не-местом», по его мнению, является «хора»
Платона [см.: 16, с. 204; 18, с. 149] [14*]. Деррида иногда также использует
термин «полу-место» (mi-lieu) [см.: 16, с. 171; 22, с. 116] [15*].

Поскольку Деррида, в данном контексте, говорит о «посреднике»  [9, с.
100],  то  мы  должны  охарактеризовать  его  «не-место»  (non-lie)  как  «полу-
место» (mi-lieu) [16, с. 159, прим. 1] [*16], которое связывает присутствие и
не-присутствие в один узел [17*]. Это позволит нам увидеть еще одну точку
пересечения проектов Деррида и Делеза.

24
Делез  также  использует  понятие  складки  (le pli),  характеризуя  ее

двояко:  и  как  «не-место» (non-lie), и  как  «полу-место»  (mi-lieu).  Однако
складка  Делеза  –  это  не  хиазм.  Для  Делеза,  складка  –  это  нечто,
напоминающее ленту Мёбиуса. Она различает и различается одновременно.

Именно складка наиболее полно и адекватно репрезентирует сложное
отношение смысла и не-смысла. «Только разрывая круг, раскладывая (de-pli-
ant)  и  развертывая  его  наподобие  ленты  Мёбиуса,  мы  обнаруживаем
отношение  смысла  как  таковое»  [4,  с.  39].  Эту  операцию  раскладывания
Делез сравнивает с изготовлением кошелька Фортуната.

Образ кошелька Фортуната Делез заимствует из сказки «Алиса в стране
чудес»  Льюиса  Кэролла:  «Кошелек  Фортуната,  сделанный  в  виде  кольца
Мёбиуса  составлен  из  неправильно сшитых  носовых  платков  так,  что  его
внешняя  поверхность  плавно  переходит  во  внутреннюю  <…>  где  то,  что
снаружи, оказывается внутри, и наоборот» [4, с. 28].

Если  кошелек  сделан  правильно,  то  платки  сшиваются  так,  что  он
образует единое целое, а здесь платки сшиты  неправильно: изнанка сшита с
наружной  стороной,  поверхности  постоянно  переходят  друг  в  друга  и  не
образуют вместительное целое. Эти две поверхности дуплицированы (du-pli-
cate), разделены.

«Таковы  свойства  кольца  Мёбиуса.  Неразрывность  изнаночной  и
лицевой сторон смещает все уровни глубины» [4, с. 28]. Эта парадоксальная
фигура, – подчеркивает Делез, – также определяет время. Она показывает, как
одно перетекает в другое, оставаясь при этом «тем же самым».

25
Подобно Деррида, Делез описывает время не в терминах «настоящего»,

а в терминах складки. Данный жест Делез заимствует из античной философии.
«Уклонение (esquier)  от настоящего»  [4,  с.  218]  происходит  двумя путями,
которые формируют две альтернативные модели времени: «Хронос» и «Эон».

«Есть  два  противоположных  прочтения  времени  – время  Хроноса  и
время Эона. Согласно Хроносу, только настоящее существует во времени. <…
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> Лишь настоящее наполняет время, а прошлое и будущее – два измерения,
относительные  к  настоящему.  <…>  Настоящее  сплетает и  охватывает
прошлое и будущее [4, с. 218].

«Согласно  Эону,  только  прошлое  и  будущее  присущи  времени  или
содержатся во времени. Вместо настоящего,  вбирающего в себя прошлое и
будущее,  здесь  прошлое  и  будущее  делят  между  собой  каждый  момент
настоящего, дробя его до бесконечности … в обоих направлениях сразу» [4, с.
219].

Из-за этого бесконечного дробления настоящего, мгновение «теперь» не
может быть идентифицировано с каким-либо настоящим. Мгновение,  тогда,
есть либо везде, либо нигде. Это – atopon, «то, что лишено места» [4, с. 221].
Эон разрывает  ленту Мёбиуса  и «простирается  по прямой линии в обоих
смыслах направлениях» [4, с. 220].

26
Итак,  две  фигуры  –  не-место  и  полу-место  –  имеют  различный

онтологический  статус.  Не-место  Делеза  –  это  становление,  а  полу-место
Деррида – это то, что по ту сторону бытия [*18]. Обе фигуры соотносятся с
бытием.  Данная  связь  отсылает  нас  к  известной  (со  времен  Дунса  Скота)
проблематике унивокальности и экивокальности бытия.

Для  Делеза,  Эон –  это  чистый инфинитив,  глагол «быть»  [4,  с.  241]
[19*].  «Унивокальность  (единоголосие)  бытия»  [4,  с.  235-239;  5,  с.  53-55]
означает «единое», «однозначное» (uni) «высказывание» (vox) бытия. Здесь
провозглашаемое,  манифестируемое  бытие  тождественно  голосу  самого
бытия.

«Единоголосие  бытия  означает,  что  Бытие  –  это  Голос,  который
говорит, и говорит обо всем в одном и том же смысле. То, о чем говорится, –
вовсе не одно и то же, но Бытие одно и то же для всего, о чем оно говорит» [4,
с. 238]. «Единоголосие означает, что происходящее и проговариваемое – одно
и тоже» [4, с. 238].

Еще Витгенштейн писал о том, что «границы нашего мира есть границы
нашего языка». Аналогично рассуждает Делез, для которого проблема бытия
тесно связана с проблемой языка. «Единоголосие бытия означает тождество
ноэматического атрибута и лингвистически выражаемого – событие и смысл»
[4, с. 238].

27
Для Делеза,  глагол есть, буквально,  голос. Глагол  –  это, прежде всего,

глагол  быть.  Инфинитив  означает  «быть»,  «существовать»,
«присутствовать».  Бытие  – это место существования,  становления, события
[20*]. «Унивокальность бытия» означает «становление бытия» в его едином и
непосредственном высказывании самого себя.

Однако,  голос,  по  мнению  Делеза,  не  может  быть  «медиумом»  или
«посредником». Любая медиация вводит экивокальность (многоголосие или
многозначность).  Поэтому  только  безмолвие  делает  возможной
«непосредственную  коммуникацию»  [4,  с.  186].  Безмолвие  тождественно
внутреннему размышлению или созерцанию.
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Как ни парадоксально это звучит, но у Делеза «глагол молчит» [4, с. 316]
[21*]. Глагол – это локвендум (loquendum), т. е. молва (говорение) и безмолвие
(тишина)  одновременно.  Делез  называет  локвендум  «словом-бумажником»
или, как Льюис Кэррол, «словом-портмоне» (portmanteau-word), т. е. словом,
объединяющим два других слова без грамматической связки [см.: 4, с. 67-74]
[22*].

Локвендум  эксплицирует  парадокс  голоса:  «голос  располагает
отношениями  языка,  не  обладая  его  условием;  он  ждет  события,  которое
превратит его в язык; это уже не шум, но еще не язык»  [4, с.  255].  Голосу
нужно событие, которое придает ему смысл, превращая звук в речь, материю
– в идею.

28
«Парадоксальный  элемент»  Делеза,  как  отмечено  выше,

функционирует между двумя присутствиями или позитивностями. Также он
пребывает между двумя типами звуков: шумом (бесформенным, хаотическим,
алогическим) и языком (оформленным, упорядоченным, логическим).

Делез  сопоставляет  шум и  смерть.  Он  различает  «два  лика  смерти:
безличную смерть и личный акт» [4, с. 207; 5, с. 144-145]. С одной стороны,
смерть – это личный акт. Смерть персональна: я умираю. Она заставляет меня
страдать,  кричать,  плакать,  стонать,  издавать  какие-либо  звуки.  С  другой
стороны, смерть безлична: они умирают. Это смерть других. Она безмолвна.
Такое безмолвие – мертвое пространство, где нет ни звука, ни шума, ни речи.

Это пространство – не-место. И всё же смерть другого есть подлинное
событие.  Здесь  «смерть  обращается  против  смерти»,  чтобы  дать  избыток
жизни.  Пока мы помним о другом  – он живет в нас. Он продолжает свою
жизнь  в  нашем  сердце,  памяти,  душе.  «Другой  аспект  смерти,  странно
безличный … есть источник настоятельного вопроса» [5, с. 144-145].

29
У Делеза голос (как опыт бытия) и вопрос (как фигура языка) имеют

принципиально важное онтологическое измерение. Это особенно заметно в
экзистенциальной  ситуации  – на  грани жизни и  смерти.  Ярким примером
настоятельного вопроса  –  вопроса жизни и смерти –  является полицейский
допрос [см.: 5, с. 240-243].

На  допросе  мне  полисмен задает  вопросы.  По отношению к нему, –
признает Делез, – я бессилен. Если я возмущенно скажу: «кто вы такой, чтобы
задавать  вопросы?»,  он  резко ответит, причиняя  мне  боль: «вопросы  здесь
задаю я!». Даже если я невиновен, полисмен всё равно требует (императив):
«отвечай на вопрос!».

Для Делеза полицейский допрос – это опыт, испытание (une epreuve). Он
может быть индивидуальным или коллективным, приватным или публичным.
Однако, главное, что вопрос тесно связан (1) с задачей, которую он выполняет,
и (2) с властью или социальной инстанцией, которую он выражает [см.: 5, с.
243].

«Вопросы  –  это  императивы,  или  точнее,  вопросы выражают связь
задач с императивами,  из которых они вытекают» [5, с. 243]. «Следует ли
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для выявления императивной природы вопросов привести пример полиции?
Да, ибо там полисмен скажет: “вопросы здесь задаю я!”, но на самом деле
устами своего палача говорит распавшееся “я” допрашиваемого» [5, с. 243].

30
«Необходимо напомнить,  – пишет Делез,  – в какой степени комплекс

вопрос –  задача является  достижением  современного мышления на  основе
онтологии»  [5,  с.  240].  «Этот  комплекс  уже  не  рассматривается  как
выражающий временное,  субъективное  состояние  репрезентации знания,  а
становится интенциональностью бытия по-преимуществу, или единственной
инстанцией, которой бытие отвечает» [5, с. 240].

Сегодня  «такая  концепция  вопроса  движет  как  произведением
искусства, так и философским мышлением» [5, с. 240]. «Тот факт, что роман,
начиная с Джойса, обретает совершенно новый язык на манер “Анкеты” или
“Допроса”, представляя проблематичные события и персонажи … конечно, не
есть применение метода сомнения или знак современного скептицизма; скорее,
это  открытие  вопроса  как  трансцендентального  горизонта,  который
сущностным образом принадлежит людям, вещам, событиям» [5, с. 240].

Почему вопрос претерпевает серьезную метаморфозу? Чтобы это понять,
«нужно  сопоставить  классическую  картину  мышления  с  другим  образом,
навеянным  сегодняшним  возрождением  онтологии»  [5,  с.  241].  «Ведь  от
Платона до пост-кантианцев, философия определяет движение мышления как
переход  от  гипотетического  к  аподиктическому»  [5,  с.  241],  а  сейчас  она
отвергает подобный жест и обращается к вопросу.

Если  мы  скажем,  что  движение  идет  не  от  гипотетического  к
аподиктическому, а  от  проблематичного  к  вопросу,  то,  на  первый  взгляд,
покажется,  что  различие  невелико.  Но  эти  формулировки  разделены
пропастью.  «Проблематичное  по  своей  природе  отличается  от
гипотетического, а тематическое не совпадает с тетическим» [5, с. 243].

«Есть  большая  разница  между  аподиктической  инстанцией  и
инстанцией-вопросом,  т.  к.  речь  идет  о  двух  формах  императивов,
несопоставимых ни в  каком отношении» [5,  с.  243].  «Задачи  вытекают из
императивов  …  предстающих  в  качестве  вопросов.  Вот  почему  задачи
неотделимы от выносящей решение власти» [5, с. 243].

31
Итак,  в  концепции  Делеза  голос  и  вопрос  связаны  с  императивом.

Деррида разделяет  эту позицию, но толкует голос  совершенно иначе.  Если
делезовский  голос  –  это  голос  «я»,  то  дерридианский  голос  –  это  голос
«другого».  Делеза  интересует  «я».  Деррида,  напротив,  сосредоточен  на
«другом».

Свою  мысль  Деррида  проясняет  на  примере  анализа  теории  языка
Гуссерля.  Согласно  Гуссерлю,  язык  –  это  прозрачное  средство  выражения
мысли.  Он  должен  быть  предельно  четким,  ясным  и  лаконичным.
Однозначность  языка  –  идеал  научного  мышления.  Язык  должен  избегать
экивоков и двусмысленностей.
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Между  тем,  здесь  возникает  проблема.  С  одной  стороны,  философ
заботится о точности выражения. Поэтому «Гуссерль взывает к императиву
однозначности»  [8,  с.  130].  Но,  с  другой  стороны,  «многозначность  не
случайна,  а  неизбежна  и  не  может  быть  удалена  из  языка  искусственным
приспособлением или соглашением» [8, с. 131].

Требование однозначности –  это императив чистоты и идеальности
смысла. Однозначный язык «проносит свою идеальную идентичность через
все  культурное  становление» [8,  с.  132].  Однозначность  делает  возможной
чистую  историю  как  передачу  и  собирание  смысла.  «Требование
однозначности,  сформулированное  Гуссерлем  …  есть  редуцирование
эмпирической истории до истории чистой» [8, с. 132-133].

Однако в силу природной многозначности языка,  данная идея
изначально обречена на провал.  «Эту  редукцию  приходится  бесконечно
начинать заново, т. к. язык не может спрятаться под эгидой однозначности»
[8, с. 133]. Соответственно,  двусмысленность не может быть извлечена из
языка без разрушения последнего.

32
Проблема полисемантичности языка здесь представлена двумя точками

зрения. Первую позицию занимает Гуссерль, считая, что однозначность – залог
адекватного  изложения  мысли  и  верного  понимания.  Многозначность,
путаница и «двусмысленность – путь ко всем философским извращениям» [8,
с. 130].

Другую  позицию  занимает  Джойс,  считая,  что  двусмысленность  –
позитивное  свойство  языка,  способствующее  развитию и  обогащению  его
ресурсов.  Подчеркивая,  что  «двусмысленность  –  родимое  пятно  всякой
культуры» [8, с. 135], Джойс использует многообразие оттенков смысла для
полноты творческого выражения.

Иначе говоря, «если Гуссерль намерен «редуцировать или методически
обеднить эмпирический язык вплоть до непосредственной прозрачности его
однозначных  и  непереводимых  элементов»  [8,  с.  134]  [23*],  то  Джойс,
напротив, «воспроизводит, мобилизирует и вавилонизирует асимптотическую
тотальность двусмысленного» [10, с. 364].

Джойс «делает это своей темой и одновременно своей операцией. <…>
Он пытается обнажить мощнейший пласт значений, погребенных в каждом
силлабической  фрагменте,  расщепляя  каждый  атом  письма,  чтобы
перегрузить  бессознательное  всей  человеческой  памятью:  мифологиями,
религиями, философией, науками, психоанализом, литературами» [10, с. 364].

«Эта  операция,  –  резюмирует  Деррида,  – деконструирует  иерархию,
которая в том или ином смысле подчиняет все категории какой-либо одной.
Эта обобщенная двусмысленность не переводит один язык на другой, исходя
из ядер общего для них смысла. Она говорит на нескольких языках разом»
[10, с. 364].

33
Деррида  не  случайно  акцентирует  парадоксальность,  многозначность,

гетерогенность  языка.  Поле  языка  не  есть  замкнутое,  однородное,
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самотождественное  целое.  Оно  вступает  в  коммуникацию  с  обществом,
отсылает к различным культурам, традициям, нациям, религиям. Язык всегда
находится на перекрестке миров.

Даже в  рамках  лингвистических  дисциплин –  семиотики,  семантики,
прагматики  –  язык определяется отношением к другому.  Означаемое
соотносится с означающим, выражение – с указанием, денотат – с коннотатом.
Почему же язык детерминирован таким отношением? На этот вопрос Деррида
дает прозрачный ответ.

В силу своей повторяемости язык должен быть,  с одной стороны,
тождественным,  однозначным,  унивокальным,  а  с  другой  стороны,
отсылать к чему-то иному – к чему-то не-наличному,  не присутствующему
здесь и сейчас, находящемуся по ту сторону бытия, – и, тем самым, должен
быть не-тождественным, многозначным, экивокальным.

Любой писатель или философ говорит на нескольких языках сразу, ибо
один  фрагмент  может  содержать  греческие,  латинские,  французские,
английские слова. Сегодня научный или художественный текст a priori мульти-
язычен. Множество, предшествующее единству, – вот парадоксальная формула
языка.

Особенно это касается глагола как выразителя сущности языка. Глагол –
не просто действие, а способ реализации языка. Здесь раскрывается еще одна
точка преломления проектов Деррида и Делеза. Хотя для обоих именно глагол
определяет язык, у Деррида глагол, или голос, всегда адресован иному.

34
Деррида,  равно  как  и  Делез,  обнаруживает  «голос,  который  хранит

молчание»  [см.:  9,  с.  94-115]  [24*].  Анализируя  теорию  языка  Гуссерля,
Деррида  фокусирует  внимание  на  том,  что  немецкий  философ  называет
«абсолютным безмолвием само-отношения» [9, с. 93]. Для Гуссерля, как и для
Делеза, это внутренний диалог мыслителя с самим собой [25*].

Опыт само-отношения – это, по сути, опыт складки. Когда я мысленно
говорю  с  собой,  то  я  не  произношу  ничего  вслух.  Я  не  осуществляю
вокализацию, и потому, само-отношение содержится в голосе, который хранит
безмолвие. Если я говорю себе: «Ты не прав, ты не должен так поступать», – то
это ложная коммуникация [9, с. 94].

Здесь  субъект  не  выходит  за  пределы  самого  себя.  Значение
принадлежит только ему. Данная форма само-отношения является идеальной.
«Любая другая форма само-отношения должна либо переживать то, что лежит
за  сферой  собственности (eigentlichkeit),  либо  предшествовать  любой
претензии на универсальность» [9, с. 105].

Однако, – отмечает Деррида, – даже в таком случае всегда есть некто
«другой во мне, который говорит со мной». Если кто-то говорит, значит – кто-
то  слушает.  Тогда  «само-отношение,  взятое  как  осуществление  голоса,
предполагает, что чистое различие разделяет само-присутствие» [9, с. 109].

35
Для  Гуссерля,  «голос,  который  хранит  молчание»  есть  маркер

тождества субъекта с самим собой. Однако, как показывает Деррида, такое
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тождество конституируется различием. Лишь благодаря различию появляется
субъект,  дифференцируемый  от  объекта,  и,  соответственно,  «я»  как  агент
действия или мышления.

«В  этом  чистом различии  коренится  возможность  того,  что,  как  мы
полагаем, мы можем исключить из само-отношения: пространство, внешний
мир,  тело  и  т. д.  Но  как  только мы допустили,  что  само-отношение  есть
условие само-присутствия, то никакая трансцендентальная редукция уже не
возможна» [9, с. 109].

Здесь  позиция  Деррида  пересекается  с  Делезом.  Как  сказано  выше,
главный принцип мышления Делеза  – неопосредованный дуализм. Различие
конституирует  не  только  мир,  но  и  «я».  Именно  различие  задает  язык,
коммуникацию, мышление, репрезентацию. Однако, вместе с тождеством и
различием, также появляется «среднее звено» – аналогия.

Исследуя аналогию, Деррида расходится как с Гуссерлем, так и Делезом.
Могу  ли  я,  –  спрашивает  Деррида,  –  перенести  свой  опыт  на  другого?
Насколько  оправдана  такая  редукция.  Будет  ли  это  истинная  презентация
опыта другого или же просто репрезентация моего собственного опыта?

36
Действительно,  я  никогда не буду иметь представление о внутренней

жизни другого, а только репрезентацию. Или, – как пишет Гуссерль в Пятом
«Картезианском  размышлении»,  –  никогда Gegenwartigung,  но только
Vergegenwartigung. Даже если «другой» есть во мне, и даже если он такой, как
я, то я могу иметь только репрезентацию этого «другого».

Таким  образом,  если  «другой»  говорит  со  мной внутри  меня,  то  его
голос хранит безмолвие. Другой не-наличен, не присутствует как таковой. Он
по ту сторону бытия. А значит – он мертв. Но его не-присутствие есть залог
моего присутствия, моего мышления, моей рефлексии.

Здесь  мы  вновь  возвращаемся  к  онтологии.  След  как  форма  не-
присутствия  есть  то,  что  конституирует  само  присутствие.  Благодаря
отсутствию, язык репрезентирует присутствие,  а  сознание – себя (как само-
сознание) или чистую идеальность. Отсылка к иному позволяет субъекту или
объекту стать мыслимой, определяемой, тематизируемой фигурой.

Для Деррида,  опыт голоса  – это опыт смерти.  Мое присутствие,  мое
сознание  и  мой  голос  возможны  только  благодаря  отсутствию,  смерти  и
безмолвию другого.  Поэтому любой «голос без различия, голос без письма,
является сразу и абсолютно живым и абсолютно мертвым» [9, с. 134].

37
Моя смерть,  – пишет Деррида, – имеет смысл только тогда, когда есть

понятие «я», репрезентирующее меня как субъекта, присутствующего здесь и
сейчас. «Отношение к моей смерти (к моему исчезновению вообще) таится в
этом  определении  бытия  как  присутствия,  идеальности,  абсолютной
возможности повторения» [9, с. 74-75].

«Если возможность моего исчезновения вообще должна быть так или
иначе пережита, чтобы возникли отношения с присутствием вообще, то мы
не  можем  больше  говорить,  что  опыт  возможности  моего  абсолютного
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исчезновения (моей смерти) влияет на меня, происходит с формулой “я есть”
и изменяет субъект» [9, с. 75].

«Я есть,  переживаемое  только  как  я есть настоящий,  само
предпосылает отношение к присутствию вообще, к бытию как присутствию.
Явление  я для самого себя как  я есть служит, тогда отношением к своему
возможному исчезновению. Следовательно,  я есть, по существу, означает  я
смертен. Я бессмертен – невозможное утверждение» [9, с. 75].

«Утверждение я есть тот, кто я есть является признанием смертного.
Движение,  которое  ведет  от  я есть к  определению  моего  бытия  как  res
cogitans (а,  значит,  как  бессмертия),  –  это  движение,  которым  утаиваются
подлинные присутствие и идеальность в каждом присутствии и идеальности,
которые оно делает возможным» [9, с. 75].

38
Фактически, опыт голоса у Деррида в «Голосе и феномене» [9, с. 97-

98],  существенно  отличается  от  опыта  голоса  у  Делеза  в  «Различии  и
повторении»  [5,  с.  240-243].  Вместо  вопроса,  исходящего  от  другого
(полисмена),  как  это  было  у  Делеза,  у  Деррида  речь  идет  о  вопросе,
исходящего от самого «я».

Опыт голоса  у  Деррида  –  это вопрос,  который «я»  адресует  самому
себе.  Однако  это  не  просто  внутренний  монолог  «я».  Если  я  поступаю
неправильно и говорю себе: «Ты, не прав, ты не должен так поступать» [9, с.
97], то я обращаюсь к себе как второму лицу (местоимение «ты»), которого
я виню и призываю к раскаянию.

Тогда я действительно становлюсь другим. Как некий другой человек,
которого  здесь  нет,  я  начинаю  задавать  вопрос  себе:  «Почему  ты  так
поступил?». И как на допросе в полиции, когда другой ставит передо мной
этот вопрос, я вновь оказываюсь бессилен. Я пойман. Я не знаю, как ответить
на данный вопрос.

Опыт  голоса  у  Деррида  –  это  опыт  совести.  Само-вопрошание  для
Деррида – это также испытание (une epreuve). Голос совести призывает «я» к
осознанию себя виновным, т. е.  не таким,  каким я есть  в идеале.  Данный
голос  эксплицирует  внутренний  раскол  моей  души,  разделение,
нетождественность моего «я».

39
Итак,  завершая  сравнительный  анализ  двух  проектов,  можно

заключить, что точка диффракции между Деррида и Делезом наблюдается в
четырех  ключевых  моментах,  а  также  в  связанных  с  ними  теоретических
нюансах, которые играют важную роль в системах Деррида и Делеза.

Первая точка диффракции –  симулякр,  репрезентирующий  фигуру
девиации,  отклонения  от  нормы,  модели,  истины,  образца.  Преломление
заключается  в  том,  что Деррида  интересует  форма симулякра,  а  Делеза  –
явление симулякра. Соответственно, у Делеза симулякр – часть онтологии, у
Деррида – симулякр выходит за ее рамки.

Вторая точка диффракции – дистинкция между различием (Делез) и
контаминацией (Деррида).  Для Делеза отношение между элементами имеет
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формат  неопосредованного  дуализма.  Для  Деррида  отношение  между
элементами принимает вид опосредованного единства.

Преломление  состоит  в  квалификации  элементов.  Дуализм  Делеза
конституирует  два  присутствия,  или  две  позитивности.  Единство  Деррида
конституирует  присутствие  и  отсутствие,  позитивное  и  негативное.
Соответственно, в философии Делеза превалирует утверждение, а в проекте
Деррида – отрицание.

Третья точка диффракции –  оппозиция  между  «парадоксальным
элементом»  Делеза  и  «дополнением»  Деррида».  Данная  оппозиция
преломляется в проблематике смысла. У Деррида связь смысла и не-смысла
образует «полу-место», т. е. (пересекающийся) «хиазм», «смещенное поле». У
Делеза, – «не-место», т. е. (непересекающаяся) «складка», «поверхность».

Четвертая точка диффракции – оппозиция между вопросом, который
«я»  ставит  себе» (Деррида),  и  вопросом,  который ставит перед «я»  другой
(Делез).  Преломление  состоит  в  том,  что  «само-вопрошание  я»  у  Деррида
обусловлено совестью, а «вопрошание я кем-то другим» (полицейский допрос)
у Делеза инициировано властью.

Однако, по сути, детальный анализ логики вопрошания показывает, что
у Делеза вопрос, исходящий от «другого» (полисмена), – это вопрос, звучащий
со стороны самого «я».  А у  Деррида,  напротив,  вопрос,  адресованный «я»
самому себе, – это, вопрос, исходящий от «другого».

Примечания
1*. В «Логике смысла» Делез также пишет, что симулякр «является не

больше и не меньше, и в то же время (en meme temps), становится больше и
меньше». Это различие между является и  становится ясно показывает, что
симулякр существует не феноменально, а процессуально.

2*.  «Мотив  Платона  сводится  к  вопросу  о  том,  что  именно
обеспечивает  триумф копий над симулякрами.  Это  –  проблема подавления
симулякров, удержания их на глубине, предохранения от всплывания их на
поверхность»  [6,  с.  229].  Сегодня  же  «симулякр  разрывает  свои  узы  и
поднимается  к  поверхности,  утверждая  свою  подавленную  власть,  власть
фантазма» [6, с. 233].

3*. Когда Делез говорит о выходе симулякров на поверхность, как если
бы они были в пещере [6, с. 236], то он апеллирует не только к известному
«мифу  о  пещере»,  но  также  тонко  замечает,  что  «переворачивание
платонизма» состоит в особой «философской археологии».

Аналогичным  образом  рассуждает  Деррида,  когда  в  «Фармации
Платона» определяет «переворачивание платонизма» как «извлечение на свет
… понятийных памятников, созданных Платоном» [16, с. 133-134].

Здесь  также можно  вспомнить  о  близости  проектов  Делеза  и  Фуко.
«Логику  смысла»  Делез  рассматривал  как  продолжение  «Слов  и  вещей»
Фуко.  Описывая  «двойное мышление»,  необходимое  для  преодоления
платонизма,  Делез  часто  использует  слово  «археология»,  намекая  на
«археологию гуманитарных наук» [4, с. 62].
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Интересно,  что  Деррида  постоянно  использует  понятие  «архив».
«Архив» – один из ключевых терминов Деррида как в ранних текстах («Голос
и  феномен»  [9,  с.  26],  «Фармация  Платона»  [16,  с.  132,  c.  135]),  так  и  в
поздних произведениях («Архивная лихорадка» [20]).

4*.  Предельно  полную и  сжатую характеристику  фармакона  Деррида
дает в следующем пассаже: «Pharmacon таит в себе сговор противоположных
значений» [16, с. 158] «Выдавая себя за лекарство, он может превращаться в
яд,  или, напротив,  выдавая себя за яд,  может оказаться лекарством»  [16,  с.
158].

«Сущность  pharmacon’a состоит  в  том,  что  он  не  имеет  устойчивой
сущности,  у  него  нет  “собственного”  качества,  он  не  есть  субстанция в
каком-либо  смысле  (физическом  или  метафизическом,  химическом  или
алхимическом).  Pharmacon не  обладает  идеальной  тождественностью.  Он
является  ан-эйдетическим, и, в первую очередь, потому, что он не является
моно-эйдетическим (в том смысле, в каком “Федон” говорит об eidos’e как о
чем-то простом, moneides) [16, с. 158].

«Pharmacon не является чем-то простым. Но в то же время это не что-то
составное … syntheton, причастное к нескольким простым сущностям» [16, с.
158].  «Скорее,  это  среда,  в которой осуществляется сама дифференциация,
как и оппозиция между eidos’oм и его иным» [16, с. 158].

«Эта среда аналогична тому, что позже, в соответствии с философским
решением,  будет  закреплено  за  трансцендентальным  воображением  …
которое  не  может  быть  однозначно  возведено  ни  к  чувственному,  ни  к
умопостигаемому, ни к пассивности, ни к активности» [16, с. 158].

5*.  Для  Деррида  переворачивание  платонизма  –  это  не  отказ  от
метафизики, а создание нового (гетерологического) типа мышления, где logos
и  его  Иное  (l’Autre),  –  т.  е.  метафизическое  и  не-метафизическое  –
коммуницируют  между  собой.  В  метафизике  такое  Иное  (по  структурным
причинам) принимает вид симулякра.

6*.  «Эта  среда  представляет  собой  не  унитарное  образование,  или
гомогенное  единство,  но  дифференциальную  матрицу,  т.  е.  гетерогенное
единство» [23, с. 45].

7*. «Сегодня, – пишет Деррида, – мы живем в канун платонизма. <…>
В  этом  пункте  philosophia,  episteme вовсе  не  “переворачиваются”,  им  не
“отказано”, они не “усмиряются” … всё совсем наоборот. В соответствии с
отношением,  которое  философия  называет  симулякром,  они  принимаются
такими, какими они есть,  и, в то же время, они смещаются в совсем иное
пространство» [16, с. 134].

8*.  «Что  же  все-таки  это  означает  “перевернуть  платонизм”?  Ведь
именно таким образом Ницше определял  задачу  философии будущего.  Эта
формула  должна  быть  связана  с  упразднением  мира  сущности  и  мира
видимости» [6, с. 225].

9*. Ориентация на Иное (l’Autre), проводимая гетерологией Дерррида,
отчасти свойственна и Делезу. По мнению Делеза, «если всё же допустить, что
симулякр  имеет  модель,  то  он  будет  моделью иного  рода,  моделью Иного
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(l’Autre),  из  которой  проистекают  симулякры,  вмещая  в  себя  отсутствие
сходства» [6, с. 230].

10*.  «Термины  каждой  серии  постоянно  смещаются  относительно
терминов  другой  серии.  Между  ними  имеет  место  принципиальное
несовпадение.  Смещение  или  несовпадение  –  отнюдь  не  маскировка,
скрывающая  сходство  серий  под  слоем  вторичных  вариаций.  Напротив,
смещение является как раз изначальной вариацией, без которой ни одна серия
не открывается в другую» [4, с. 63].

11*.  «Неразрешимое  высказывание,  как  доказал  Гедель  в  1931  г.,
иллюстрирует: в системе аксиом, которые управляют набором предложений,
есть  высказывание,  которое  не  является  аналитическим  или  дедуктивным
следствием этих аксиом, и в то же время оно не противоречит им, не являясь
по отношению к ним ни истинным, ни ложным.  Tertium datur, без синтеза»
[11, с. 272].

12*.  Как  известно,  большой Х  –  это двойная  вязь,  которой  демиург
Платона перевязал тождественное и иное.

13*.  Платоновскую  диалектику  «места»  и  «не-места»,  как  фигур,
репрезентирующих логос и симулякр, Деррида обсуждает в эссе «Береговые
линии»  и  «Хора»  [22,  с.  181;  18,  с.  160-162].  В  «Хоре»  эта  диалектика
раскрывается на примере фармакона и самой хоры [18, с. 161].

14*. Деррида связывает непостижимый Х с  хорой как таковой: «да, с
хорой как таковой,  если  мы говорим  об  этом Х,  который  или  которая  не
должны  иметь  никакого  собственного  определения  –  чувственного  или
умопостигаемого,  материального  или  формального,  –  а,  следовательно,
никакой самотождественности» [18, с. 149].

15*. В английском издании эссе «Хора» переводчик Томас Дюто, делает
чрезвычайно важную, на мой взгляд, ремарку о том, что понятие «среда» в
философии Деррида соотносится с понятием «полу-место». Их омонимия во
французском языке позволяет  Деррида  играть  на  двух  смыслах.  В русском
переводе текста, к сожалению, данный акцент опущен.

См.:  «In  the  space  of  so  called  natural,  spontaneous,  living memory, the
originally would be better preserved. <…> Effacement would be the figure for the
middle [milieu; Derrida plays on this word with its suggestion of ‘half-way place’,
something that is only half-place; mi-lieu. – Tr.] both for space and for time» [21, с.
74].

Ср.: «В подобном пространстве так называемой природной, спонтанной,
живой  памяти,  первоисток  мог  бы  сохраняться  лучше.  <…>  А
неопределенность  выступала  бы  как  категория  среды одновременно  для
пространства и для времени» [18, с. 116].

16*. Cр., например: «У фармакона … нет ни глубины, ни основания, ни
какого-то  предельного  места»  [16,  с.  161].  «Mi-lieu элемент  всегда  будет
аналогичен элементу смеси» [16, с. 158].

17*.  Понятие  «не-место»  также  применяет  Фуко,  хотя  придает  ему
другой смысл, чем Делез и Деррида  [см.: 19; 24].  Перекрестное и, в то же
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время, различное использование одних и тех же терминов – одна из главных
особенностей современной французской мысли.

18*. О различии между «не-местом» и «полу-местом» см. прекрасную
статью  Френсиса  Вольфа «Трио:  Делез,  Деррида,  Фуко  –  историки
платонизма» [25, с. 245].

19*.  Деррида  также  обсуждает  проблематику  инфинитива,  но
апеллирует не к античной традиции, а к Хайдеггеру, для которого «быть – это
первое и последнее слово, противостоящее деконструкции языка»  [см.: 9, с.
99; 12, с. 230-240; 13, с. 139-140, прим. 13].

20*. «Событие является тем, что может быть выражено предложением.
<…> Событие также содержится в особом элементе предложения – в глаголе, в
инфинитивной форме глагола» [4,  с.  282].  «В свете  сложных связей  между
выражением и выраженным, между глаголом, как он проявляется в языке, и
глаголом, как он обитает в бытии, нам нужно понять инфинитив, когда он еще
не втянут в игру грамматических определений, т. е. – инфинитив, свободный
не только от всех лиц, но и от всех времен, от всякого наклонения и залога.
Таков  нейтральный инфинитив  чистого  события  … Эона,  представляющий
сверх-пропозициональный  аспект  любого  возможного  предложения  или
совокупность онтологических проблем и вопросов, соответствующих языку»
[4, с. 282].

21*. «Говорение в полном смысле этого слова предполагает  глагол и
проходит через глагол. <…> Глагол – это вербальное представление [бытия]
во всей его полноте. <…> Однако глагол молчит» [4, с. 316].

22*. Характеризуя слово-портмоне, Делез сравнивает его с объектом Х,
или проблематичным объектом: «Заблуждением будет говорить, что подобное
слово имеет два смысла; на самом деле оно иного порядка, нежели имеющие
смысл слова. Оно является не-смыслом, который оживляет, по крайней мере,
две серии и наделяет  их смыслом,  циркулируя в них.  Именно оно в своей
вездесущности, вечном смещении производит смысл в каждой серии, а также
от одной серии к другой и не прекращает смещать обе серии. Оно является
словом Х, поскольку обозначает объект Х, проблематичный объект» [7, с. 163-
164].

Амбивалентность  слова-портмоне  и  его  принцип  работы  у  Делеза
сопоставимы  с  амбивалентностью  «двойных  слов»  у  Деррида  (differаnce,
pharmacon,  parergon), которые также являются проблематичными понятиями,
или  точнее  квази-понятиями,  ибо  они  не  могут  быть  тематизированы  в
категориях логики.

23*.  У  Гуссерля  однозначность  связана  с  понятийной  формой,
процессами категоризации и формализации. «Такое обеднение является самим
условием научной формализации» [17, с. 201]. Эта неполнота не устраняется
телеологией научного дискурса, ибо «сам  telos научного дискурса включает
как таковой отказ от полноты» [17, с. 201].

Однозначность научного языка – это «не временный недостаток episteme
как дискурса, оно есть собственный ресурс эпистемы, положительное условие
ее деятельности и ее производительности. Оно является как пределом научной
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силы, так и силой научного предела,  пределом силы формальности» [17,  с.
201].

24*. «Голос бытия» – это ключевая метафора Хайдеггера, а связь голоса
и сознания – главная тема исследований Гуссерля [см.: 13, с. 136]. Анализируя
данную  проблематику,  Деррида,  равно  как  и  Делез,  отмечает,  что  в
феноменологии  Гуссерля  и  Хайдеггера  голос  носит  духовный,  внутренний,
интроспективный характер.

Например, «воззвав к “голосу бытия”, Хайдеггер напоминает, что этот
голос безмолвен, бессловесен, беззвучен, афоничен (Die Gewahr der Lautlosen
Stimme verborgener Quellen)»  [13, с.  138]. Аналогично рассуждает Гуссерль,
«желая сохранить подлинно безмолвный, “пред-выразительный” слой опыта»
[9, с. 26].

25*. «Феноменологический голос всегда был духовной плотью, которая
продолжает  говорить  и  быть  для  себя  настоящей  –  слушать себя –  в
отсутствии мира» [9, с. 27].
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С.В Таранов

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 ТЕОЛОГО-ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭТИКИ

В  статті запропоновано  аналіз двох  концепцій теолого-екзистенційної  етики
(Р.Нібура  та  П.Тілліха),  які демонструють  свій евристичний сенс  для сучасності.
Принципи  "неможливого  можливого"  і  "любові  як  теономіі"  -  ключові моменти  цих
доктрин і в той же час горизонти подальших розмислів.
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В статье  предложен анализ двух концепций теолого-экзистенциальной  этики
(Р.Нибура  и П.Тиллиха),  которые демонстрируют  свой эвристический смысл для
современности. Принципы  "невозможного  возможного"  и  "любви  как теономии"  -
ключевые моменты этих доктрин и в то же время горизонты дальнейших размышлений.

This  article  propose  the  analysis  of  two  concepts  of  theological-existential  ethics  (of
R.Niebuhr  and  P.Tillich)  that  demonstrating  its  heuristic  sense  for  modernity.  Principles  of
"impossible possible" and of "love as theonomy" – key points of these doctrines and horizons to
reflection at the same time. 

Прогресс науки и техники в прошлом и нынешнем столетии, бурное
индустриальное развитие изменили социальный уклад и морально-этические
установки  человечества.  Массовая  культура  привела  к  имперсонализации
общественной жизни и остро поставила вопрос  о поведенческих нормах в
новых условиях человеческого взаимодействия. На эти вызовы имеют шанс
ответить этические доктрины, возникшие как переосмысление традиционной
христианской этики средствами философии существования. Речь идет прежде
всего  о  концепциях  "теолого-экзистенциальной"  этики  Пауля  Тиллиха  и
Райнхольда Нибура. И, хотя их работы находят свой отклик, свидетельством
чему  является  все  возрастающая  численность  историко-философских
исследований (наиболее ценны среди прочих – [2; 3; 4; 5; 7; 13; 16]), именно
мощные  этические  импульсы  этих  учений  остаются  мало  изученными.
Попытаемся несколько изменить такое положение вещей.  

"Моральный  человек  и  неморальное  общество"  –  такое  название
одной из основных работ Райнхольда Нибура, и уже в нем, в этом заглавии
видится суть дихотомии, проблема поиска моральных установок в обществе
производства  и  потребления,  масс-культуры  и  деперсонализации.  Нибур
считает,  что  теория  социального  прогресса,  опирающаяся  в  своем
обосновании  на  развитие  рациональных  человеческих  способностей  и  на
явные  достижения  науки  и  техники,  далеко  не  оправдана.  [16,  80]  Ведь
теория  (да  и  практика)  прогрессистского  оптимизма  видит  внешнее
положение вещей,  но упускает  внутреннее состояние  отдельной личности,
часто "потерянной" в движении всего социума. При этом современность как
никогда ранее открывает возможность двух фундаментальных опасностей в
сфере  морали.  Первая  связана  с  желанием  отринуть  личную  свободу  как
ответственность  за  свою  судьбу  и  "вернуться"  в  лоно  животной
чувственности,  сиюминутных наслаждений и прихотей. Вторая негативная,
по мнению Нибура,  возможность  этического решения –  уход в  своеволие,
произвол,  ницшеанскую "волю  к  власти",  связанную с  библейским  hubris,
гордыней. Мыслитель видит возможность преодоления кризисного состояния
морали  общества  и  этической  теории  в  своеобразном  возвращении  к
обновленным ценностям  христианства.  Однако и  здесь  имеется  ряд  своих
сложностей, требующих тщательного философского переосмысления.

В  ходе  этого  переосмысления  и  возникает  своеобразная  этическая
доктрина,  предложенная Нибуром.  В самом процессе  ее становления была
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выявлена,  по  мнению  философа,  неспособность  уже  существующих
теоретических  интерпретаций  христианской  этики  решить  насущные
проблемы  современности  в  сфере  морали.  Ибо  общие  декларации  такой
этики о грехе как отпадении от сущностного единства с Богом [14, 222] и вере
как  преодолении  разрыва  невозможно-возможного  утратили  свою
синтезирующую силу.

Одним из вариантов христианской этики, который следует понять, но
не  принять  всецело  является  подход  т.н.  либеральной  теологии
девятнадцатого  века,  возникший  на  почве  немецкой  классической
философии. В школе либерального христианства Иисус был воспринят как
"лучший человек", идеал для повседневного подражания. При этом призыв к
любви,  звучащий  в  Евангелии  ("закон  любви")  безоговорочно  применялся
либеральными теологами (и вслед за ними и одновременно с ними большей
частью западного общества)  в  политической  и  экономической  сфере  –  им
освящали борьбу за власть и коммерцию – в общем пытались создать Царство
Божие  "в  миру".  Кроме  того  в  этих  работах  происходило  не  просто
сближение, но совмещение религии и науки – особенно ярко это проявлено в
исторических  и  филологических  исследованиях.  Однако  опыт  двадцатого
века,  да  и  пристальный  анализ  всей  человеческой  истории,  говорят  о
тщетности некритического перенесения идеалов в действительность,  та же
участь  постигает  и  теоретическую  позицию  либеральных  теологов  и
практические попытки ее воплощения (явно видимые именно в американском
обществе,  к  которому  принадлежал  Нибур).  Согласно  Нибуру,  превращая
идеалы  христианской  морали  в  имманентные  возможности  истории
либеральное христианство "снимает нравственную напряженность". [8, 380],
сущностную  для  христианского  мировоззрения.  Либеральная  теология
(теория)  и  либеральное  христианство  (практика)  –  пути  "неаутентичной
экзистенции",  если  мы  осмелимся  использовать  в  этом  контексте  язык
философии существования, в целом очень важной и близкой Нибуру.

Не только нравственная, но и онтологическая напряженность между
идеалом  и  реальностью,  трансцендентным  и  имманентным  наиболее
рельефно  воплощена  в  другой  "крайности"  интерпретации  христианского
наследия  –  "диалектической  теологии"  и  "ортодоксальном  христианстве".
Этический оптимизм сменяется суровым пессимизмом. Карл Барт [Cм.: 1] и
его последователи, а ранее и предвосхитивший их Киркегор, прямо заявляют
о  том,  что  всяческие  человеческие попытки  реализации  идеала,  борьбы  с
конечностью  за  вечность,  неминуемо  терпят  крах.  В  них,  как  наивных
притязаниях, вскрывается смысл неискоренимой эгоистической человеческой
гордыни,  сути  "греха",  не  в  смысле  унаследованного  клейма,  а  как
неустранимого факта человеческого существования. Общий фон отчаяния и
бессилия человеческой природы, проявлен и в сфере этики, где утверждается
практическая  неприменимость  в  повседневности  христианского  идеала,
лежащего  за  пределами  возможностей  человека.  Закон  любви  Христа  –
неосуществим.  "Нравственные  требования,  предъявляемые  Иисусом,
неисполнимы в настоящей жизни человека. Они исходят из трансцендентной
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и  божественной  общности  высшей  реальности,  и  их  окончательное
воплощение  возможно только тогда,  когда  Бог преобразит  нынешний хаос
мира  сего  в  его  финальное  единство,"[8,  408] –  таково  согласно  Нибуру
видение  человеческого  удела  "диалектиками".  По  их  мнению  этика
христианства  божественна,  и  потому  не  ориентирована  на  посюсторонний
мир, "жестока к нему" (тому находятся примеры в Евангелии: "возненавидь
мать  и  братьев"  и  т.п.).  Диалектическая  теология  понимает  эту  этику  как
отрицающую дела,  и  следующие за  ними имманентные воздаяния,  как  по
сути своей "неблагоразумную".

Нибур  поступает  с  этими  по  виду  противоположными  друг  другу
теориями  как  истинный  диалектик,  не  отбрасывая  ни  одну  из  них  и  не
принимая  каждую  всецело.  Его  путь,  пройдя  этапы  тезиса  и  антитезиса,
синтезировать  лучшее  в  обоих  в  своем  неповторимом  видении.  Поэтому
философ,  довольно близкий к диалектической теологии с ее ригоризмом и
экзистенциальной  философии  с  ее  пессимизмом,  соглашаясь  с  их  идеей
недостижимости  порядка  любви  в  бренной  человеческой  жизни,  все  же
считает,  что  заповедь  любви,  оставаясь  недостижимой,  должна  быть
реализуемой  возможностью. И хотя человеческие достижения не достигают
высоты  самих  идеалов,  к  последним  необходимо  устремлять  жизнь,  надо
"поставить  этические  цели,  превосходящие  возможности  природы,  не
погружаясь при этом в неотмирность".[8, 497]

Путь  этики  Нибура  –  средний  путь,  путь  синтеза,  философ  не
солидаризируется  с  возможностью этической  реализации  в  либеральной
мысли,  и  не  выступает  адептом  ее  невозможности как  это  было  у
"диалектиков"; "невозможная возможность" – смысл морального действия.[9,
515]  Видя  "крышу"  (трансцендентное),  в  стремлении  к  ней  необходимо
"строить  стены"  (поступки,  прилагающие  трансцендентный  идеал  к
ситуациям  жизни).[8,  470]  Мыслитель  создает  этику  "пророческого
христианства",  избегая  крайностей  предыдущих  версий  интерпретации,  и
одновременно  воспринимая  их  как  полюса  –  диалектические  моменты,
ведущие к полноте систематического видения. Теоретическим выражением и
обоснованием  пророческого  христианства  является  так  называемая
"эсхатологическая теология", несомненно близкая к экзистенциализму в силу
своего  непрестанного  подчеркивания  наибольшей  важности  для
человеческого существования  модуса  времени будущего.  Доктрина Нибура
созвучна многим принципам экзистенциализма,  сохраняя свое своеобразие,
коренящееся  в  обширном  использовании  теологического  материала.  В  его
учении  историческая  реальность  предстает  всегда  отдаленным
приближением к идеалу, где необходимо действовать, соотносясь с идеалом,
но никогда не принимая данное за абсолютное. Центр внимания – моральное
решение человека, в жажде трансцендентного пытающегося сделаться Богом,
но  в  этой  надежде  преодоления  относительного  часто  придающего
абсолютное  значение  этому  относительному,  преходящему.  Рефрен  работ
Нибура  –  не  отбрасывать  историю  и  не  впадать  в  обожествление  вещей,
сохранять  моральное  напряжение  между  тем,  что есть  и  тем,  что  должно

5



быть.  В  этой  напряженности  –  критерий  подлинности  человеческого
существования. Человек свободен и ответственен и всегда "в возможности",
он  "между"  благодушием  и  отчаянием,  оптимизмом  и  пессимизмом,  в
"пограничье".  Несомненно эти узловые моменты по-новому воспроизводят
основные темы экзистенциалистского мышления. Экзистенция как "стояние
между" раскрывает  свое  значение  в  учении Нибура в  виде  императива не
поддаваться  "малым"  ценностям,  но  и  не  искать  убежище  в  мире  а-
исторической  вечности,  реализовывать  себя  среди  полюсов  натурализма  и
мистики, не приближаясь к ним опасно близко. Жить здесь и теперь, но и
трансцендировать историческое.

В  свою  очередь  Пауль  Тиллих  предпринял  попытку  применения
онтологических  идей  к  сфере  этического.  При  этом  мыслителя  более
интересуют не столько сугубо теоретические вопросы этики, сколь решения
ее  проблем  в  свете  стремительно  изменяющихся  условий  человеческого
существования.  Для  более  четкого  выражения  своей  мысли  он  пытается
отграничить  ее  от  трех  менее  продуктивных,  с  его  точки  зрения,  типов
осмысления морали. [См. напр.: 15, 151-160]

Первый  тип  решения  назван  им   "супра-натуралистским"  или
"католическим"  и  ярчайшим  ему  примером  служит  доктрина  Фомы
Аквинского.  Второй –  "динамически-натуралистичческий",  нашедший свое
теоретическое  обоснование  в  рамках  философии  жизни  и  практическое
воплощение  в  идеологии  национал-социализма.  Третий  подход  –  решение
этических  проблем  в  мире  изменений  –  "прогресситский",  связанный  с
традицией  "философии  разума"  и  наиболее  ярко  проявленный  в  ее
разновидности  –  англо-саксонской  "философии  здравого  смысла",
одновременно  и  создавшей,  и  оправдавшей  социальную  ситуацию
буржуазного либерализма.

Итак, этический супра-натурализм предлагает вечные и неизменные
решения моральных коллизий. Носитель этого принципа – церковь – согласно
Тиллиху  –  католическая,  с  авторитетом  папы.  Функционируя,  она  лишь
"адаптирует",  воплощает  вечные  и  незыблемые  моральные  структуры  к
возникающим новым практическим проблемам. Собственно это соотношение
и  высвечивает  главный  недостаток  такого  подхода,  а  именно  сложность
применения  единожды  четко  установленных  правил  к  изменчивой
реальности, и даже утрату связи с переменами в жизни.

В  отличие  от  этического  супра-натурализма  динамический
натурализм, второй способ решения моральных проблем, не указывает пути
внедрения  вневременных  норм  в  ситуации  времени.  Он  выражает
предпочтительность иного пути, где философия вообще и этика в частности
должна выражать жизнь "во всех ее формах и течениях". Такое понимание
человеческой действительности близко не только уже упомянутой философии
жизни,  но  в  определенной  степени  также  и  англо-американскому
позитивизму и особенно прагматизму. Для этой установки знания и действия
важнейшим является изменение. Именно оно первенствует в жизни, а значит
должно быть выражено и в этике. Посему нет и ни должно быть независимых
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от жизни норм, критериев, стандартов "хорошей" жизни. Они изменчивы, как
и она сама. При этом подобный релятивизм совсем не обязательно ведет к
всеобщему  хаосу,  что  вполне  продемонстрировала  практика  национал-
социализма, впитавшего в себя такого рода идеи. Мы видим, что первенство
жизни к этике здесь проявлено в идеале "сильной" жизни, подчас жестокой в
демонстрациях своей силы. В идеале жизни как конкуренции не только видов
живого, но и человеческих рас, где сильный правит слабым, предъявляя свои
аристократические  нормы  и  предписания.  Стандарты  же  обыденной
личности  должны  быть  координированы  со  стандартами  своей  группы,
представленными лидерами этих групп. Тиллих считает такой подход первым
и последним историческим решением этических проблем. Ибо первобытно-
племенное устройство возродилось в нацизме.

Но есть еще и рационалистически-прогресситское этическое решение,
третий путь, впрочем во многом половинчатый и зависимый от двух первых.
Он  базируется  на  англо-саксонской  идее  "здравого  смысла",  по  Тиллиху,
"этическом инстинкте". Т.е. форме самоочевидности. Инстинкт этот, хоть и
этический,  близок  философии  жизни,  посему  либерализм  Запада
своевременно и не восстал против фашизма.  С другой же стороны,  в нем
слышится отголосок вечных авторитетов (супра-натурализма) – пример тому
североамериканский Биль о правах.

Итак  последний  принцип  двойственен,  половинчат  и  слаб,
предпоследний  ужасен  своей  дикостью,  а  первый  практически  мертв,  где
выход?

У  Тиллиха  выход  –  в  раскрытии  источника  первого  решения  –  в
христианстве. Однако оно осмыслено не как монолит незыблемых решений
на все случаи жизни, не жесткие предписания поступков, а лишь как порыв
единства и единения – другими словами  любовь.

С  одной  стороны  она  вечна,  ибо  была,  в  разной  степени  и  виде,
всегда,  также  она  и  же  и  изменчива  в  конкретной  ситуации.  Она  выше
мертвого закона – и натурального (как у стоиков) и сверх-натурального (как у
католиков).  Она,  не  теряя  своей  вечности  и  безусловной  ценности,
превращается в новое в связи с конкретной ситуацией конкретного человека и
группы людей. Любовь адаптируется к любой фазе изменяющегося мира. Она
делает  идею  "равенства"  актуальной  всегда,  ведь  любимый  и  любящий
равны.  Она  "исполняет"  моменты  времени  (кайросы),  выявляя  вечное  в
бренном.

"У меня нет определения для любви", – говорит Тиллих. [15, 160] Ибо
нет принципа выше ее,  которым мы могли бы ее определить.  Но она дает
жизнь в настоящем, актуальном единстве.

Жизнь должна "быть", такой вывод можно сделать из этики Тиллиха.
Однако  это  не  виталистский  подход.  Сам  Тиллих  критикует  философию
жизни  за  ее  релятивизм  и  волюнтаризм.  Также  не  стоит  сближать  его
доктрину  и  с,  на  первый  взгляд,  близкими  формами  этики  "благоговения
перед жизнью", где не превозносится конкуренция, борьба как в философии
жизни, а воспевается сочувствие и сострадание. Тиллих дает нам импульс к
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становлению такого рода понимания, где идеал сострадания [12, 33], в целом
верно  указанный  Альбертом  Швейцером,  скорее  вызван  по  своей  сути
всеобщим опытом Ничто,  конечностью и отчуждением, и посему является
одним  из  наиболее  адекватных  способов  преодоления  таких  срезов
негативного.  Воля  к  жизни  (ницшевского  типа),  являющаяся  источником
благоговения перед жизнью Швейцера, должна быть снята в своем высшем
принципе воли к Бытию, дающей выход за рамки имманентности витального.
Поэтому суть этики Тиллиха не в самоотождествлении себя со всем живым,
это важный момент, но в нем не видится "ключа проблемы" и "механизма"
этики, дающего жизни жить и быть. Единство жизни может быть открыто в
любви,  которая дает  структуру и форму жизни,  где  последняя возможна и
более того, где жизнь может переступать, трансцендировать свои внутренние
силы саморазрушения. И тогда смысл этики –  выражать эти  формы,  пути
воплощения любви, где жизнь сохраняется, поддерживается и превозмагает.

Итак,  Райнхольд  Нибур  несомненно  обогатил  не  только  теологию,
будучи  профессионально  с  ней  связанным,  но  и  моральную  философию.
Восприняв  идеи  экзистенциализма  (на  что  однозначно  указывают
исследователи  его  наследия  [2,  562],  он  привнес  в  современную  этику
теолого-экзистенциальный принцип будущего как руководящего теперешним
(поступками)  в  виде  цели,  эсхатоса.  И  эту  транцендентную  цель  вопреки
принципиальной  невозможности  должна  стремиться  воплощать  мораль.
Тиллих  же,  со  своей  стороны   увидел  смысл  в  построении  своеобразной
теономной морали  [11,  235-236],  где главенствует императив любви, агапе,
центрирующей  личностное  существование  и  соединяющей  с  такой  же
синтетически единой экзистенцией. Урок Тиллиха: любовь – не благостное
чувство,  а  мужество  измерять  и  изменять  каждый  момент  и  поступок,  и
этическое решение находится в пространстве "мужества любить". 

Стало быть,  теолого-экзистенциальная этика возвращает нас к  сути
этического,  которое не столько анализирует данное состояние человека,  не
останавливается  на  понимании  посему  мы  стали  такими,  а  указует  на
сущностные характеристики человека в его образе, идеале, каким надлежит
быть.  Онтологическая  структура  экзистенции  дает  верное  понимание
человека, где мера человеческого заключается не в уровне потребительской
корзины,  продолжительности  жизни,  производительности  труда  [См.:  10,
135],  а  в  степени  открытости  Бытию  способом  любви  как  невозможной
возможности.  Посему  любое  гуманитарное  исследование,  а  тем  паче
гуманитарные технологии как способ изменения человека к лучшему должны
руководствоваться  "моральной  экспертизой"  [6,  73],  ориентированной  на
гармоничное исполнение всех человеческих потенциалов центральных среди
которых  –  степень  преодоления  отчуждения  и  конечности,  внутренняя  и
внешняя полнота существования.
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В  статті  показано  історичний  розвиток  наукової  історіографії  з  моменту  її
появи (XVII ст.)  до сучасної  кризи та  спроби постнекласичної  філософської  концепції
повернути науковій історіографії  її гідне місце в історичному пізнанні.
Ключові  слова:  наукова  історіографія;класика,  некласика,  постнекласика;  тотальність;  універсальна
система цінностей.

В статье показано историческое развитие научной историографии с момента ее
появления  (XVII  ст.)  до  современного  кризиса  и  попытки  постнеклассической
философской  концепции  возвратить  научной  историографии  ее  достойное  место  в
историческом познании.
Ключевые  слова: научная  историография;  классика,  неклассика,  постнеклассика;  тотальность;
универсальная система ценностей.

In the article it is about contemporary scientific issues in the historiography since its
emergence  (XVII  century)  to  the  modern  crisis  and  the  attempts  of  post-non-classical
philosophical  concept  of  the  return  of  scientific  historiography   in  the  field  of  historical
knowledge.
Keywords: scientific historiography; classical, not-a-classic, post-not-a-classic; the totality; the 
universal system of values.

Сучасна  наукова  історіографія,  перебуваючи  в  кризовому  стані,
потребує  особливої  уваги,  бо  саме  завдяки  їй  ми  можемо  споглядати
історичний  процес  як  цілісне,  багатогранне  життя  з  певними
закономірностями  розвитку.  Відсутність  єдиної  концепції  у  розумінні
історичного процесу, нещадне дроблення його на окремі сегменти надовго
відкладають  той  момент,  коли  людство  матиме  можливість  усвідомлено
ставитись  до  своїх  дій,  відповідати  за  їх  наслідки,  а  також  адекватно
оцінювати та вивчати своє минуле.

Дане  дослідження  є  спробою  повернути  наукову  історіографію  до
загальної  концепції  вивчення  єдності  історичного  процесу.  Як  не
парадоксально  це  звучить,  але  саме  відмова  від  трактування  всесвітньої
історії як єдиного процесу і спричинила ту кризу, в якій перебуває наукова
історіографія і  сьогодні.  Е.Трьольч відзначив це явище при характеристиці
німецької  історичної  науки:  «Спеціальна  історична  наука  в  Німеччині
відвернулась  включно  з  50-х  років  від  великої,  всеохоплюючої  історичної
картини світу, котра  ще стояла  перед духовним поглядом Л.фон Ранке,  та
частково поділила історію на спеціальні науки, котрі вивчають різні регіони
та  періоди,  частково  зорієнтувала  нову  європейську  історію  виключно  на
політично-дипломатично-військовий аспект» [1,  c. 12]. Не буде помилковим
визнати, що це явище стало загальним для всієї історіографії.

Завдання, котре стояло перед науковою історіографією, було нелегким –
потрібно було знайти нові засади для пояснення єдності історичного процесу.
Чи можливо це без постулату про існування наскрізного сенсу історії? Чому
стало  можливим  розуміння  історії  самої  по  собі,  без  трансцендентних
вимірів, без метафізичних засад?
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Невідомо як би склалась подальша доля історіографії, аби в ХVІІ ст. на
противагу тому, що робили історики, своє вагоме слово не сказали антиквари
–  «знавці  давнини»  [2,  с.322].  Саме  вони  взялися  розшукувати,  збирати,
впорядковувати  і,  нарешті,  опубліковувати  документальну  базу  історичної
науки.  Тому,  наявність  останньої,  на  думку  М.А.  Барга,  повинне  було  в
перспективі  викорінити  рабську  залежність  історика  від  історичної
(літературної)  традиції.  [Там само,  с.323].  Праця  історика,  як  і  антиквара,
повинна була стати справою однієї і тієї ж особи. В цілому це був початок
процесу  формування  наукової  історіографії,  який  в  своїй  основі  мав
аналітичний інструментарій – наукову норму, чому потрібно було навчатися
спеціально.  Вирішальну  роль  у  відновленні  цього  фундаменту  історичної
науки, як відомо, зіграли вчені-монахи конгрегації єзуїтів і бенедиктинців, що
належали конгрегації Св. Мавра. В цьому зв’язку слід згадати два прізвища:
єзуїта  Жана  Болланда  (1596-1665рр.)  і  Жана  Мабільйона  (1632-1707рр.).
Разом  зі  своїми  однодумцями  вони  приступили  до  систематизації  (хоч  і
недосконалої) та публікації багатотомних серій першоджерел.

Ж.  Мабільйону  належить  вагома  праця  по  дипломатиці  «De  re
diplomatika» (1681р.). В ній були вперше зібрані дані про почерк, формуляр,
призначення  середньовічних  хартій  і  дипломів,  приведені  правила
встановлення  їх  достовірності.  Але  Франція  не  була  єдиною  країною
подібних  зрушень.  Не  меншою  працелюбністю  і  ерудицією  відрізнявся
італієць Мураторі (1672-1750), що приступив до публікації всіх відомих тоді
пам’яток  історії Італії. Цією роботою він займався з 1723 р. і до своєї смерті.
В Німеччині філософ, математик і історик Лейбніц (1646-1716 рр.), слідуючи
французьким  та  італійським  взірцям,  опублікував  «Брауншвейгські  анали
Західної імперії» [Там само, с.323].

Хоча публікації монахів ще репрезентували збірки «сирого» матеріалу,
початок історичній науці було покладено: знання першоджерел і техніки їх
наукового дослідження та історичного опису відтепер поєднуються в особі
одного вченого -  історика.  Це вимагає  від нього бути, по-перше, людиною
свого часу, по-друге, усвідомити ту обставину, що історія має в першу чергу
теоретичне значення  і,  по-третє,  необхідність  розробки критичного методу
верифікації джерел.

Наукового  характеру  історіографія  набула  завдяки  двом  основним
науковим напрямкам ХІХ ст.: позитивізму та неокантіанству. Обидва вони в
своїй основі мають ідею розуму, яка належить Просвітництву. Якщо говорити
детальніше,  то  просвітникам  належить  теорія  про  відносно  невелику
кількість вічних, самоочевидних істин, доступних розумінню кожної людини
в  будь-яку  епоху.  Акцент  тут  робився  на  властивості  людського  розуму
відкривати  істину,  проникати  в  сутність  речей,  охопити  їх  як  цілісність.
Властивістю раціонально оцінювати минуле історіографія завдячує ХVІІІ ст.
«Привнесення аналітичних методів раціоналізму в історіографію – те справді
нове, чим відмітне ХVІІІ ст. в історії історизму» [2, с.315]. Для історіографії
це було значним кроком вперед, коли вперше в історії було сформульовано
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наукове завдання: “відкрити загальні засади, що зумовили специфіку окремих
історичних епох, і те, чим викликалась їх послідовна зміна” [Там само, с.315].

Класичний  напрямок  історіографії  формувався,  на  нашу  думку,  під
впливом «Нової науки» Джамбатіста Віко і досягнень Шотландської школи
(Робертсон, Фергюсон, Міллар і ін.), які сприяли формуванню нового методу
історичного опису, відомого під назвою «філософської історії». Метод цей в
своїй основі був ототожненням законів розуму із законами природи.

Вже з першої половини ХІХ ст. почався активний процес формування
соціально-гуманітарних  наук.  Їх  метою  проголошується  не  лише  пізнання
суспільства,  а  й  участь  в  його  регуляції  і  перетворенні.  Домінуючою
тенденцією  в  методології  гуманітарних  наук  вважався  натуралізм  –
універсалізація  принципів  і  методів  природничих  наук  при  вирішенні
проблем  соціального  пізнання.  Це  вело,  по-перше,  до  абсолютизації
природничо-наукового  знання  (особливо  механічної  картини  світу)  в
поясненні  людини  і  суспільства  і,  по-друге,  до  ігнорування  специфіки
останніх. Розвиток суспільства пояснювався або механічним, або ж різними
природними  факторами  (клімат,  географічне  середовище),  біологічними  і
расовими особливостями людей і т.д.

Кінець  ХVІІІ  –  початок  ХІХ  ст.  характеризується  усвідомленням
процесу  диференціації  різних  сфер  суспільного  життя  Європи  (ідеології,
політики,  економіки  і  т.д.).  Але,  ще у  першій половині  ХІХ ст. історія  не
усвідомлювалась європейцями як автономна сфера діяльності інтелектуалів.
Нею займалися, як правило, дилетанти: письменники, журналісти, юристи, а
сама  історія  оцінювалась  як  частина  загального  гуманітарного  знання.
Незважаючи на наявність певних історичних спеціальностей в університетах
Європи та Америки, професіональний рівень дослідників залишався низьким,
бо, власне,  професіоналів серед них налічувались одиниці.  Тільки з другої
половини  ХІХ  ст.  розпочався  процес  професіоналізації  історичної  науки:
посилення  автономії  професії  історика,  закріплення  професійного  статусу
істориків в університетах, поява системи підготовки та спадкоємності кадрів
фахівців-істориків,  організація  національних історичних товариств,  вихід у
світ  перших  наукових  історичних  журналів.  А  вже  наприкінці  ХІХ  ст.
формуються основні  поняття історичної  науки:  історичний факт, історична
подія, проблема достовірності тлумачення, історична істина, пояснення, опис
тощо.

Основними напрямками історичної  науки кінця  ХІХ ст.,  які  сприяли
формуванню  «науковості»  західної  історіографії,  були  державно-правова,
інституційно-політична  історична  “німецька”  школа  Л.фон  Ранке  та
французька соціальна історія О.Т’єррі і Ж.Мішле.

Першу школу представляла історична концепція Леопольда фон Ранке
(1795-1886),  який  вперше  став  систематично  використовувати  до  джерел
середньовічної і нової історії метод історичної критики джерел, що зводився
до  співставлення  паралельних  джерел  і  перехресного  аналізу  свідчень
очевидців  з  метою  їх  взаємної  перевірки.  Він  вважав,  що  кожному
історичному  періоду  належить  своя  «керівна  ідея».  «Ніхто  не  може  мати
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претензії  бути  більш  великим  історіографом,  ніж  Фукідід,  напроти,  я
особисто маю претензію здійснити в історіографії дещо інше, ніж давні; тому,
що  ми  намагаємось  принести  в  історію  інші  сили,  які  обіймають  цілком
життя  народів,  одним словом тому, що ми намагаємось  звести  історію до
єдності» [3, т.2. с.302].

Французька  соціальна  історіографія  представлена  одним  із  перших
соціальних  істориків  Огюстом  Т’єррі  (1795-1856).  Для  його  творчості
характерні  яскраві  романтичні  риси:  емоційність  викладу,  драматизація
історичних  подій,  детальність  інтерпретації.  Основними  джерелами  для
досліджень він вважає хроніки та легенди. Одним з найважливіших завдань
історика Т’єррі вважав художнє відтворення минулого за допомогою інтуїції.

Позитивістській  історіографії  ХІХ  ст.  характерний  підхід  до
історичного факту як до пасивного історичного джерела, з якого,  на думку
А.Я.  Гуревича,  історик  в  змозі  витягти  переважно  лише  інформацію,  що
лежить на поверхні: «із пам’ятника права – дані про право, із господарського
джерела – свідчення про виробництво і збут продукції, із хроніки – свідчення
про  подію і  т. д.»  [4,  с.56-70].  Це  заважає  історикам,  на  думку Гуревича,
відноситись до історичного джерела як до породження людської психіки та
частини ментальності.

Не дивлячись на присутність інших напрямків у науковій історіографії
ХІХ  ст.,  загальну  тенденцію  її  розвитку  Р.Дж.Колінгвуд  оцінює  як
позитивістську.  Позитивізм  він  ставить  на  службу  природничій  науці,  на
аналог середньовічній філософії,  що «перебувала на службі у теології»  [5,
с.189].  Позитивісти склали своє  власне уявлення про природничі  науки: 1)
визначення  фактів;  2)  творення  законів.  Закони  ж  виводились  шляхом
індуктивного  узагальнення  фактів.  Такими  ж  були  основні  положення
позитивістської  історіографії,  за  якими  і  прийшло  формування  нової
історіографії у ХІХ ст.

Основна  ж  увага  приділялась  лише  першій  частині  процесу
дослідження:  визначення  і  накопичення  фактів.  Така  ситуація  спонукала
мислителів  (О.Конт  і  ін.)  до  критики  таких  досліджень.  Вони  намагались
звернути  увагу  істориків  на  природничі  науки,  які  починають  своє
дослідження  із  визначення  фактів,  поступово  переходячи  до  причинних
зв’язків між ними. На основі цього Контом була запропонована нова наука –
соціологія,  яка  повинна  починатися  із  відкриття  фактів  людського  життя,
переходячи до відкриття причинних зв’язків між цими фактами.

Девізом  позитивістської  історіографії  було  накопичення  фактів.  На
практиці ця ідея була підкріплена накопиченням якомога  більшої кількості
фактів.  Від кількості  накопичених фактів,  на думку позитивістів,  залежить
якомога  швидше  виявлення  історичних  законів,  що  самі  по  собі
вимальовуються із цих фактів. Істина для них була захована в текстах, тобто у
фактичному матеріалі. «Тексти, всі тексти, нічого крім текстів»  – так говорив
Фюстель де Куланж, представник цього напрямку у французькій історичній
науці [Там само, с.58].
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Остання  третина  ХІХ  ст.  принесла  в  історичну  науку  зовсім  нову  і
прямо  протилежну  тенденцію.  ЇЇ  засновником  вважається  В.Дільтей,  який
розмежував природничо-наукові та історичні факти. Перші він пояснював як
результат безпосереднього відтворення  зовнішньої  дійсності  за  допомогою
органів  чуття,  другі  –  відтворюють  не  об’єктивну  дійсність,  а  історичні
свідчення.  Йому належить  концепція  «тріад» (переживання –  вираження –
розуміння), за допомогою якої він «задає шлях інтерпретації людського світу»
[6, с.170]. До історичних феноменів він відносить перш за все ідентичність,
що  означає  неможливість  встановлення  сутності  або  ідентичності  людини
поза  її  індивідуальною  історією.  «Ідентичність  являється  не  ідеальним,  а
історичним феноменом» [Там само, с.176]. Дільтей говорить про специфіку
історичного  пізнання,  ставлячи  питання  «Як  можлива  історія?».  Така
зосередженість  на  історичному  пізнанні  приводить  його  до  розробки
«комплексу  впливів»:  господарство,  право  мистецтво,  релігія  означають
комплекс впливів  різних осіб,  поєднаних у  спільній  діяльності,  що фіксує
структурні  елементи  рефлективного  відношення  до  історії,  починаючи  від
автобіографічного  переказу,  аж  до  осягнення  універсальних  історичних
взаємозв’язків.  «Історія  є  не  просто  додатковим  виміром,  в  якому
розглядається  сама  по  собі  статична  структура,  але  засобом  осягнення
структури як такої» [Там само, с.176]. 

Результатом теоретичного  впливу програми  В.Дільтея  вважається  те,
що  історичний  факт  позбувся  важливих  рис:  об’єктивної  реальності,
відмежування  від  суб’єкта  пізнання,  верифікації,  повторюваності  і  т.д..
«Історичне пізнання було зведене до інтуїції, переживань, вражень суб’єкта,
до герменевтики»[7, с.145].

Історіографія ХІХ ст. перебувала ще під впливом такого напрямку як
неокантіанство.  Представники  марбургської  і  фрейбургської  шкіл
(В.Віндельбанд, Г.Ріккерт,) остаточно завершили роботу над розмежуванням
природничих  і  історичних  наук.  Таке  розмежування  здійснювалось  через
порівняння  способів,  якими  природознавець  та  історик  досліджують  свої
предмети. Серед основних проблем історіографії була і проблема специфіки
історичного  факту,  який  переноситься  «із  сфери  об’єктивної  дійсності  у
сферу свідомості, а поняття «факт історії» було ототожнене з поняттям «факт
культури»» [Там само, с.147]. 

Наприкінці ХІХ ст. ідея прогресу зробилась майже предметом віри. Ця
концепція  була  уламком  чистої  метафізики,  запозиченим  із  еволюційного
натуралізму  й  нав’язаним  історії  духом  часу.  Корінилась  вона  (з  ХVІІІ
сторіччя) в історичній концепції про прогрес людського роду в розумності й
до розумності, але в ХІХ ст. теоретичне розуміння стало означати панування
над природою (знання прирівнювалось до природничої науки , а природнича
наука, в сприйнятті широкої публіки, до технології); практичне ж розуміння
стало означати гонитву за насолодою (ставився знак рівності між мораллю й
сприянням найбільшому щастю для найбільшого числа людей та між щастям
і кількістю насолоди) [5, с.210].
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Це  стало  передумовою  формування  принципу  історизму  в  науковій
історіографії  XIX сторіччя,  особливо  для  німецької  історіографії  середини
століття  та  французької  історичної  науки  часів  Реставрації.  Історики,
всупереч  положенням  філософського  історизму,  засновували  цей
методологічний принцип на емпіричних (а не умоглядних) засадах. Історизм
в такій версії мав наступні ознаки:
- оскільки мета історіографії  – правдиве відтворення минулого, історичне

дослідження  повинно  бути  емпіричним  і  має  спиратись  виключно  на
достовірні історичні джерела;

- достовірність  джерел  та  їх  змісту  гарантується  системою  спеціальних
наукових методів, що їх розробляють спеціальні історичні дисципліни;

- історична оповідь має бути якомога більш повною, спиратись на засвідчені
джерелами події та процеси;

- історична  реконструкція  має  мету  –  відновлення  намірів  та  цілей
історичних  діячів,  які  і  опинялись  в  центрі  дослідницького  інтересу
істориків.

Як  бачимо,  кінець  ХІХ  ст.  відмітний  протилежними  висновками
істориків,  які  вони  будують  за  різними  методологічними  передумовами.
Зокрема,  Койре  в  історіографії  науки  стоїть  на  позиціях  інтерналізму,
допускаючи, при цьому, вплив на науку філософських ідей. Ейтс, як історик
культури,  навпаки  вважає  її  (історіографію)  частиною  культури,  яка  і
визначає її формування.

Наукова  історіографія  в  процесі  свого  становлення  отримує  чотири
характерні риси, які підкреслює Р. Дж.Коллінгвуд:

1. «Вона є наукова або ж починається із ставлення запитань, тоді як
записувач легенд починає з того, що щось знає, і розповідає про те, що знає; 

2.  Вона  гуманістична  або  ж  ставить  запитання  про  події,  які  були
вчинені людьми в певні моменти минулого;

3. Вона раціональна або ж ґрунтує відповіді, які дає на свої запитання,
посилаючись на свідчення;

4. Вона саморозкриваєтьсяабо ж існує для того, щоб розповісти людині
про неї і вказати на її дії» [5, c. 111].

Таким чином, ХІХ сторіччя стало періодом становлення історіографії
як  наукової  дисципліни,  що  займала  провідне  місце  в  теоретичній  сфері
історичного  пізнання.  На  відміну  від  попередніх  епох,  коли  історіографія
носила  оповідальний,  розважальний  характер,  наукова  історіографія  стала
орієнтуватись  виключно  на  норми  та  ідеали  наукового  пізнання.  Розшук,
збирання, впорядкування та публікація документальної бази історії – все це
дозволило  створити  основу  для  теоретичних  узагальнень  історичного
процесу.

Постмодерністи  ж піддали  критиці  основні  пояснювальні  парадигми,
створені науковою історіографією протягом попередніх століть.  Ж.Ф.Ліотар
охарактеризував це як тотальну недовіру до пояснювальних схем, метою яких
було обґрунтування сталої  цілісності  реального світу. Сама ідея цілісності

5



викликає  заперечення  в  постмодерністів,  які  відмовляють  цій  ідеї  в
методологічній  продуктивності.  Але  це  має  і  протилежні  наслідки:
плюралістичні підходи розглядають окремі предмети історичного пізнання як
цілісні самості, як багатоманітність змін, що не пов’язані між собою. А ідея
наукової  універсальності  вважається  застарілою  по  відношенню  до  нової
установки на різноманітність пізнавальних перспектив.

Багато  дослідників  констатує  кризу  історичного  пізнання.  Вона  ще
більше  посилилась  останнім  часом  з-за  втрати  історичною  наукою
впевненості  в  собі:  віри  в  квантифікаційну  історію,  в  класичний розподіл
історичних дисциплін, в звичні поняття «ментальність», «народна культура»;
до  цього  додається  ще  провал  інтерпретації  історії  марксистською  або
структуралістською  історіографією.  «Тому  історична  наука,  -  на  думку
О. Ексле,  -  знаходиться  зараз  на  «краю  прірви»,  принаймні  –  «між
впевненістю і невпевненістю»» [8, c. 58].  Він далеко стоїть від простої віри в
пізнаваність  «фактів»  і  «минулого»  в  цілому  та  заново  визначає  шлях
історичної науки між «розповіддю» і «наукою». Разом з Мішелем де Серто
визначає  історичне  пізнання,  з  одного  боку,  як  «конструкцію»  і
«композицію». З іншого боку, історія визначається принципом пошуку істини
і  в  тій  же  мірі  “науково”,  наскільки  воно  конституюється  за  допомогою
встановленої сукупності правил. 

Які  ж  нові  елементи,  внесені  постмодернізмом  в  історичну  науку?
Відмінність постмодерністського історичного мислення від модерністського
полягає в тому, що в модерністській формі історичного мислення зв’язок між
минулим і теперішнім усвідомлюється в концепції часової зміни. Історичним
мисленням створюється враження, що минуле рухається до сучасної ситуації.
Цей генетичний зв’язок між минулим і теперішнім повністю розвінчується і
відкидається  постмодерністською  історіографією.  Вчинивши  так,
постмодернізм  вимагає  повернути  минулому  його  власну  гідність.
Постмодерна  історіографія  рішуче  бореться  проти  концепції  розвитку.
Найбільш  радикальну  концепцію,  що  відкидає  розвиток,  можна  знайти  в
останній  теорії  історії  В. Бенджаміна.  Він  говорить  про  підпорядкованість
історичної  пам’яті  концепції  часу,  яка  характеризується  метафоричним
виразом  «моментальний  стрибок  тигра».  В  цьому  образі  кожен  часовий
ланцюг  між  різними  явищами  в  минулому  розривається,  щоб  затвердити
унікальність  того,  що  трапилося,  і,  яке  набуває  тим  самим  значимості
історичної сутності. В цьому, спресованому у часі, значенні воно з’являється
в  сучасному  житті  із  пам’яті,  подібно  тигру, що заскочив  у  наші  думки і
викликав  роздратування  нашої  загальної  свідомості  відносно  розуміння
часової зміни нашого життя [9].

Постмодерна  історіографія,  таким  чином,  створює  альтернативні
образи сучасної  ситуації.  Ці  альтернативні  образи  представлені  в  нових
формах  історіографії.  Ми  звикли  називати  їх  «оповідями».  Але  це
неправильний термін, так як будь-яка форма тексту є «оповідальною». Окрім
такого  логічного  та  епістемологічного  значення  термін  «оповідання»
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(narration) означає конкретну форму історичного зображення (репрезентації),
при якій  перевага  надається подіям і  взаємодіям.  Іншою важливою рисою
постмодернізму є  мікроісторія. В ній показується не суспільство чи клас, а
звичайна людина; замість епохи чи тривалого періоду розвитку розглядається
життя чи навіть декілька днів; не держава чи імперія, а маленьке село тощо.

Постмодерна  історіографія  протистоїть  розвитку  і  використанню
теоретичних  концепцій.  Так,  наприклад  відомий  антрополог  К. Гіртц
пропонує  «стислий  опис»  замість  «конструювання  теорії».  Минуле  не
повинне  більше  підкорюватись  генетичним  структурам,  завдяки  яким
модерне історичне мислення поєднує його з сучасною ситуацією в одну лінію
історичного розвитку. Такий виступ проти генетичних теорій поєднується по
суті  з  новим  герменевтичним  підходом  до  проникнення  в  життя  людей
минулого. Постмодерна історіографія схиляється до жертв модернізації, перш
за все до нижчих класів, меншин і, звичайно ж, до жінок. Жіноча та ґендерна
історія,  хоча  і  не  цілком,  але  в  більшій  частині  примикає  до
постмодерністської  версії  історичного  дослідження.  В  своїх  провідних
концептуальних  реконструкціях  історичного  досвіду  постмодерна
історіографія спирається на культурну антропологію і етнологію. Стосовно
функції  орієнтації,  що  притаманна  історичній  пам’яті,  постмодерністські
історичні  дослідження  проявляють  зацікавленість  до  естетичних  сторін
історичного  досвіду. Історія  повинна  відтворювати  картину  минулого,  яка
володіє «естетичними якостями» [10, c. 19-24].

Чи означає це цілковиту відмову від пошуку універсального в історії?
Й. Рюзен  запитує:  «як  ми  можемо  побудувати  концепцію  універсального
історичного розвитку і в той же час прийняти множинність різних історій і
різноспрямованість  історичного  мислення?  В  рамках  різнобічності
історичних  перспектив  єдність  історії  може  бути  досягнута  лише
універсальністю цінностей в методичному процесі історичної інтерпретації»
[Там  само,  с.25].  Тому  він  наполягає  на  тому, що  сучасному  історичному
пізнанню  потрібна  керуюча  система  цінностей,  універсальна  система
цінностей,  яка  затверджує  відмінності  культур.  Він  вважає,  що  існує
фундаментальна  цінність,  яка  одночасно  є  як  універсальною,  так  і
обгрунтовуючою  принцип  взаємної  толерантності  і  визнання  різниць  в
культурі.

Спроби обґрунтування універсальної історії стають в постнекласичній
історіографії все більш наполегливішими. Так відомий історик Д. Світ вважає
це  завдання  центральним  для  історіографії:  «кращим  аргументом  щодо
програми  світової  історії  є  сильно  спізніле  визнання  членами  нашої
професійної спільноти того, що історія врешті єдина як цілісне оповідання
про людство, взяте в контексті його змінних відносин з природою» [Цит. за
11,  с.138].  Д. Крістіан  підтримує  і  розвиває  цю  інтенцію,  розширюючи
масштаб  історії  до  десятків  міліардів  років,  що  значно  перевищує  період
існування  людства.  Він  вважає,  це  дозволяє  побачити  історію  людства  в
цілісності  та  власному  контексті.  Характерно,  що  Д. Крістіан  визнає
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міждисциплінарний характер подібного підходу. Більше того, він наголошує
на необхідності постановки «питань про сенс, значення і цілісність історії»
[Там само, с.145].
Постнекласична  наука  врешті  дійшла  висновку,  що  світ  (буття)  є
нестабільним. «Визнання нестабільності, - пише І. Прігожин, - не капітуляція,
навпаки  –  запрошення  до  нових  експериментальних  та  теоретичних
досліджень, котрі враховують специфічний характер цього світу»[12,  c. 51].
Прігожин також визнає, що постнекласичне природничо-наукове знання стає
таким же  наративним, як і науки про суспільство. Це означає, що науковці
враховують,  яким  чином  елементи  оповіді  (наративу)  входять  до  бачення
картини світу. Більше того, вчені визнають, що відкриття Галілея позбавило
людину  центрального  місця  в  універсумі  і  планетній  системі;  концепція
Дарвіна  говорить  про  те,  що  людина  є  також  біологічна  істота,  як  інші
мешканці  планети.  Однак  сучасні  уявлення  про  реальність  вимагають
повернення людини та людства в центр світобудови. 

Постнекласична  наукова  парадигма  досить  яскраво  представлена  у
вітчизняній  філософії,  що  розробляється  лабораторією  постнекласичних
методологій під керівництвом В.В.Кізіми. Дослідження категорії тотальності
в історії є одним із напрямків постнекласичних розробок. До цього, на думку
В.В. Кізіми,  підштовхує  постмодерністське  трактування  цього  поняття.
«Важливу роль в зазначеному розвитку постнекласичних тенденцій відіграє
сучасна  загальнокультурна  новація,  хвиля  якої  котиться  по  світу,  –
постмодернізм» [13,  с.12]. Історія  як тотальність  постає  як  цілісність,  яка
постійно  трансформуючись,  розгортаючись в собі,  зберігає  саму себе.  Для
історії  дана  концепція  цінна  тим,  що  «основний  інтерес  зводиться  не  до
ранжування історичних цілісностей за принципом від нижчого до вищого, а
до  їх  розгляду  як  рівноцінних,  хоч  і  самобутніх,  проявів  історичного
існування людей» [14, с.331]. Поль Рікер також використовував це поняття:
«немає  нічого  більш  опосередкованого,  ніж  тотальність  (totalite):  ця  ідея
виступає  в якості  результату «концепції  впорядкування»,  що виражає саме
значне зусилля історика по впорядкуванню історії; говорячи іншими словами
(словами науки), це плід «теорії» в тому сенсі, в якому, наприклад, говорять
«фізична  теорія».  Ніяка  «концепція  впорядкування»  не  в  силах  охопити
історію в цілому» [15, с.39]

Варто зазначити, що на тлі браку як теоретичних, так і методологічних
розробок в історичному пізнанні, концепція тотальності здатна забезпечити
філософсько-історичні пошуки і тим, і іншим.

Сьогодні  зазнає  трансформації  і  категоріальний  апарат  філософії
історії,  і  насамкінець,  бракує досвіду осмислення самої філософії  історії  в
якості  окремої  сфери  філософського  знання.  Розвиток  філософії  історії  як
соціально-гуманітарного  знання  можна  представити,  на  думку
Є.Н. Коломойця  та  М.А. Кукарцевої,  ланцюгом  «класична –  неокласична  –
постнеокласична» [16, c. 50].
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Серед  виділених  парадигм  філософії  історії  називаються
вищевказаними  авторами  класична  та  постнеокласична  домінуючими  і  в
даний час. Класична (від Августина до Маркса) тому, що основні її інтереси
групуються  навколо  наступних  проблем:  смисл  історії,  її  діяльні  сили,
спрямованість  історичного  процесу.  Автори  стверджують,  що  саме
християнство порушило неперервність (відчуття “єдності людського роду”),
дозволивши  критерію  зверненості  до  Бога  вирішувати,  що  варте  бути
історією, а що повинне цього позбутись. Класична філософія історії, таким
чином, втрачає одну з важливих своїх характеристик – охопити і пояснити не
лише локальні історії, а всесвітню історію в цілому. 

Постнекласична філософія історії представлена здебільшого наративом
(далі  наративна  філософія  історії).  Головне  завдання  наративної  філософії
історії – представити історичне минуле як текст. «Як текст, минуле потребує
перш  за  все  інтерпретації  і  складається  із  лексичних,  синтаксичних  і
семантичних елементів. Тому, з точки зору наративної філософії історії, все,
що  робить  історик,  це  переклад тексту  минулого  в  наративний  текст
історика» [Там само, с.56-57](і тут, на думку автора, найкраще справилася б з
поставленою проблематикою саме наукова історіографія).

Таким чином,  постнекласична  філософія  ставить  в центр історичних
досліджень текст, який розуміється як текст історичного наративу. «Текст – це
те,  на що в першу чергу повинен дивитись історик, тобто текст – це центр
історичної  роботи»  [16,  с.57].  На  противагу  класичній  і  некласичній
філософії  історії  постнекласична  постулює  «не-очевидність»  та  «не-
прозорість»  історичного  тексту.  В  цілому  постнекласична  парадигма
філософії історії представлена в сучасних дослідженнях роботами Х. Уайта,
Ф. Анкерсміта, Д. Ла   Капра, Х. Кельнера, С. Банна, О. Ігнатова та ін. Вона
приділяє  особливу  увагу  методологічним  процедурам  пізнання  історії,  що
створює нові горизонти взаємодії з іншими формами історичного пізнання.

Отже, слідуючи вище викладеному, домінуючими концепціями в даний
час можна назвати класичну та постнекласичну парадигми. Класичну – тому,
що потреба в розумінні і поясненні історичного процесу, смислу історії та її
направленості  залишається  невичерпною:  «людство  хоче  знати  і  мислити
минуле і майбутнє історії, хоче знати способи пізнання історії, щоб брати в
ній  участь»  [Там  само,  с.59].  Постнекласична  парадигма,  завдяки  своїй
поліваріативності  та  міждисциплінарності,  вперше  за  довгий  період  дає
можливість побудувати прийнятну концепцію розуміння єдності історичного
процесу.

Єдине  чого  не  слід  відкидати  у  всій  багатоманітності  підходів  і
концепцій, що існують сьогодні – це питання цінностей, смислів і цілей, які
одразу  ж  відмежовують  буденне  від  особливого.  Так,  в  працях
С.Б. Кримського  наголошується  на  ціннісних  вимірах  пізнання  історії.
«Історія є біографією духу, - пише С.Б. Кримський, – історія відрізняється від
буденності  високими смислами та  цілями,  що ставить людина»[17,  c.  211-
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212].  Він доводить, що основні цінності історії складає не те, що міняється в
соціально-економічних  процесах,  а  інваріанти  історичної  діяльності,  які
зберігаються  та  збагачуються  в  цьому  процесі.  Тому  питання  сучасною
філософією історії ставиться не про те, як змінити людину, а відносно того,
як,  за  формулюванням А. Печчеї,  жити,  не  гублячи  самого себе.  Потрібно
навчитись не загублювати природу, зберігати минуле (традиції та культуру);
не вступати в конфлікт з іншими спільнотами людей [Там само, с. 215].

Згідно С.Б.Кримському, для філософії історії актуалізація інваріантного
означає, що предметним полем «у всезростаючому масштабі стає зіставлення
всіх часів, через порівняння яких і вилучається стале, те, що не підпадає під
владу плинності. З зовнішнього погляду це може вдаватись як різновекторне
просування  і  «уперед»,  і  «назад»  ,  і  «вгору»  до  цінностей,  що  керують
порівнянням  часів.  Виникає  метаісторична  ситуація»  [17,  с.  217]. Таким
метаісторичним  засвоєнням  минулого  й  характеризуються  постнекласичні
форми історичного пізнання.

Однак,  як  помітив  С.Б. Кримський,  метаісторичне  не  відміняє  і
значення історії окремих народів та їх прагнення до самоідентифікації. Тому
історія  стає  все  більш актуальною,  це  особливо розкривається  в  процесах
національного ренесансу, що проходять зараз у багатьох країнах світу. Адже
національне відродження потребує, як зазначає С.Б. Кримський: «ціннісного
засвоєння всього того, що зберігається в часі, пробудження сталих цінностей,
інваріантного змісту досвіду нації» [Там само, с. 217].
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А.О. Vusatiuk

GLOBAL PROCESSES AND SOCIAL MYTHOLOGY: 

THE MAIN  LINE OF INTERSECTION 

AlisaVusatiuk. Global processes and social mythology: the main line of intersection.
This  article  analyzes  the social  mythology in the context  of  global  processes.  Author

examined peculiarities of understanding of globalization as a holistic process. The author has
analyzed the concept of a new world order and the related theory of Immanuel Wallerstein and
Francis Fukuyama as the brightest  representatives of  the cyclic  and linear  approaches.  The
author has considered the approaches to the issue of global hegemony, as the myth-making idea
of the era of globalization. The author identified some myths that arise based on the concepts of
the  world  order  and  the  ideas  about  globalization.  The  author  has  analyzed  the  way  the
influence  of  economic  globalization  on  the  process  of  cultural  globalization.  The  author
investigated the effect of globalization on modern information space and personality.

Keywords: globalization, social mythology, hegemony, the global system.
А.О.  Вусатюк.  Глобальные  процессы  и  социальная  мифология:  основные  линии

пересечения. 
Статья  посвящена  анализу  социальной  мифологии  в  контексте  глобальных

процессов. Рассмотрены особенности понимания глобализации как целостного процесса.
Проанализирована  концепция  нового  мирового  порядка  и  связанные  с  ней  теории  И.
Валлерстайна  и  Ф.  Фукуямы  как  ярких  представителей  циклического  и  линейного
подходов. Рассмотрены подходы к вопросу о мировой гегемонии, как мифообразующей
идеи  эпохи  глобализации.  Выделены  отдельные  мифологемы,  возникающие  на  основе
концепций о мировом порядке и идей  о глобализации.  Проанализированы пути влияния
экономической глобализации  на процесс  культурной глобализации.  Исследовано влияние
глобализации на современное информационное пространство и личность. 
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Ключевые  слова: глобализация,  социальная  мифология,  гегемония,  мировая
система.

Стаття присвячена аналізу соціальної міфології в контексті глобальних процесів.
Розглянуто  особливості  розуміння  глобалізації  як  цілісного  процесу.  Проаналізовано
концепцію  нового  світового  порядку  і  пов’язані  з  нею  теорії  І.  Валлерстайна  та  Ф.
Фукуями як яскравих представників циклічного та лінійного підходів. Розглянуто підходи
до питання про світову гегемонію як міфостворюючої ідеї  епохи глобалізації.  Виділені
окремі міфологеми, що виникають на основі концепцій про світовий порядок та ідей про
глобалізацію. Проаналізовано шляхи впливу економічної глобалізації на процес культурної
глобалізації.  Досліджено  вплив  глобалізації  на  сучасний  інформаційний  простір  і
особистість. 

Ключові слова: глобалізація, соціальна міфологія, гегемонія, світова система.

Introductory part.Raising of  problem.Modern society is in a state of  the
multidirectional  unsustainable transformation.  Under the influence of a plurality
various  factors  –  economic,  social,  political,  religious  –  are  formed  a  new
(sometimes, just different) sociocultural system. Transformation processes in any
of the spheres of public life, one way or another, affect the condition of all other
spheres. However, modern society considers its main priorities the changes in the
socio-economic and socio-political spheres, while many important issues, literally
tearing  apart  the  sphere  of  culture,  represented  something  of  little  importance,
untimely  and often solved by a residual  principle or  they are simply ousted in
shade. 

Most of modern transformational trends, movements and «lines» in one way
or  another,  joined  into  the  process  of  global  changes  in  the  world  of  people,
globalization.  Within  each of  the  spheres  of  public  life,  globalization  takes  on
special features and facing special (at first glance) problems that affect the general
course of its flow. Globalization in general, as well as its individual components,
moving in tight environment and accompanied by a wide variety of scientific and
philosophical  forms,  theoretical  constructions  and outright  myths  that  not  only
reflect, but also largely corrected the original process. Social mythology, as least
investigated response to global changes, seen especially in the areas of public life,
where globalization is facing the greatest difficulties, and is accompanied by large-
scale shocks. Hence the problem of research is to identify the main sources of the
emergence of social mythology in a globalizing world. Aim of the article – based
on the analysis of the features of globalization flowing and the global community
to consider the basic approaches to the issue of global hegemony as myth-maker
idea of the globalization era.

Issues  of  the  nature  of  the  phenomenon  of  globalization  and  tprocesses
associated with it and the value of globalization, raised in the works of Ukrainian
researchers as a T. Andruschenko, V. Vlasov, Y. Pavlenko O. Stryzhak, V. Shkonda
and others [2; 6; 10; 11; 15]. Modern Mythology considered by O. Andrienko, Z.
Denisyuk, N. Zhulynsky, O. Jaremczuk et al. [1; 7; 9; 16]. 

Main part. Foremost, we note that the concept of «globalization» sounded as
early as  the letters of Marx to Engels,  in one of which the philosopher wrote:
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«Now the world market actually exists. With going of California and Japan into a
world  market  globalization  was  done»  [3,  p.  192].  The  brightly  expressed
economic character  has a concept «globalization» in this context.  To economic
globalization in XVIII – XIX strong economic growth and industrialization in the
countries of western Europe led, that served a shove for adjusting and development
of trade, and also to growth of investments between the European countries, their
colonies and USA. However two world wars, «Great depression» and other factors
largely  braked  (though  did  not  stop  finally)  world  market  development  and
globalization. After the Second World War the process of economic globalization
was again accelerated, generating such international organizations as International
Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), World Trade Organization (WTO) etc.,
within the framework of which accepted decision about economic relations, and a
world market is controlled. The influence of these organizations on the domestic
economy of the state affects whether various international processes. 

The modern understanding of globalization, as the single associate world,
changes initial maintenance, although economic factor and given as fundamental.
From point of political science, the process of globalization is closely related to
world  distribution  of  democratic  institutes;  Cultorology  sees  distribution  of
western  culture  and  American  expansion  in  globalization.  In  principle,
globalization  can be  interpreted  from point  of  most  modern  sciences,  however
much  this  term  still  remains  diffuse.  Follows,  however,  to  remember  that
«globalization» is a term, giving birth within the framework of the western world,
and therefore and he is examined, above all things, from positions of the «West».
Therefore  «correct»  globalization  is  possible  only  during  the  concentration  of
attention on the problems of the western world, on making decision, advantageous
above  all  things  to  the  western  states  et  cetera.  And  this  trend  is  maintained
regardless  of  whether  within  the  public,  «linear» or  «cyclical» approach,  it  is
carried out. The following identify features of globalization in various spheres of
public life, as well as the changes that are entailed in a society, or the tendency to
possible changes in terms of education environment for the new mythology of the
globalized world. 

Initially,  the  concept  of  «globalization» is  invested  economic  content
remaining  in  our  time  fundamental.  Economic  globalization  is  a  process  of
transnationalization  of  financial  markets,  during  which  formed  a  single  world
economic and information space, thereby accelerating the turnover of capital and
accelerates  the  emergence  and  development  of  new  ideas.  In  the  course  of
economic  globalization  is  formed  concept  of  a  new  world  order,  subordinate
interests  of  transnational  capital  and  international  economic  institutions
subordinate to it. The aim of the new world order was supposed to be prevention of
global catastrophes and regulation processes in the global system. Key challenges
were  identified  in  1972-1974,  the  first  report  of  the  Club  of  Rome  –  an
independent international non-governmental organization that attracts the world’s
attention to the global problems of humanity. The report of J. Tinbergen «Review
of  the  international  order» (1975)  presented  a  project  to  restructure  the  global
economy, key policies, the creation of new institutions, etc. [12]. 
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The idea of a «new world order» – it is one of the original, myth-building,
the idea of the modern world. A scientific and pseudo-scientific theory generated
by this idea of passing through human consciousness, as a rule, grows a variety of
myths that are no longer in need of a rational approach. 

The economic constituent of globalization generates mythologems, related to
omnipotence of economic processes. Political globalization and the accompanying
myths  almost  inseparable  from  the  myths  of  economic  globalization.  Among
similar mifologem it  is possible to name the «Washington consensus» – one of
western globalization project, really directed on inhibition of development of the
non-Western  states.  Its  realization  meant  not  simply  going  of  the  «backward»
states into a world market, but also actually waiver of economic sovereignty, as it
was  assumed  to  give  development  of  state  economy  the  «invisible  hand  of
market».  One  of  features  of  this  myth  (as  however,  and  other)  is  that  the
«Washington  consensus»  was  positioned  as  an  absolute  blessing,  and  that
implementation  of  terms of  this  consensus,  allegedly  undoubtedly, will  bring a
benefit  and  prosperity  any  state.  However  in  the  Perestroika  USSR,  accepting
many  settings  of  the  «Washington  consensus»,  resulted  in  strengthening  of
separative motions, taking form western institution, that accelerated disintegration
of  the  state  only.  Here  we  can  see  another  myth,  accompanying  the  political
constituent  of  globalization  –  about  omnipotence  and  absolute  loveliness  of
democratic liberal institutes. Example of the end USSR 80th testifies to destructive
properties of similar sort of myths, accompanying globalization of western type,
placed in high-quality other geopolitical and institutional environment. 

In the global economy there is a certain hierarchy, which significantly affects
the situation of the world economic order. Within this hierarchy, some countries
have  greater  power  and  influence  than  the  rest  of  the  state  included  into  this
hierarchy.  The  idea  of  economic  globalization  is  closely  linked  with  policy
questions. 

In the context of ideas about a world order, in 80th XX arose the theory of
the world system of Wallerstein – the American sociologist and one of founders of
world-system analysis. According to Wallerstein, «... the capitalist world-system is
a set of world-economy, defines the relationship between center and periphery and
political structure, consisting of members of the international system of sovereign
states» [4,  р. 49]. A center is the developed industrial states, and periphery is a
supplier of cheap raw material. Also there is semi-periphery, possessing social and
economic descriptions of both center and periphery. In obedience to this theory, the
center  (core)  of  the  world  system are  postindustrial  countries  –  USA, Canada,
countries of Europe and Japan. Industrial countries behave to semi-periphery, such
as Russia and countries of the CIS, China. Technically the backward states with a
weak economy, such as countries of Latin and Central America, Asia and Africa,
form periphery. 

The world system, according to Wallerstein, dates back to the XVI, and in
the XIX it included the whole world. It tends to endless accumulation of capital
and has a cyclical development.  In each cycle,  there are certain contradictions,
such as, for example, the struggle for hegemony. This struggle, lasting about 25 –
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50 years can be divided into several stages: the war for hegemony, the hegemony
of victory in the war powers, the weakening of the hegemonic, accompanied by the
emergence of new contenders for hegemony and the preparations for war, which
brings  together  two  of  the  most  powerful  country  centers.  Such  hegemons,
according to Wallerstein, there were three: «United Provinces in the middle of the
XVII, United Kingdom – in the middle of the XIX, and the United States – in the
middle of the XX» [5, р. 29]. Any world system is not eternal, and as a result will
be replaced by another system, or multiple systems [4, р. 51]. Similar changes are
associated  primarily  with  the  replacement  of  one  type  of  historical  system on
historical system of another type. 

In contrast to Wallerstein and others academics who believed that the world
hegemony replace one another as part of the same is not the eternal world systems
(cyclic  approach),  some  scientists  see  the  history  of  the  world  is  already
completed.  These  researchers  should  include,  for  example,  the  American
philosopher  Francis  Fukuyama.  As  early  as  1989,  in  his  article  «The  End  of
History?» He calls the events of the late XX obvious and indisputable victory of
economic and political liberalism, which does not remain any viable alternatives.
Moreover,  Western  liberal  democracy  for  him  –  is  the  pinnacle  of  mankind’s
ideological evolution and the search for alternatives is no longer relevant and in
principle is  a matter  of meaningless.  As one example  of  the triumph of liberal
ideology  Fukuyama  cites  the  example  of  the  worldwide  spread  of  Western
consumer  culture  –  in  fact  it  is  one  of  the  aspects  of  globalization  in  its
understanding [13].

A  more  cautiously  about  the  idea  of  the  end  of  history  and  the  final
distribution of forces in the world, led by the West, Francis Fukuyama expressed in
the  «Gap» – a collection of articles devoted to the economic problems in Latin
America. Actually, Fukuyama talks about pointlessness of any political, economic
and even cultural management in countries, if it other, what in the USA, whose
control  system proved the success  already. Thus,  such indexes  as  geographical
features, presence of one or another resources, level of financial development or
cultural features is all departs on the second plan and does not explain the presence
of lag [14, p. 427]. Nevertheless, Fukuyama puts a question not about overcoming
of lag, but about his reduction, as a world order, with his leaders, is already certain.

As it  was stated before,  without depending on that,  what approach – the
cyclic (as Wallerstein) or linear (as Francis Fukuyama) is used, world hegemony
and  its  concrete  historical  examples  are  invariably  attributes  of  Western
civilization. This kind of political theories based on economic performance and
(directly or indirectly), putting an example around the world Western economic
model, open the way for a political ideology that to achieve their goals is actively
using social mythology. So, taken for basis idea about the end of history, allows to
create  world  ideology, supposing  inadvisable  searches  of  new ways  in  history.
Moreover,  events  in  world  history  that  did  not  lead  to  the  establishment  of
liberalism,  also leveled  as they are  incorrect  and failed.  The myth  of  the final
victory of liberalism has been subjected to a thorough critique; In the article of
renowned  researcher  K.  Mahbubani  of  Singapore’s  «The  End  of  Whose
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history?»[17] published in 2009 by the newspaper «The New York Times»,  the
author points to a fundamental fallacy of ideas in the essays of Francis Fukuyama
about the final triumph of the West, and the absence of viable alternatives to the
west liberalism. On the contrary, the events of recent decades in some countries of
Asia  have  shown that  you  can  succeed  using  the  Western  experience,  but  not
adopting  Western  political  liberalism.  In  the  XXI  century,  according  to  K.
Mahbubani,  the  world  will  observe  the  revival  of  Asia  and the  «retreat  of  the
West». However, despite the development of countries in Asia, the myth of the
«end of history» continues to exist. There are many examples of modern myths
that have arisen due to such contemporary socio-political and economic theories.
These myths are particularly evident in those countries, which is inherent in a low
general educational culture and geopolitical ignorance [8, p. 91]. For example, in
post-Soviet countries is still not weakened a tendency to operating concepts such
as «friendship of peoples», «brotherly assistance» etc. 

Globalization, once emerged as an economic process, eventually spread to
other spheres of social life, including culture. Economic globalization, held under
the auspices of the strongest economic countries entails cultural globalization. So
often  the  process  of  globalization  is  called  Westernization  or  Americanization,
because it is the Western countries, led by the United States, dictate the rules to the
rest of the world. For the successful functioning of the economic system of the
world market, it is necessary that the population of the state was the most involved
in its processes. And, first of all, the successful consumer market needs. Exactly a
culture, together with education and level of scientific development, becomes one
of strategic factors not only in the processes of world development  but also in
global  confrontation.  However,  if  the  processes  of  economic  and  political
globalization flow sufficiently successful, globalization in the field of culture runs
into  where  by  large  problems.  The  difficulties  associated  with  cultural
globalization, lead to the fact that some Western thinkers propose to exclude from
the analysis the systemic factor of culture. For example, according to Fukuyama,
culture  should  not  be  an  independent  and due  to  the  variable  [14,  p.  428],  in
extreme cases, to explain the results of the development of peoples should use a
narrower term «political culture». 

With the globalization of culture, with the speed of its course, it is closely
related to not only the level of the economy, but also the level of development of
science and technology. And as the level of development of science and technology
in various countries differ, the participants in this process initially find themselves
in an unequal position. Is of great importance the commercialization of the cultural
sector and strengthening the cultural dependence by large financial investment. On
the  background  of  the  financial  superiority  of  Western  countries  there  is  a
reduction  the  value  of  national  cultural  projects  and  national  specificities,  in
principle, because it is designed for a relatively small audience (by international
standards), and is not competitive in the global media market. These trends lead to
the  erosion  of  cultural  diversity  in  the  world  and  to  the  standardization  of  all
cultural projects. Given the dominance of the West, these standards – also western
and designed for the broad masses. 
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For cultural globalization characterized by the tendency to dominate popular
culture, which is formed by means of the mass media: television, media, movies,
social networks, etc. – predominantly American or pro-Western type. Therefore,
cultural globalization, the spread of mass culture and Westernization – are, in fact,
one and the same process. Cultural globalization leads to the crowding out a high
elite culture by mass culture. And especially noticeable cultural westernization in
the former Soviet countries. For example, current Ukrainian film industry is just
beginning to revive after a long period of stagnation and unable to compete with
Hollywood movies for the foreseeable future. Opinions about the importance of
cultural  globalization  in  the  modern  scientific  world  divided.  Some  scientists
believe that the cultural globalization is a positive development, but there is also
the opposite view. According to this view, distribution of products of mass culture
leads to the degradation of society and the loss of its fundamentals. 

Information space period of globalization appears to open and public. With
the  advent  of  the  global  network  «Internet» almost  any  information  becomes
available.  However,  today  we  see  that  the  Internet  is  full  of  not  only  useful
information, but the entertainment content, often of poor quality. Moreover, in the
last  few  years  there  was  a  tendency  to  a  significant  simplification  even
entertainment content. For example, the emergence of so-called «memes» – images
with  a  few  words  –  is  suggestive  of  degradation  of  the  modern  culture  of
communication, as defined in a sustainable manner in these memes designed to
trigger  an  appropriate  response,  regardless  of  the  rest  of  the  content  of  the
information. 

One of the challenges in an era of globalization, it becomes continuously
increasing  number  of  information,  which  is  quite  difficult  to  find  quality
information. The idea is that the supply of quality information can be expected by
professional media, which still remain to a high level of confidence compared to
non-professional  sources.  In  circumstances  where  the  information  became
available  and  a  simple  layman  has  an  opportunity  to  create  media  content  is
becoming increasingly important question of the competence of the media, because
the media have lost their monopoly on information dissemination. The objective of
a professional media is to create quality content that people could trust. However,
in practice we see that television channels and newspapers are transformed into
commercial  structures,  which could be considered to the service sector  because
they do not adhere to an objective point of view, as far as possible. Information
becomes  a  commodity. Media  depend  on the  sources  of  their  funding  and the
information fed to it in a positive (source) light. With ever-increasing number of
media also increases number of informational choices, which is not conducive to
public confidence. In addition to the focus on quality work that should be expected
from professional media, another important point is to adapt to modern conditions,
which greatly simplifies the possibility of dialogue with the consumer. Openness
and focusing on the contact with the audience contributes to the prestige and the
level of confidence to its source. 

Dissemination of mass culture in modern society has a huge impact on the
person.  Exactly  in  popular  culture  actively  develop  modern  myths.  Under  the
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influence  of  mass  culture  occurs  a  process  of  destruction  of  the  traditional
worldview,  as  well  as  a  change  and  the  destruction  of  the  moral  and  ethical
standards, as a sign of elite culture, which is actively displaced by mass culture.
The personality  is a reflection of  society and the environment  in which it  was
formed. Culture affects the formation of personality, its interests and priorities in
life, on creativity, etc. However, in terms of mass culture formed a mass man who
soon  set  to  satisfy  their  needs,  mainly  material,  which  does  not  need  further
spiritual  development  and  only  the  standard  rules  of  behavior  in  society.  As
mentioned above, modern society does not need a creator, but first and foremost
the consumer. Popular culture destroys the fundamentals of society, forcing media
elite culture – the custodians of cultural memory and traditions – to the periphery
of  public  life.  Thus,  society  loses  its  historical  potential,  lost  the  «depth» of
national cultures,  which is replaced by a superficial  reproduction of  «global» –
mass  standards.  Therefore,  modern  man,  especially  noticeable  among  young
people  –  ceases  to  be  a  full-fledged  carrier  of  their  national  culture,  and
accustomed to the established standards, loses the ability (and desire) to creativity.
In  this  context  it  should  be  noted  that  the  loss  of  national  identity  is  not
definitively. It is quite perceptibly dominates society. Therefore, there is a «return
to roots» – the attempt of national revival. Unfortunately, these attempts do not
lead to a full revival and still occur at a superficial level, where the most actively
manifests itself modern mythology, which «fills» a vacuum emerged in the cultural
memory and traditions. 

Conclusions.  1.  Globalization,  initially  emerged  as an  economic  process,
remains the backbone factor, which entails changes in all spheres of public life. 

2. In today’s world the process of globalization is increasingly manifested as
a kind of  expansion,  realized in the course of economic,  political,  cultural  and
others  interactions  between  different  regions  of  the  world.  This  path  of  the
globalization’s development demonstrates, in fact, the implementation of the tasks
of preserving the West's geopolitical and economic dominance in the world. 

3.  Globalization  in  culture  sphere  meets  with  insurmountable  obstacles,
which  leads  to  the  formation  of  a  consumer  society  and  turns  the  cultural
degradation. 

4. Mass culture is the main source of the emergence of social mythology,
since embedded in the mass ideas are popularized and are not subject to rational
analysis, but taken for granted. 
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О.С.Галушко 

КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД У ПРОГНОЗУВАННІ
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У  статті  розглядається  проблема  уявності  у  прогнозуванні  майбутнього.
Вводиться  поняття  точок  антиципації  та  антиципований  континуум  людини.
Показується, що антиципований континуум людини можна розглядати як вірус стосовно
прогнозованої реальності. Будучи уявною величиною, антиципований континуум людини,
може  вбудовуватись  в  загальну  структуру  реальності,  змінюючи  майбутнє  і
конструюючи свою власну топологію майбутніх подій. Конструктивістська парадигма у
прогнозуванні соціальних процесів полягає в тому, щоб не просто передбачати майбутнє,
але й створювати бажане майбутнє,  спрямовуючи розвиток соціальних систем.

The constructivist approach in forecasting of social process is considered in the article.
The problem of imagination in forecasting of the future is analyzed. The concept of anticipation
points and anticipated continuum of the person is introduced. It is shown that the anticipated
continuum of the person can be considered as a virus with respect to predicted reality. Being
imaginary  dimension  the  anticipated  continuum  of  the  person  can  be  built  in  the  general
structure of reality, thereby changing the future and designing own topology of future events. The
constructivist paradigm in forecasting of social process consists not only in that idea to foresee
the future, but also to create the desirable future, directing development of social systems.  

Дослідження  майбутнього,  як  його  визначають  сьогодні  провідні
футурологи світу, – це трансдисциплінарний підхід до аналізу зразків змін у
минулому, що базується на системній науці, визначення трендів і можливих
результатів змін у сьогоденні й побудова альтернативних сценаріїв можливих
майбутніх  змін,  щоб  допомогти  людям  створити  те  майбутнє,  яке  вони
бажають. 

Основою є такі концепції:
- про «образи майбутнього» (Фред Полак) [11], 
- про  «альтернативний  можливий  майбутнє»,  сценаріях  розвитку

(альтернативістика в дослідженнях майбутнього), а також 
- про  «створення  майбутнього,  а  не  просто  пророкування  його»

(конструктивізм у дослідженнях майбутнього). 
У  поняття  «образ  майбутнього»  Ф.  Полак  (1973)  вкладав  зміст

«позитивного  ідеального  образа  майбутнього»,  подібного  тому,  з  яким
працює мистецтво. А мистецтво, як відомо, формує майбутнє [6, c. 12].

Загалом можна виділити три первинні елементи, які використовуються у
прогнозуванні  майбутнього:  образ,  сценарій,  конструкт.  Проведемо  їхній
порівняльний аналіз.

За  мірою  поєднання  людських  дій,  мотивів,  намірів.  Якщо  образ
приймемо за 0, тоді сценарію можна привласнити відрізок (0;1), конструкту –
1.
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Зі сказаного вище випливає, що конструкт виявляється найбільш діючим
при  формуванні  семіотичної  топології  майбутнього.  Семіотична  топологія
майбутнього – це безперервна знаковість форм, уже наявних у намірі людини,
але ще не викликаних на світло.  По суті своєрідний масив упредметнених
внутрішніх очікувань майбутнього. 

Точка  антиципації  людини,  у  подальшому  точка  антиципації,  –  це
внутрішнє очікування майбутньої події. Зрозуміло, що в кожної людини таких
точок  буде  нескінченна  множина.  Точки  антиципації  людини  –  це  є
формалізація, яка відображає існуючі характеристики об'єкта управління. 

Так як очікування майбутньої події ще не є реалізованими в топології
існуючої реальності, тобто ще не є здійсненими – то вони є уявними. 

Розглянемо  докладніше  проблему  уявності  у  філософії  й  математиці.
Уперше,  очевидно,  уявні  величини   з'явилися  у  відомій  праці  «Велике
мистецтво, або про алгебраїчні правила» Кардано (1545), який порахував їх
непридатними  до  вживання.  Користуючись  уявними  величинами,  зокрема
при  розв'язанні  кубічних  рівнянь,  у  так  званому  випадку,   що  є  не
приведеним,  Бомбелі  вперше оцінив уявні числа (1572).  Він же дав деякі
найпростіші правила дій з комплексними числами.

Декарт також був серед тих, хто відкидав комплексне коріння. Саме він
ввів  у  вживання  термін  «уявне  число».  У  своїй  «Геометрії»  Декарт
стверджував:  «Ні  істинні,  ні  неправильні  [негативні]  коріння  не  бувають
завжди дійсними, іноді вони стають уявними». Декарт вважав, що негативні
коріння  можна  зробити  «дійсними»,  перетворюючи  вихідне  рівняння  в
рівняння з позитивними коріннями, тоді як комплексні коріння перетворити в
дійсні  неможливо.  Отже,  комплексне  коріння  з  повною  підставою  можна
вважати не справжніми, а уявними [5, c. 139]. 

Навіть  Ньютон  не  надавав  особливого  значення  комплексним  
корінням, найімовірніше тому, що в його час комплексне коріння ще не мало
фізичного змісту. Так, в «Загальній арифметиці Ньютон говорить: «Коріння
рівнянь  часто  повинні  бути  неможливими  [комплексними]  саме  тому, що
вони покликані виражати неможливі випадки задачі так, ніби ті були можливі
[5, c. 139]».

Відсутність  ясності  в  питаннях,  пов'язаних  з  комплексними  числами,
часто  демонструють  на  прикладі  широковідомого  висловлення  Лейбниця:
«Дух божий знайшов найтоншу віддушину в цьому диві аналізу, виродку зі
світу ідей,  двоїстої  сутності,  що перебуває  між буттям і  небуттям,  яку ми
називаємо уявним коренем з від'ємної одиниці [5,  c.  139]».  Хоча Лейбниць
формально робив операції над комплексними числами, він не розумів їхньої
істинної природи. Бажаючи хоч якось обґрунтувати ті застосування, які він
сам і Іоган Бернулі знайшли комплексним числам у математичному аналізі,
Лейбниць висловив надію, що шкоди від цього не буде [5, c. 139].

Тому дані точки ми будемо називати уявними точками антиципації.
І. Кант писав: «усякий приріст емпіричних знань і будь-яке просування

сприйнять є не що інше, як розширення визначення внутрішнього почуття,
тобто  просування  вперед  у  часі,  при  цьому  предмети  можуть  бути  чим
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завгодно: явищами або чистими спогляданнями. Це просування вперед у часі
визначає все й саме по собі нічим більше не визначається, тобто частки його
дані тільки в часі й за допомогою синтезу часу, але не завчасно. (Тому всякий
перехід у сприйнятті  до чогось,  що випливає з часу, є визначення часу за
допомогою породження цього сприйняття, і тому що час завжди й у всіх своїх
частинах є величина, то цей перехід є породження сприйняття як величини
через  усі  ступені,  з  яких  жодна  не  є  найменша,  починаючи  від  нуля  до
певного ступеня величини. Звідси ясно, чому ми можемо 
a priori пізнати закон змін по їхній формі). Нам треба лише антиципіювати
при цьому своє власне схоплювання,  формальну умову якого у всякому разі
можна пізнати a priori, тому що ця умова є в нас навіть до всякого даного
явища [4, с. 208]».

В.  Зубов  зауважує,  що  «континуум  одержав  свою  назву  від  дієслова
стримувати  (continere)  або  тримати  разом  [2,  с.  333]».  Що  теж  можна
прийняти  за  так  зване  «схоплювання»  І.  Канта.  Це  зовсім  не  суперечить
твердженню Кантора про континуум як про зв'язану й досконалу множину
точок.  Звідси  випливає,  що доречно  говорити  не  просто про точки  уявної
антиципації у людини, а про антиципований континуум людини.

Для  опису  цього  континуума  будемо  використовувати  новий  опис
уявностей отця П. Флоренського: «Нова інтерпретація уявностей полягає у
відкритті  оборотної сторони площини й приуроченні цій стороні – області
уявних чисел [8, c. 25]».

Не варто сприймати роботу П. Флоренського як виключно математичні
побудови.  «Флоренський пішов у цьому напрямку далі: він не просто заклав
основи  «  уявної  геометрії»,  але  й  показав,  як  мова  останньої  може  бути
використана для вираження зв'язку між всесвітом, який дається нам ззовні –
на основі почуттєвих вражень, і всесвіту, про який ми судимо зсередини – на
підставі найпочуттєвої інтуїції [1, c. 69]».

Описана  в  «Уявностях  у  геометрії»  топологічна  модель  просторово-
тимчасового різноманіття є незавершеною й вимагає аналізу й доповнення у
зв'язку з  новітніми науковими відкриттями й гіпотезами. Однак і  в такому
стані вона демонструє двоїстий характер простору-часу. 

Для  нас  у  цьому  плані  цікавий  перехід  від  уявності  до  дійсності  й
навпаки. От що із цього приводу зауважує сам Флоренський: «Але, маючи на
увазі пропоноване тут тлумачення уявностей, ми наочно уявляємо собі,  як,
стягшись  до  нуля,  тіло  провалюється  через  поверхню  –  носительку
відповідної координати, і вивертається через саме себе, – чому здобуває уявні
характеристики.  Виражаючись  образно,  а  при  конкретному  розумінні
простору й не образно, можна сказати, що простір ламається при швидкостях
більших швидкості світла, подібно тому, як повітря ламається при русі тіл, зі
швидкостями більшими швидкості звуку; і тоді наступають якісно нові умови
існування  простору,  які  характеризуються  уявними  параметрами.  Але,  як
провал геометричної фігури означає зовсім не знищення її, а лише її перехід
на іншу сторону поверхні, і, отже, доступність істотам, що перебувають по
той бік поверхні,  так і  уявність параметрів тіла повинна розумітися не як
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ознака ірреальністного,  але  –  лише як  свідчення  про його перехід  в  іншу
дійсність. Область уявностей реальна, збагненна, а мовою Данте називається
Емпіреєм. Увесь  простір  ми  можемо  уявити  собі  подвійним,  складеним  з
дійсних і зі співпадаючих з ними уявних гаусових координатних поверхонь,
але перехід від поверхні дійсної до поверхні уявної можливий тільки через
розлам простору й вивертання тіла через саме себе. Поки ми уявляємо собі
засобом  до  цього  процесу  тільки  збільшення  швидкостей,  може  бути
швидкостей якихось часток тіла, за граничну швидкість  с; але в нас немає
доказів неможливості яких-небудь інших засобів [8, c. 52-53]».

Розглянемо  поняття  конструктивності  й  його  застосування  в
прогнозуванні.  Конструктивізм  –  це  філософська,  насамперед
епістемологічна позиція, згідно якої те, із чим має справу людина у процесі
пізнання й опанування світу, – це не якась реальність, що існує сама по собі,
яку  він  намагається  збагнути,  а  є  продуктом  його  власної  діяльності
(колективної  пізнавальної  діяльності,  або  діяльності  трансцендентального
суб'єкта за Кантом). Конструктивісти вважають, що людина у своїх процесах
сприйняття  й  мислення  не  стільки  відображає  навколишній  світ,  скільки
активно творить, конструює його. 

Однією із найулюбленіших ідей С.П.  Курдюмова є ідея про відкриття
синергетикою конструктивних принципів коеволюції складних систем і про
можливість  оволодіння  майбутнім,  конструювання  бажаного  майбутнього
[6, с. 10].

Конструктивістські  установки  синергетики  попадають  на  загальну
хвилю «моди» на конструктивізм, наскільки взагалі  можливо говорити про
моду в науці й науково-практичній діяльності. Конструктивістські установки
проходять  наскрізною  ниткою  по  багатьом  областям  сучасного  наукового
знання  й  практичної  діяльності.  Tе,  що  було  створено  Хайнцем  фон
Фєрстером  на  основі  кібернетики,  Ернстом  фон  Глазерсфельдом  на  базі
когнітивної  психології,   Паулем  Ватцлавіком  як  методика  сімейної
психотерапії,  Умберто  Матураной  і  Франсиско  Варелой  як  когнітивно-
біологічний конструктивізм, поширюється нині на соціальне й гуманітарне
знання.  Людина  не  стільки  відображає,  скільки  будує  навколишній  світ,
оформлює  й  організує  його  відповідно  до  конструктивістських  установок
своєї свідомості й своїми цінностями [6, с. 10].

У знамениту тезу К. Маркса «люди самі роблять свою історію» сучасний
соціальний конструктивізм вносить важливе виправлення: людина конструює
суспільство, але аж ніяк не довільно по своєму бажанню, a у співробітництві
й  у  коеволюціїї  зі  соціальним  цілим,  відкриваючи  внутрішні  тенденції
розвитку складних соціальних систем [6, с. 12].

Згідно  з  теорією  синергетики,  у  цій  реальності  ми  можемо  творити
далеко  не  все.  Вона  не  є  нескінченно  пластичною  і  не  може  довільно
прогинатися під діями людини, але існують межі й конструктивізму, і, тим
більше,  волюнтаризму.  Творча  діяльність  людини,  щоб  бути  успішною,
повинна  орієнтуватися  на  природні  обмеження  у  вигляді  власних  шляхів
коеволюції  складних  систем,  спектрів  їх  структур-атракторів,  які
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визначаються  внутрішніми  властивостями  найскладніших  систем,  самого
навколишнього світу. Не все, що завгодно, можна здійснити, сконструювати,
побудувати, а тільки те, що погоджено із внутрішніми тенденціями. 

Соціальний  конструктивізм  далекий  від  позиції  волюнтаризму.
Конструювати – значить: 

знати  потенції  соціального  середовища,  прораховуючи  власні  русла
розвитку (внутрішні тренди) складних соціальних систем і форми соціальної
організації; 

не просто відображати світ, очікувати й вичікувати майбутнє (яким воно
буде?), але створювати найближче й більш віддалене соціальне середовище й
конструювати бажане майбутнє; не стільки жити сьогоденням, скільки жити,
розуміючи  різні  варіанти  шляхів  у  майбутнє,  маючи  різні  образи
майбутнього; 

будуючи,  облаштовуючи  й  перебудовуючи  соціальне  середовище,
будувати самого себе,  тому що людина як суб'єкт керування й об'єкт його
управлінських впливів перебуває у структурному сполученні один з одним. 

З позиції постнекласичної науки, осереддя якої становить синергетика,
докорінно  змінюється  розуміння  відносини  суб'єкта  й  об'єкта  керування.
Суб'єкт керування вбудований у ситуацію керування: він будує ситуацію, але
й вона будує його. Стратегії його діяльності з необхідністю перетерплюють
зміни й отримують коректування зі зміною ситуації.

Суб'єкт  керування  створює  найближче  й  більш  віддалене  соціальне
середовище,  але  й  середовище  створює  його,  після  здійснення  актів
керування  він  виходить  оновленим  і  зміненим,  він  виростає  сам  разом  зі
змінюваним ним світом.  Технології  прийняття адекватних рішень в умовах
глибокої  невизначеності  й швидких змін, що супроводжуються несталістю,
пов'язані з розумінням необхідності коректувати свою стратегію залежно від
зміни умов соціального середовища. 

Одним з перших вчених, хто став послідовно вводити положення теорії
складних  систем,  які  самоорганізуються,  і  теорії  автопоезиса  в  соціальну
філософію,  був  Ніклас  Луман.  Він  говорив  про  операційну  замкненість
соціальних систем і про їхнє структурне сполучення, про самореферентність
(циклічної організації) і контактом із зовнішнім світом (іно-референції), про
їхню трансформацію через інтерактивність, комунікацію й комунікацію через
комунікацію [7, с. 98-129].

Конструювання природної й соціальної дійсності породжує когерентний,
взаємоузгоджений  світ.  Людина,  що  конструює,  і  світ,  що  конструюється,
становлять  процесуальну  єдність.  Конструювання  означає,  що  людина  як
суб'єкт  пізнання  й  діяльності  бере  на  себе  весь  тягар  відповідальності  за
одержуваний  результат.  Принцип  відповідальності,  про  який  писав  Ганс
Йонас  [3],  стає  визначальним.  Як  підкреслював  засновник  синергетики,
німецький вчений Герман Хакен,  суспільство,  яке самоорганізується,  може
стало  існувати  й  протягом  тривалого  часу  динамічно  розвиватися,  якщо
кожний член веде  себе  так,  нібито він  –  у  міру своїх  можливостей  –  був
відповідальний за ціле [9, с. 207]. Цей принцип відповідальності близький до
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категоричного імперативу Канта,  який,  як відомо,  говорить:  «Дій так,  щоб
максима твоєї волі повсякчас могла б мати також і силу принципу загального
законодавства!» 

Французький філософ і соціолог Едгар Морен розвиває у цьому зв'язку
уявлення  про  екологію  дії.  Невизначеність  іманентно  вписана  в  саме
уявлення  про  складність  світу.  Невизначеність  означає  незавершеність
усякого  процесу  пізнавальної  й  практичної  діяльності,  непредзаданість,
відкритість  і  нелінійність  результату  цієї  діяльності.  Будь-яка  дія,  яку  ми
здійснюємо,  визначається  умовами  навколишнього  природного  й/або
соціального  середовища  й  може  виявитися,  що  вона  відхилиться  від  того
напрямку, який був їй спочатку заданий.  «Ми не можемо бути впевнені  в
тому, що результат дії буде відповідати нашим намірам, навпаки, ми маємо
серйозно сумніватися в цьому [6, c. 14]». Ми змушені тому відійти від звичної
лінійної  схеми  «почата  дія  –  отриманий  результат»  і  визнати  нелінійність
усякої дії, точніше, нелінійність зв'язку цієї дії і її результату (наслідків). «Як
тільки індивід робить дію, якою б вона не була, вона починає вислизати від
його намірів, – пояснює Е. Морен – це дія вливається у всесвіт взаємодій, і, в
остаточному  підсумку, поглинається  оточенням,  так  що  в  результаті  може
вийти навіть щось протилежне по відношенню до первісного наміру. Часто
дія вертається бумерангом до нас [6, c. 14]». 

На думку С. Цоколова конструктивізм у сьогоднішньому виді зародився
в  1981  р.  «У  своїй  книзі  по  історії  філософії  Ханс  Штериг  (Hans  Storig)
зв'язує  виникнення  конструктивізму,  насамперед,  з  іменем  П.  Ватцлавіка,
який разом з іншими авторами видав в 1981 році збірник німецькою мовою
«Винайдена  дійсність»  («Die  erfundene  Wirklichkeit»).  Саме  в  цій  роботі
Ватцлавік уперше пропонує використання терміна «конструктивізм» у тому
філософському значенні, яке лягло в основу всього дискурсу [10, с. 17]».

С. Цоколов вважає, що загалом, не тільки свідомо вигадана, але взагалі
будь-яка картина дійсності  є фікцією, уявною величиною, яку при бажанні
можна змінити  й  у  результаті  цього добитися  якихось  практичних змін.  З
усією очевидністю силу дійсності «як якби» бачимо на прикладі так званих
«пророцтв, що самореалізуються», у випадках коли подія відбувається лише
за  єдиною  причиною  –  тому  що  вона  була  передбачена.  Як  говорить
Ватцлавік: «Передбачуваний наслідок (ефект) насправді виявляється дієвим
початком  (причиною);  «розв'язок»  проблеми,  створює  саму  проблему;
пророкування події приводить до цієї події [10, с. 23-24]». 

Антиципований континуум людини можна розглядати як вірус стосовно
прогнозованої  реальності.  Будучи  уявною  величиною,  антиципований
континуум людини, вбудовується в загальну структуру реальності, тим самим
конструюючи свою власну топологію майбутніх подій.

Виходячи із цього, зміст прогнозування полягає в наступному: навчитися
працювати з «вірусом», тобто створити інструментарій для наближення або
віддалення  крапок  уявної  антиципації.  Однією  з  методологічних  проблем
цього  підходу  може  стати  принципова  незнищенність  точок  уявної
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антиципації особистісного континуума, зв'язок актуального та потенційного в
яких є діалектично-нерозривним.

Прогнозист здатний лише збільшити число крапок уявної антиципації,
навмисно змістивши акценти на очікування іншої події, яка буде здійснена в
найближчий  час.  Це  є  фундаментальною  основою  конструктивістського
підходу в прогнозуванні майбутнього.

Суттєвим  моментом  у  конструктивному  прогнозуванні  є  «вірне»
соціальне  опитування,  у  якому  досліджуються  точки  уявної  антиципації.
Формально соціальне  опитування  залишається  тим же,  але  якісна  обробка
результатів змінюється: встановлюється стійкість точок уявної антиципації.

Прогнозистові для успішного здійснення конструкта потрібно два етапи
наближення  прогнозу. Перший  етап  –  це  «розхитування»  загальних  точок
уявної  антиципації   шляхом  їх  підміни.  Тим  самим  у  соціальній  системі
створюються точки біфуркації. У такий спосіб створюються передумови для
зміни  загального  стану  системи  за  рахунок  впливу на  неї  «малих»  подій.
Другий етап – штучне створення нових точок уявної антиципації, які будуть
реалізовані найближчим часом. Це змушує систему процесуально переходити
в стабільний стан, потрібний прогнозисту.

Конструктивістська  парадигма  у  прогнозуванні  соціальних  процесів
свідчить, що «установка» в керуванні суспільством полягає в тому, щоб не
просто  передбачати  майбутнє,  але  й  створювати  бажане  майбутнє,
конструювати  майбутнє,  спрямовувати  розвиток  соціальних  систем  і
організацій.

З погляду філософії синергетики конструктивістська, творча діяльність
людини має природні обмеження у вигляді власних шляхів еволюції складних
систем,  спектрів  їх  структур-атракторів,  які  визначаються  внутрішніми
властивостями складних систем та навколишнього світу. Не все, що завгодно,
можна здійснити, сконструювати, побудувати, спроектувати, а тільки те, що
погоджене із внутрішніми тенденціями системи. 

Людина, яка конструює, і світ, який конструюється, становлять єдність.
Конструювання означає, що людина як суб'єкт пізнання й діяльності бере на
себе весь тягар відповідальності за одержуваний результат. 

Саме  з  цих теоретико-методологічних позицій доцільно виходити  при
конструюванні та проектуванні соціальних процесів майбутнього.
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В.В.Козачинська  

СУБ”ЄКТИВНІСТЬ:  ПІДСТАВИ РАДИКАЛІЗАЦІЇ

У статті розкрито підґрунтя радикалізації некласичної суб’єктивності як такої, що
набула  лімінальних (негативних,  перверсивних,  інтрасуб’єктивно «чужих»,  меонтичних
тощо)  форм  людської  трансгресивності.  Передумови  «чутливих  до  відмінностей»
(Ж.Ліотар)  людинознавчих  стратегій  містяться  в  «неявному»  полі  рефлексії
новоєвропейського  модерну,  спростуванні  позитивно-субстанційного  філософією
С.К’єркегора,  А.Шопенгауера  й  Ф.Ніцше,  проекціях  антропологічного  негативізму
М.Шелера, А.Гелена і Г.Плеснера. Це дозволяє розглядати імпліцитність вектору долання
антропологізму  доби  «панування  суб’єктивності»  (М.Гайдеґер)  як  одну  з  підстав
гетерогенності некласичного образу людини. 

Ключові  слова:  некласична  суб’єктивність,  лімінальність,  трансгресія,  негативна
антропологія, субстанційність. 

В статье раскрыты предпосылки радикализации неклассической субъективности как
такой, которая приобрела лиминальные (негативные, перверсивные, интрасубъективно
«чужие»,  меонтичные  и  т.д.)  формы  человеческой  трансгрессивности.  Почва
«чувствительных  к  отличиям»  (Лиотар)  человековедческих  стратегий  содержится  в
«неявном»  поле  рефлексии  новоевропейского  модерна,  опровержении  позитивно-
субстантивного  философией  Къеркегора,  Шопенгауэра  и  Ницше,  проекциях
антропологического  негативизма  Шелера,  Гелена  и  Плеснера.  Это  позволяет
рассматривать имплицитность вектора преодоления антропологизма эры «господства

5



субъективности»  (Хайдеггер)  в  качестве  одного  из  оснований  гетерогенности
неклассического образа человека.

Ключевые  слова:  неклассическая  субъективность,  лиминальность, трансгрессия,
негативная антропология, субстантивность.

The article is devoted to the analysis of the  prerequisites for  radicalization  of  the
nonclassical subjectivity  which took liminally (negative,  perverted, intrasubjectivly «stranger»,
nonbeing and so on) forms. Origins of «sensitive to differences» (J.-F.Lyotard) anthropological
strategies  are  investigated  in  implicit  «hidden» intentions  of  Neweuropean  modern,  the
overcoming of positive substantivity by Kierkegaard, chopenhauer, Nietzsche and nonessentialist
explications  of  subject  by philosophical  anthropology’ founders.  This  testified about  implicit
dethronement of the epoch of «subjectivity’ supremacy» (Heidegger) as one of the prerequisites
for heterogeneity of polyessential specifics of the nonclassical human image.

Keywords: nonclassical  model, radical  strategy, negative  subjectivity,  transgression,
substantivity, liminality.

Формування некласичної моделі людини означено радикалізацією
суб’єктивності,  що трансгресує від самототожних властивостей я до
лімінальних ознак негативності,  інтрасуб’єктивної «чужості»,
перверсивності,  меонтичності,  (пост)тілесності тощо.  Після методологічної
вичерпності антропоцентризму дискурс суб’єкта увиразнюють як інтенції
розщепленості,  полі-,  асуб’єктності,  так і настійні пошуки інтегральності
(цілісності)  структур я.  Нову «герменевтику суб’єкта» (Фуко)  представлено
строкатим спектром стратегій, що з’ясовують підстави ідентичності (Бодріяр,
Вальденфельс,  Габермас,  Дельоз,  Крістєва,  Рікер),  розкривають специфіку
позбавленої єдності неунітарної самості людини (Лакан, Деріда, Жижек). 

Означення суб’єктивності через «чутливість до відмінностей»  (Ліотар),
експлікації межових форм її екстремальності властиві некласичному, зокрема
постмодерному дискурсу суб’єкта,  характер якого відображено розмаїттям
пошуків «усутнення» через виокремлення певного, часто лімінального вияву
існування (божевілля,  cвятість,  біль,  смерть).  Водночас  для  сучасного
Робінзона  у  «світі  без  Іншого» (Дельоз)  значущі  параметри  нарцисичного
бажання,  сексуальності,  споживання.  Аналіз  суб’єктивності  в  експлікаціях
«зробленого  суб’єкта»  (Фуко)  переводить  розв’язання  проблематики  з
лінгвоцентризму  в  тілесність,  що  набуває  обертонів  лібідозних  пульсацій
(Лакан, Ліотар), бажання (Дельоз), спокуси (Бодріяр), відрази (Крістєва).

Визнання  мультикультурного  універсуму  ідентичностей  як  «множинних
конструктів» (С.Хантінгтон) концептуально відсилає до феномену трансгресії
як пов’язаного з реалізацією екзистенційних установок прагнення виходу за
межі  стійкості.  За  визначеням  Фуко,  перехід  від  заперечення  до  «жесту,
зверненого на межу», тобто трансгресії як «непозитивного твердження», що
змінив  собою  діалектичний  хід  суперечностей,  є  засадничим  досвідом
сучасності [1]. Деріда в «Нестримному гегельянстві» розглядає трансгресію
як дію, котра не вбачає у собі кінцеву ціль і не прагне зберегти статус, що
дозволяє  їй  бути  твердженням,  вільним  від  заперечення:  не  обертаючи
жодний із принципів на панівний, вона нічого не заперечує й, отже, виходить
за  межі  зняття.  Якщо  заперечення  як  вияв  модерної  стратегії  панування
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передбачає  підкорення  певній  парадигмі,  то  трансгресія  «підриває»  її,  й,
виявляючи  її  альтернативність,  «ентропійність»,  обертає  домінуючий
принцип на один із багатьох імовірних [2]. 

Питання  некласичної  раціональності  зринуло  на  перетині
феноменологічного  мислення  й  психіатрії,  поєднуючи  останню  з
філософсько-антропологічним  знанням.  До  людинознавства  в  межах
психіатрії  на  початку ХХ ст. спонукала  необхідність  по-новому тлумачити
відмінну  від  усталеної  норми  психічну  хворобу,  щоб  виявити  іншу
суб’єктивність  і  «соціальність»  психічнохворого.  Вже  гусерлівська
рефлексивність  уможливлює  сприйняття  психічного  захворювання  як  її
інтенціональної модифікації, уможливлючи «психологію як проект сучасної
людини,  котра  не  може бути  зведена  до  якогось  єдиного  чинника,  -  …це
свідомість як інший світ, людина як інший інтенціональний об’єкт» [3, 195].

В українській філософській думці започатковане Київською світоглядно-
антропологічною  школою  дослідження  трансгресивної  суб’єктивності
представлено  працями  В.Табачковського,  В.Шалашенка,  А.Дондюка,
Т.Лютого,  Л.Солонька  ([3]).  При  цьому  дискурсивна  розмитість  поняття
суб’єктивності,  спричинюючи  ситуацію  достатньо  невеликої  кількості
спеціальних досліджень їх філософсько-антропологічної ревізії в сучасному
контексті,  визначає  актуальність  аналізу  підстав  радикалізації  некласичної
моделі людини.

Звертаючись  до  підґрунтя  радикальних  стратегій  некласичної
суб’єктивності,  вбачаємо  завданням  аналіз  їх  передумов  від  іманентної
новоєвропейському модерну «неявної» рефлексії амбівалентності людини до
концептуалізації її «інобуттєвості» у філософській антропології початку ХХ
ст. Метою статті є виявлення імпліцитності вектору долання антропологізму
доби  «панування  суб’єктивності»  (Гайдеґер) як  одного  з  чинників
гетерогенності полісутнісної специфіки несткласичного образу людини. 

Парадигма  модерну  обстоює  есенціалістську  модель  самопрозорого
суб’єкта,  суверенного  у  свідомому  передвизначенні  себе  щодо  світу.
Ототожнюючи питання про можливість «сценаріїв» раціонального пізнання з
питанням  можливості  картезіанського  я, К.Свасьян  у  «Становленні
європейської  науки»  провадить  думку  про  втрату  новоєвропейською
свідомістю первинно природної живої очевидності  мікро- і  макрокосмічної
єдності,  яку  засвідчило  нігілістичне  тло  перших  маніфестацій
«зарозумілості» Бекона й «тотального сумніву» Декарта. 

Свасьян  проникливо  схоплює  «симптоматику»  картезіанського  я як
координатної осі європейської раціональності, на якій міститься весь «”brave
new world” з його фундаментальною й анекдотично неймовірною онтологією
екологічного  глухого  кута  й  смітника»:  «Чи  могло  це  «Я»,  що  створило
аналітичну геометрію та міжнародне право, пережити Гамлета і витримати
«Думки» Паскаля?.. Зрештою, не про кланово-наукове «Я» йшлося у Декарта,
а про людське… Небувалість картезіанського - раціонального - «Я» в тому й
відбулася, що тут реактивізувався леше один зріз свідомості за повної ізоляції
від цілого… Незрозумілим для «Чітких та виразних істин» Декарта лишалось
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одне:  їх  неадекватність  гігантським  просторам  і  багатоликостям  смислу;
цьому  «Я»  нема  чого  було  робити  з  «блукачем»  Війоном,  «духовидцем»
Сведенборґом, «природознавцем» Гете…» [4, 244-246]

Латентне  долання  ери  «панування  суб’єктивності»  (Гайдеґер),  утім,
визирало «з-за лаштунків» модерну. Як зауважує в одному з есе М.Кундера,
європейський  роман від  Рабле  і  Сервантеса  прагнув  «зрозуміти  істини,
відмінні від тих, які сповідує сам» [5, 14]. Ідею неповноти людини як певного
гносеологічного  підґрунтя  подибуємо  в  розвідках  Локка,  який  у  відчутті
певної незадоволеності (uneasiness) убачав підставу мисленнєвих і психічних
актів: «Люди міркують і відчувають не тому, що їх внутрішній світ багатий і
не тому, що якась велика вища сила вклала в них вищу здатність мислити й
відчувати. Людина є людиною, оскільки відчуває в собі нестачу, тужить за
певними істинами, відчуттями чи предметами, яких не має або які  вважає
недостатньо  досяжними  для  себе.  Людина,  за  визначенням,  є  істота
неспокійна, незадоволена, яка шукає й тому недовірлива та критична» [6, 278
– 279].

Прагнення підважувати істини постає усвідомленою проблемою культури
ХVII – XVIII ст. У творах Гоббса, Свіфта, Юма, Руссо, Дідро і де Сада «ми
можемо з  подивом дізнатись,  що злодій  і  мерзотник  мав свого роду вище
право бути таким, тобто його злодійство мають якесь вище виправдання, …як
шекспірівський  Шейлок…  Як  бути  з  тим,  що  мова  Шекспіра  та  пензль
Рубенса  зображують  звірства,  жахи  й  мерзотності  історичного,
міфологічного, політичного, сімейного буття?» [6, 104]. 

За  словами  Камю,  з  де  Сада  починається  сучасна  історія  й  сучасна
трагедія,  а  на  думку  С.де  Бовуар,  де  Сад  заслуговує  на  увагу  через
обґрунтований ним самим взаємозв’язок двох - творчість та еротизм - сторін
своєї особистості: «Його відхилення від норми набувають цінності, коли він
розробляє складну систему їх виправдання. Сад намагався представити свою
психофізіологічну  природу  як  результат  етичного  вибору.  В  цьому  акті
полягає  прагнення  подолати  свою  відчуженість  від  людей  і,  можливо,
прохання  про  помилування.  Тільки  тому  його  доля  набуває  глибокого
загальнолюдського змісту» [7, 217]. 

У  творах  Сада  відображено  крайню  форму  конфлікту  між  людиною  й
суспільством,  де  жодна  індивідуальність  не  може  зберегтися,  не
притлумлюючи себе. Вольтер’янці вважали, що реалізація людських потягів
можлива за умови гармонійної згоди особистих і суспільних інтересів,  яку
мав забезпечити суспільний договір. Де Бовуар зазначає: «В ідеї, що Природа
– зло, нема нічого нового. Саду нескладно було знайти аргументи на користь
тези,  втіленої  в  його  еротичній  практиці  й  іронічно  підтвержденої
суспільством, що його ув’язнило… Але від попередників його відрізняє те,
що,  виявивши  пануюче  у  Природі  зло,  вони  протиставляли  йому  мораль,
засновану  на  Богові  й  суспільстві,  тоді  як  Сад,  хоча  й  заперечував  першу
частину  спільного  кредо  «Природа  добра,  наслідуй  її»,  як  це  не
парадоксально, зберіг другу. Приклад природи вимагає наслідування, навіть
якщо її закони – це закони ненависті й руйнування» [7, 234]. 
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За  переконанням  С.Цвейга,  Вольтер  та  енциклопедисти  не  знищили
необхідну  людині  потребу  вірити,  а  лишень  загнали  її  в  якісь  містичні
завулки:  «Ніколи  не  був  Париж  настільки  жадібним  до  нововведень  і
забобонів, як в ту початкову пору віку Просвітництва. Припинивши вірити у
легенди про біблійських святих, почали шукати для себе нових дивних святих
та  набули  їх  у  шарлатанах-розенкрейцерах,  алхіміках  і  філалетах...
Пристрасть до таємних наук, до білої й черної магії проникає всюди, аж до
вищих сфер» [8, 56].

Беззастережне  долання  необхідного під  знаком  антиномічної
суб’єктивності  відбувається  в  ірраціоналізмі  С.К’єркегора.  «Людська
боязкість не може винести того, що нам мають повідати безумство і смерть.
Тому, - пише про філософа Л.Шестов, - він залишає визнаного усіма Гегеля і
йде  до  «окремого»  мислителя,  -  до  біблійського  Йова…  Кіркеґард,  який
змушений був знайти в собі мужність,  щоб прислухатись до того,  що нам
розповідають безумство і смерть, іде до Йова як мислителя, йде за істиною,
від якої відмежувався Гегель, сховавшись в оазі своєї філософської системи.
Гегель  не  хоче,  не  може  почути  ні  Кіркегарда,  ні  Йова:  їхніми  вустами
промовляють безумство і смерть, яким не дано виправдатись перед розумом»
[9, 433].

«Тільки доведений до відчаю жах пробуджує в людині її  вищу істоту…
Коли всяка мислима для людини безсумнівність та ймовірність говорить про
неможливість,  тоді  починається  нова,  вже не  розумна,  а  безумна  боротьба
щодо  можливості  неможливого.  Ця  боротьба  і  є…  екзистенціальною
філософією – філософією, що шукає істини не в Розумові з його обмеженими
можливостями, а в Абсурді, що не знає меж» [9, 434, 437). «Люди, - пише
К’єркегор,  -  стали надто ОБ’ЄКТИВНИМИ, щоб набути вічне блаженство:
вічне  блаженство  полягає  у  пристрасній,  безконечній,  особистій
зацікавленості… Така безконечна зацікавленість є начало віри» [9, 439).

Саме віра є підґрунтям такої стадії розвитку людини, як екзистенція, що не
може не  бути  одиничною,  унікальною й недосяжною для  розуму, як  віра.
К’єркегор,  за  Шестовим,  відкинув  грецьку  ідею  про  владу  необхідності,
натомість  віру,  що  «знаменувала  собою  нічим  не  обмежену  свободу  й
безконечні  можливості,  люди проміняли на знання,  рабську залежність  від
мертвих вічних принципів» [9, 449]. Так Сократ, за К’єркегором, «прийняв
своє  безсилля  перед  Необхідність  як  неминуче,  а  тому  й  морально
обов’язкове… Епіктет писав, що начало філософії і є усвідомлення безсилля
перед Необхідністю» [9, 451]. 

Негативізм  вибухає у нищівній критиці оптимістичного антропологізму
А.Шопенгауером,  переконаним  у  своєрідній  ексцентриці,  природній
неповноті  й  амбівалентності  негативно-  і  позитивно-субстанційної
суб’єктивності.  Окресливши  за  межами  розумного  судження  й  «чистого
розуму»  інше:  неабияке  воління  охопленої  пристрастю,  голодом,
стражданням,  жагою  діяти  тілесності,  -  Шопенгауер  просувається  до
визначення людини через заперечення - як «відмінності», «іноприродності»,
непередвизначеності. 
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Осмислення  суб’єктивності  філософією  життя,  збігаючись  у  вихідному
для некласичної рефлексії пункті «хибності» людської природи, обернулося
зрештою  вторгненням  у  царини  моралі,  релігійного  самопочуття,
несвідомого.  За  переконанням  Шопенгауера,  людина  втратила  відчуття
справжнього  життя  та  його  засадничих  цінностей  і  законів.  Розгубивши
усвідомлення  вищого  космічного  сенсу  буття,  суб’єкт  задовільняється
набором  суцільних  сурогатів  натомість,  щоб  розгортати  у  своїй  творчій
діяльності істинні природні потенції. 

Культивуючи  безособистісну  основу  безпосереднього  відчування  чи
описуючи культуру як біологічний організм, філософи життя опосередковано
експлікували  потенціал  суб’єктивності.  Прикметно,  що  саме  тяжіння  до
метафізичних обріїв визначало виникнення нових антропологічних візій. Не
на  емпіричному  ґрунті,  а  як  своєрідне  філософське  прозріння  склалась  у
філософії  життя  ідея  біологічної  недосконалості  людини.  Щоб  дійти  до
висновку  про  людину  як  біологічний  «тупий  кут»,  потрібно  перш  за  все
перейнятись  уявленням  про  безконечне  різноманіття  форм  життя,
негарантованість існування, природне відмирання того, що нежиттєздатне.

Переривання  уявлень  про  фундаментальну  розумність  буття  у
післякантівській філософії виходило, як наголошує в «Ері індивіда» А.Рено, з
поширення  індивідуалізму  на  підставі  емпіричного  й  нігілістичного
тлумачення  монадологічних  онтологій  Нового  часу. Безумовний  пріоритет
автентичності індивида перед соціальними конвенціями чи не найяскравіше
затверджує  філософія  «безвимірного»  Ніцше,  якому  належить  ідея
становлення  людини  як  представника  виду, що,  не  маючи,  на  відміну  від
інших  біологічних  видів,  жодної  напередвстановленої  сутнісної  підстави,
перебуває  у  процесі  безконечного  становлення.  Це  значуще  за  своїм
потенціалом  твердження  приведе  до  вибуху  всієї  строкатої  проблематики
філософсько-антропологічної рефлексії XX ст. 

Парадоксальний  антиіндивідуалізм, ставлення  Ніцше  до  окремого
самостійного індивіда як позірності,  «хибної думки» («ідея індивіда й ідея
роду  однаково  хибні…»)  виходять  з  варіювання  його  цінності  щодо  того,
висхідну  лінію  життя  чи  «нисхідну  еволюцію,  …хронічну  дегенерацію,
хворобу»  презентує  індивід,  який  ні  онтологічно,  ні  аксіологічно  не  може
розглядатись  у  собі.  На  думку Рено,  неможливо не  прив’язати  тлумачення
неоднозначних текстів Ніцше до критики ним понять атома і монади: «Ніцше
позначає  сутність поняття суб’єкта  як ту “хибну субстанціалізацію”,  через
яку Я було штучно “виведено зі становлення”, покладено як “дещо існуюче”,
зокрема  завдяки  “вірі  у  власну  безсмертність”:  така  вигадка  Я-субстанції
Ніцше зображує як “декларацію автономії  Я”,  яке вирішили розглядати як
актом, як “хибну автономізацію індивіда у формі атома”» [10, 289].

Ніцше, за Рено, прагне віднайти метафізичне викривлення, закорінене в
цінностях єдності  й автономії  індивіда: «в кожному індивіді скоріше діють
численні  центри  сил,  що  комбінуються  й  борються  щомиті  (єдність  Я  –
усього  лише  фікція);  те,  що  ми  називаємо  волею,  -  тільки  вищий  прояв
непідконтрольного конфлікту між цими центрами сил, а не вільна воля, що
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покладає  сама  собі  закони  (автономія  –  це  ілюзія)»  [10,  290].  Сучасний
індивідуалізм культивуватиме скоріше малі розрізнення, зводячи їх у цінність
на підставі  гомогенізуючої  й  зрівняльної  ідентифікації,  «деперсоналізації»,
якому Ніцше протипоставить індивідуалізм «персоналізму давніх», для яких
індивідуальність  мала  цінність  як  така,  як  дистанція  і  розрізнення.  Такий
індивідуалізм  відповідав  би  не  демократичному  ідеалу  рівності,  а
аристократичному ідеалові з цінністю дистанції чи ієрархії: вищою цінністю
є не автономія індивідів щодо цілого, а безконечне ствердження самого себе
як незалежного щодо інших. 

Якщо традиційна метафізика постулювала ідентичність як самототожність
сутого  собі,  то  в  некласичних  теоріях  суб’єктивності  ідентичність  існує
тільки у співвідношенні з «інакшістю», яка, - зокрема у З.Фрейда, - відсилає
до  «воно»  як  прихованої  в  я ідентичності.  Переміщення  вихідної  точки
пошуку цілісності  самості  у  природну чуттєвість,  власне сексуальність  -  в
тому  числі  перверсивну  -  з  якою  безпосередньо  пов’язана  структура
людського буття, зумовило виникнення «семантичного простору» іншості як
кордону,  що  окреслював,  чим  власне  не  є  самість,  я.  Ще  Шопенгауер
визначив  величезну  роль  статевого  інстинкту, стверджуючи  про  кріпацьку
залежність  індивіда  від статевого потягу як  «сутності  нашої  культури»,  де
всюди, незважаючи на покриви, проглядають відносини статей. У фрейдизмі,
за Цвейгом, сповнені передчуттям слова Ніцше про те, що ступінь і характер
сексуальності людини відображаються в усьому її єстві, підтверджуються як
біологічна істина.

Утім, в есеї «Зігмунд Фрейд» (1931) Цвейг зауважує, що, будучи тільки
пізнанням,  «спогляданням  дійсності»,  чужий  будь-якому  сповіданню  віри
психоаналіз Фрейда наблизив людину до її власного я, проте не зміг вивести
її  далі,  за  межі  цього  я,  що  є  необхідною  умовою  цільності  почуття,
психоаналіз  розкриває,  дробить  і  відділяє,  вказує  особистий  сенс  кожного
окремого  життя,  але  не  спроможний  об’єднати  єдиним  смислом  це
роздрібнене.  Прикметним видається епіграф із Платона до останньої  глави
есею:  «Індивідууму,  який  складається  з  єдиного  і  з  множинного  й  від
народження  несе  у  собі  визначене  та  невизначене,  ми  дамо  розтектися  в
безмежності  не  раніше,  ніж  розглянемо  весь  ланцюг  його  уявлень,  що
пов’язують  єдине  з  множинним» [11,  252].  Концепція  найприскіпливішого
аналізу  людської  суб’єктивності,  виявившись  недостатньою підставою  для
розв’язання  фундаментального  питання  цілісності  людини,  повинна,  як
стверджує Цвейг, в майбутньому доповнитися психосинтезом. 

Особливості  антропологічної  кризи початку ХХ ст. зумовили по-новому
поставити питання методології  філософсько-антропологічного знання. Його
представники прагнули осмислити загальні підходи до вивчення людини як
найексцентричнішого  створіння  універсуму  (Е.Фром).  За  переконанням
М.Шелера,  оскільки  індивідуальна  особистість  людини  безпосередньо
укорінена у вічному бутті й духові, то не існує жодного загальнозначимого
істинного світогляду. Проте є суворо загальнозначимий метод, за яким кожна
людина може знайти «свою» метафізичну істину. 
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Розмаїття  людинознавчих  концепцій,  що  постали  в  інспірованому
антропологічним  поворотом  просторі  некласичних  стратегій,  обернулось
строкатістю  негативно-позитивних  положень  екзистенційно-світоглядної
рефлексії.  Успадковані  ніцшеанським  «проектом  негативності»,  подвійні
характеристики  людської  суб’єктивності  увиразнюють  праці  засновників
філософської  антропології  М.Шелера  та  А.Гелена.  Твердження  Гелена  про
відокремленість  людського  способу  буття  від  інстинктивно-тваринного
існування  у  своєрідний  спосіб  долало  «позитівність»  усталених
антропоцентричних  конструктів.  «Нефіксована»  суб’єктивність  людського
буття переміщується, зокрема у Г.Плеснера, в царину культури як спроможної
компенсувати безосновність існування людини. 

Те, що є істотно людським, не можна помислити як нову сутнісну ступінь
її  вітальних  і  психічних  функцій,  навпаки,  завданням  філософської
антропології  постулюється  виявлення  того,  як  з  основної  структури
людського  буття  випливають  феномени  мови,  сумління,  держави,  міфу,
релігії, науки тощо. Водночас людина як наділена резервами надлишковості
система,  у  прагненні  подолати  «середину  існування»  змушена  стикатися  з
«розривом»  власної  природи  (Плеснер).  Обґрунтовані  Плеснером  виразно
амбівалентні антропологічні закони відображають іманентні природі людини
способи  компенсації  її  сутнісної  розщепленості,  що  закладало  підстави
негативно-антропологічної методології. 

«Негативізм» фундаторів антропології  розкривав причетність людини до
розщепленого буття, при цьому пізнання його негативного виміру поставало
невіддільною  частиною  цілісного  проекту  суб’єктивності.  Філософсько-
антропологічна  рефлексія  виявила  негативність людини,  відкритість  і
незавершеність  якої  зумовлена,  за  Геленом,  тим,  що  вона  повинна
відвойовувати  умови  свого  існування  у  світу  як  «поля  несподіванок».
Долання будь-яких визначеностей закорінено в «ексцентричності позиційної
форми» людини (Плеснер), і, тим самим, в її екстремальній меонтичності. 

Історично  поняття  негативної антропології  зринає  у  працях
Франкфуртської школи, раніше – у Г.Андерса й, імовірно вперше, у Шелера.
Для  Андерса  негативна  антропологія  була  наслідком  критики  концепцій
Плеснера  і  Шелера,  які  спекулятивно  утримували  певні  сутнісні
характеристики  людини,  тоді  як  Андерс  характеризував  людське  як
«нефіксоване»,  «невизначене».  У  Адорно  тема  негативної  антропології
виникає  у  контексті  критики  «позитивної  антропології»  як  заснованої  на
ідеалістичних  уявленнях  про  природу  людини,  в  якій  можна  виокремити
якісь  природні  потреби  на  противагу  штучним,  що  виникли  в  період
капіталізму. У  полеміці  з  Геленом  Адорно  зауважував,  що  сказати,  чим  є
людина, взагалі неможливо, і що єдиною формою антропології у масовому
суспільстві  є  негативна,  або  «діалектична»,  яка  досліджує  фрагментарні
образи  людського  в  суспільстві  тотального  відчуження,  де  неможливо
говорити про якісь цілісні й автентичні сутності [12].

Якою, дійсно, є людська самість, людина як я-суб’єкт, відносно до котрого
стверджують  про  її  цілісність?  Поряд  із  численними  феноменами  із
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префіксом  «пост»,  поняття  втрати  суб’єкта  (Фуко),  кризи  ідентифікації
(Дж.Уард)  та  інші  підважують  саму  правомірність  уніфікованого
монодискурсу про природу «розтягненої на атоми» суб’єктивності.  Зміни в
інформаційному суспільстві,  породжуючи системні пертурбації - «усунення
послідовності»  (М.Кастельс)  в  порядку  явищ  і  створюючи  «позачасову
логіку»  тотожного  вічності  недиференційованого  часу,  призводять  до
відчуття втрати суб’єктивності: «Суб’єктивність – це особливого роду спосіб
існування,  іншими  словами,  фікція.  У  своєму  значенні  вона  вказує…  на
автономію й автентичність, позначає саморозуміння суб’єкта нової історії як
етимологічно  висловлене  покладання  законів  самому  собі  і  як  справжню
сутність» [13, 513]. 

«Постантропологічну»  рефлексію  сьогодення  презентує  ацентричний
дискурсивний простір, в якому, за іронічним визначенням С.Жижека, привид
картезіанського (трансцендентального) суб’єкта все ще переслідує «Західну
академічну вченість». Всупереч постмодерністу з його множинністю суб’єкт-
позиції,  холісту  «ньюейджівцю»,  ґабермасівцю,  гайдеґеріанцю,
(пост-)марксисту,  феміністці  й  іншим,  позицію  Жижека  спрямовано  на
висвітлення «надмірної, невизнаної сутності cogito, яке є дуже далеким від
примирливого образу очевидної Самості» [14, 8]. Безпрецедентна переміна у
способі функціонування символічного порядку, за Жижеком, сьогодні містить
у  собі  свої  власні  ризики  й  загрози,  так  що  «діалектика  Просвітництва»
дотепер є актуальною. 

Власне  самий  постмодернізм  не  є  послідовним  щодо  нерелевантності
понять суб’єкта і суб’єктивності. «Антимодерністські модерністи відкидають
раціонально-утилітарне  розуміння  саморозвитку,  проте  залишають  у
недоторканності  засадниче  поняття  особистості  як  суб’єкта,  що  визначає
сучасність у цілому, - зауважує Р.Холлінгер. - Вони зводять нанівець, але не
відкидають поняття особистості» [15, 46]. Утім, філософському плюралізмові
повсякчас доводиться стикатись із питанням достеменності й єдності знання.
Адже  сама  філософія,  втративши,  як  видається  А.Коену,  найбільш
визначальну  ознаку  –  фундаментальний  епос,  виявилась  неспроможною
сформувати «нову ідентичність» [16, 382]. 

Оскільки ж образ ототожнюваного з картезіанським cogito метафізичного
суб’єкта  усе  ж  продовжує  існувати,  як  вважає  А.Рено,  то  «видається...
плідним інакше подивитись на історію, оновлену сучасними уявленнями про
суб’єктивність:  тоді  був  би  підважений  вихідний  постулат  про  саму
гомогенність  різноманітних  образів  суб’єкта,  поєднаних  у  рамках  єдиного
поняття… Навпаки, якщо висунути методичну гіпотезу множинності образів
суб’єкта,  робота  передусім  було  б  скерована  на  вивлення  розходжень  та
відмінностей і сприяла б таким чином більш диференційованому розумінню
нашої дійсності» [10, 14].

Таким  чином,  формування  некласичного  образу  людини  означено
радикалізацією  форм  суб’єктивності  як  такої,  що  набула  лімінальних
(негативних,  перверсивних,  інтрасуб’єктивно  «чужих»,  меонтичних  тощо)
форм людської  трансгресивності.  Передумови «чутливих до  відмінностей»
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(Ж.Ліотар) людинознавчих стратегій містяться в «неявному» полі рефлексії
новоєвропейського  модерну,  спростуванні  позитивно-субстанційного
філософією  С.К’єркегора,  А.Шопенгауера  й  Ф.Ніцше,  проекціях
антропологічного негативізму М.Шелера, А.Гелена і Г.Плеснера. Це дозволяє
розглядати імпліцитність вектору долання антропологізму доби «панування
суб’єктивності» (М.Гайдеґер) як одну з підстав гетерогенності некласичного
образу людини. 
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В.П.Драпогуз

ОСНОВНІ ФОРМИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ЯК МЕТОДУ
СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

У  статті  розкриваються  основні  форми  екстраполяції  як  методу  соціального
пізнання:  пророцтво,  утопія,  прогноз.  Відмічається  загальне  для  різних  наук  значення
поняття  екстраполяції.  Акцентовано  увагу  на  розкриття  значення  екстраполяції  у
соціогуманітарних науках.

Ключові  слова:  екстраполяція,  передбачення,  прогнозування,  пророцтво,  утопія,
прогноз, метод, соціальне пізнання.

В статье раскрываются основные формы экстраполяции как метода социального
познания:  пророчество,  утопия,  прогноз.  Отмечается общее для разных наук значение
понятия экстраполяции. Акцентировано внимание на раскрытии значения экстраполяции
в  социогуманитарных  науках.
        Ключевые  слова:  экстраполяция,  предсказание  прогнозирование,  пророчество,
утопия, прогноз, метод, социальное познание.

Considered  in  the  article  are the basic  forms  of extrapolationas  a  method of  social
cognition: prophecy, utopia, forecast. In the article, it is noted the general meaning of the term
extrapolation  for  different sciences. Attention  is  given  to opening value extrapolation in
humanities sciences.

Keywords :  extrapolation as a  universal  method  for prediction and forecasting,
prediction, utopia, prediction method, social cognition

З  кінця  ХХ  –  поч.  ХХІ  ст.  соціогуманітарні  науки  перебувають  під
впливом  змін,  які  пов’язані  з  державною  політикою  стосовно  науки,
дослідницькими  практиками,  міждисциплінарними  відносинами  і  з
виникненням  мережевих  структур  процесу  виробництва  знань  і  продуктів
наукової  праці.  Розвиток  філософського  і  наукового  знання  в  означений
період  характеризується  принципово  новими  підходами  до  осмислення
сучасного  глобалізованого  світу. Об’єктами  наукового  дослідження  стають
складні нелінійні відкриті системи, здатні до саморозвитку та інтеграції.

Сучасна тенденція до інтеграції наукового знання загалом і соціально-
гуманітарного,  зокрема,  актуалізує  необхідність  всебічного  аналізу  тих
загальнонаукових  класичних  методів,  які,  не  дивлячись  на  свою
специфічність, виявляються наскрізними, пронизуючи безліч інших методів,
входять у їх операціональну структуру.
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До числа таких методів, безсумнівно, відноситься такий дослідницький
прийом, як науково обґрунтоване перенесення знань з уже вивчених областей
на нові, поки невідомі області, тобто метод наукової екстраполяції.

Не  дивлячись  на  очевидні  потреби  науки  з’ясувати  евристичні
можливості  наукової  екстраполяції  і  її  механізм,  означений  метод  в
методолого-гносеологічному плані досліджений недостатньо. Стає все більш
очевидною  необхідність  уточнення  йогоопераціональної  структури  і
взаємозв’язку  з  іншими  класичними  методами  творчого  дослідницького
пошуку, визначення допустимих, необхідних та достатніх меж екстраполяції,
її місця, ролі і специфіки у сучасному соціальному пізнанні.

Термін “екстраполяція” з’явився в кінці XIX століття в математиці, але
проблема  перенесення(екстраполяції)  знань,  отриманих  стосовно  одного
предмета  на  пізнання  іншого  предмета  існує  у  філософії,  починаючи  від
античності (Аристотель, Декарт, Ф.Бекон, І.Кант тощо).

Тривалий  час  феномен  екстраполяції  розглядався  переважно  лише  у
зв’язку з конкретними галузями наукового знання – математикою, фізикою,
космологією та генетикою (роботи В. А. Асєєва, В. В. Казютинського, Б. Г.
Кузнєцова).

Існують  дослідження  В.  І.  Селіванової,  В.О.  Андрусенка,  Д.В.
Пивоварова,  А.С.  Алєксєєва,  в  яких  увага  акцентується  на  логічній
правильності  екстраполяції,  пропонуються  критерії  достовірності  даної
дослідницької процедури.

Потужною традицією є дослідження екстраполяції у структурі всього
комплексу питань, пов’язаних з розвитком і обґрунтуванням знання (праці З.
Бжезинського,  І.  Валлерстайна,  І.  Вартофського,  Х.  Г.  Гадамера,  С.
Гантінгтона).

Серед українських дослідників даної проблеми, які одні з перших (у 70-
80-і роки ХХ ст.) розглядали окремі аспекти теорії екстраполяції, слід назвати
К.  П.  Руденко,  а  також Н.  Л.  Попову, яка  опублікувала  першу вітчизняну
книгу, спеціально присвячену екстраполяції. 

Проблеми  прогнозування,  передбачення,  основу  яких  складає
екстраполяція в контексті особливостей соціального пізнання, досліджували
В.  П.  Андрущенко,  В.  Ф.  Безпальчий,  В.  А.  Рижко,  В.  П.  Бех,Л.  В.
Губерський.

Загалом  в  останні  десятиріччя  склалися  два  основних  напрямки
дослідження  проблем  екстраполяції.  Представники  першого,  психолого-
фізіологічного, напрямку витоки екстраполяції вбачають в притаманній живій
матерії  властивості  випереджаючого  відображення  дійсності  (Н.  А.
Берштейн, П. К. Анохін, Л. В. Крушинський, Л. Б. Ітельсон і інш.).

Суміжні  проблеми  трансформації  знання,  засобів,  прийомів
екстраполяції  розглядаються в роботах Л. Б. Баженова, І.С. Добронравової,
В.  В.  Кізіми, А. С.  Гальчинського,   Д.П.  Горського,  Н. П.  Депенчук, С.  Б.
Кримського, В. А. Рижка.

Значна  увага  приділяється  виясненню  специфіки,  місця  і  ролі
екстраполяції  у  соціальному  прогнозуванні  і  передбаченні  у  роботах  І.  В.
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Бестужева-Лади, В. А. Лисичкіна, В. Г. Виноградова, С. М. Гончарука, А. М.
Гендіна, Є. В. Кривця, В. Я. Матвієнка, В. В. Косолапова, М. З. Згуровського,
М. Ю. Зелінського,  А. І. Уйомова,  В. Х. Арутюнова, у яких висвітлюються
можливості  пролонгації  минулих і  існуючих тенденцій розвитку сучасного
суспільства в передбачене бажане соціальне майбутнє.

Екстраполяція – один з найдавніших методів наукового пізнання. Вона
існувала  з  часу  зародження  філософії,  з  моменту  переходу  міфологічної
свідомості  до  абстрактно-теоретичного філософського мислення.  Проблема
екстраполяції  іманентно  притаманна  філософії,  виражає  її  характерну
особливість.

Екстраполяція понять і принципів одних наук на інші можлива завдяки
матеріальній  єдності  світу,  яка  вказує  на  тісний  взаємозв’язок  між  усіма
сферами пізнання, оскільки означена єдність світу припускає і єдину основу
всіх його явищ. 

Метод екстраполяції надає можливість при певних умовах переносити
знання  про  одні  предмети,  явища,  процеси  та  інші.  Означений  метод
ґрунтується  на  незмінній  чи  хоча  б  на  відносній  стабільності  наявних  в
сьогоденні  тенденцій  розвитку. За  його  допомогою  можна  вийти  за  межі
безпосередніх  даних  сучасної  науки,  проте  цей  вихід  сам  по  собі  дуже
обмежений існуючим рівнем наукового знання.

Становлення методу екстраполяції у науці було складним. Відношення
до  неї  з  боку  дослідників-методологів  змінювалось  від  заперечення  до
повного визнання й включення в арсенал надійних пошукових засобів.

Екстраполяція (лат. extra – понад, зовні і polio – виправляю, змінюю) –
логіко-методологічна  процедура  розповсюдження  (перенесення)  висновків,
зроблених щодо якої-небудь частини об’єктів  або явищ на всю сукупність
(множину)  даних об’єктів  або  явищ,  а  також на іншу яку-небудь частину;
розповсюдження висновків,  зроблених на основі  нинішніх і  (або) минулих
станів явища або процесу на їх майбутній (передбачуваний) стан. 

Поняття  екстраполяції  вживається  також  для  характеристики
перенесення теоретичних знань з однієї предметної області на іншу. Метод
екстраполяції в цьому сенсі знайшов широке поширення у фізиці, психології,
кібернетиці, астрономії і інших науках.

Таким  чином,  можна  відмітити  загальне  для  різних  наук  значення
поняття екстраполяції – здійснення операції перенесення, поширення знань,
що і виражає методологічний зміст екстраполяції як методу опосередкованого
пізнання.

Екстраполяціядопомагаєподолатинеповнотулюдськихзнань  шляхом
узагальненнявідомоїінформації  про  ще  не  до  кінцяпізнаного  фрагмента
реальності.  Висловлювання  про  певніподіївиводяться  на
підставізагальнихзаконівприроди і суспільства, щоемпіричноперевіряються.

Екстраполяція  –  універсальнийзасібпізнання,  якийвикористовується
для вивчення як фізичного, так і соціальногосвіту. Як зазначає С. Лебедєв,
“екстраполяція  –  потужний  евристичний  засіб  дослідження  природи:  вона
дозволяє  розширювати  пізнавальний  потенціал  наукових  понять  і  теорій,
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збільшувати  їх  інформаційну  ємність,  а  також  підсилює  прогностичні
можливості  теорії  у  виявленні  нових фактів”  [8,  с.231].  Цей метод сприяє
підвищенню (у разі  математичного моделювання)  евристичного потенціалу
інших засобів пізнання.

Слідрозрізнятинаукове  і  філософськерозумінняекстраполяції.  Перше
носить  предметний  характер,  є  засобомперенесеннязнання  з  однієїобласті
дійсності  в  іншу.  Друге  -  працює  з  категоріальнимапаратом,  виступає  як
засібстворенняконцептуальнихпобудов (теорій) про світ. 

Метод екстраполяціїпроявляється в різних формах: пророцтво, утопія,
прогноз.

Пророцтво -  тип  окультної  практики  “уловлення”потойбічноїволі.
Воно представлено жерцями, оракулами, віщунами, що жили відантичності
(дельфійський  оракул)  до  наших  днів  (Ванга).  У
такійформіекстраполяціяміститьраціональнийелемент,  але  базується  на
інтуїції, емпатії, іншихсуб'єктивнихзасобахпізнаннянавколишньогосвіту.

Пророки з’являються  в  критичні,  переломні  періоди  історії  людства.
Вони  виходять  на  перший  план,  коли  наука  не  в  змозі   точно  вказати
найбільш можливий  шлях  розвитку  суспільства.  А  так  як  народ потребує
певного  прояснення   майбутнього,  то  пророки  в  подібних  ситуаціях
виконують  функцію  стабілізатора  устоїв  життя.  Суспільство  регулярно
переживає  кризові,  біфуркаційні  періоди,  коли  дестабілізується  по
соціальним, політичним, економічним, духовним показникам. Тому поява в
суспільстві пророків – не рідкість. 

Пророцтво  –  не  просто  передбачення  майбутнього.  Просте
передбачення,  як  відомо,  основано  на  накопиченому  життєвому  досвіді,
певним  образом  сконструйованому,  на  виявленні  пріорітетних  напрямках
розвитку системи, на побудові вектора думки за межі практики, в майбутнє. 

Пророцтво  суперечить  розсудочній  свідомості.  Воно  видає  кінцеву
картину  майбутнього  без  попереднього  збору  інформації  та  її  логічного
обгрунтування.  З  точки  зору  буденної  свідомості  пророцтво  пояснити
неможливо,  оскільки  воно  суперечить  повсякденній  практиці.  Воно
незрозуміле,  і  як  наслідок,  сприймається  як  надзвичайне  явище.  Через
нестачу  інформації  про  природу  цього  феномену,  неспроможності
раціонально  його  осмислити  пророцтво  традиційно,  на  протязі  тисячоліть
розглядалось  як  дивовижне  одкровення,  яке  Бог  дарує  своїм
найдосконалішим  та  найдостойнішим  обранцям.  Іноді  трактовка  цього
поняття  впадає  в  іншу  крайність  –  будь-яке  передбачення,  що  збулось
проголошується пророцтвом. Необхідно підкреслити, що пророцтво охоплює
соціальне  майбутнє.  А  оскільки  особливості  розвитку  і  функціонування
суспільства  є  предметом  філософії,  то  в  проблемі  вивчення  пророцтва  є
філософський аспект.

Увага до пророцтва серед філософів та суспільних діячів то зростала, то
згасала.  Перші спроби його серйозно осмислити,  зрозуміти походження та
зміст  належать  античності.  Проміж  тим,  міркування  Платона,  Ціцерона,
Філона  Александрійського,  Тертуліана  демонструють  відсутність  у
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давньогрецьких  та  давньоримських  філософів  оригінального  визначення
пророцтва.  Про  це  свідчить,  наприклад,  той  факт,  що  слово
“пророцтво”зустрічається  в  ряду  других  варіантів  перекладу  грецького
терміну –  “пророкування”,  “вісництво”,     “передбачення”. Давні філософи
виділяють такі характерні риси пророцтва, як відсутність логічних доказів,
надзвичайність, особливий фізичний стан, натхнення. В творах еллінського
періоду  та  в  середні  віки  відчувається  помітний  вплив  християнської
традиції.  Пророцтво, одне з ключових понять Біблії,  розуміється як вищий
дар  споглядати  істину  безпосередньо  від  Бога  та  здатність  доводити  її  до
відома сучасників.

Другою формою екстраполяції є утопія.
Утопія  -  спосіб  абстрактного  конструювання бажаного майбутнього,  що
спирається  на  розум,  не  обтяжений зверненням  до  соціально їреальності.
Оскільки бажаний  стан  без посередньо  переноситься  із сьогодення  в
прийдешнє,  має місце використання екстраполяції. Утопія різноманітна  за
формами прояву: дистопія, какотопія, ентропія, ухронія. Існує і антиутопія,
що демонструє негативні наслідки реалізації утопії на практиці. Її класичні
твори  створюються  у  XX  ст.  як  реакція  на  спроби створення “ідеальної
держави” в  СРСР,  нацистській Німеччині,  фашистській Італії.  Спроба
реалізації утопічних планів соціального устрою терпить неминучий крах. Це
відноситься  і  до  ідеї рівності,  віри  у  побудову суспільства,  позбавленого
майнових, класових та інших суперечностей. Утопічна ідея створити націю
“істинних арійців”  (перенесена  в  XX ст. із первісності)  продемонструвала
нежиттєздатність,  незважаючи на величезні жертви населення різних країн.
Звідси логіка нинішніх  “утопістів”  змінюється.  Вони  намагаються  не
пропонувати нові проекти “ідеальної”  держави,  а  оголосити існуючий тип
соціального  устрою  (наприклад,  ліберального суспільства), позбавленого
“життєздатних  альтернатив” (Ф.  Фукуяма).  Тим  самим,  оскільки подібний
устрій (на відміну від фашизму, комунізму)  вже “довів життєздатність” на
практиці,  постільки ніщо не  заважає екстраполювати лібералізм,  “відкрите
суспільство”  (К. Поппер)  у  невизначене майбутнє.  Таким  шляхом  утопія
відроджується на якісно новому рівні у  наші дні. 

Прогноз.  У гносеологічному плані, як зазначає І. Бестужев-Лада, “в
основі дослідницької техніки розробки  …  прогнозу  лежить  проста  ідея:
екстраполяція  в  майбутнє  ...  динамічного  ряду  даних,  закономірності
розвитку якого в минулому і сьогоденні добре відомі” [3, с. 68]. 

На  рівні онтології  прогноз  виступає спробою перенесення
(екстраполяції) відомої в сьогоденні інформації на майбутнє, якого ще немає.
Таким шляхом вирішується пізнавальне завдання: видобуваються знання про
потенційну реальність. Наприклад, Галей передбачив час появи комети 1682
(названої  пізніше його ім'ям):  1758 р.,  розрахувавши цикл реалізації цього
процесу  -  84  роки.   Д.  Менделєєв  на  базі періодичного  закону  хімічних
елементів виявив властивості галію. Подібні приклади свідчать про те, що в
природничих науках екстраполяція здійснюється на базі такої схеми:  якщо
відомі закони  (закономірності),  динамічні  та  функціональні залежності
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розвитку об'єкта,  можна  з  високою часткою ймовірності виявити його
подальші можливі стани становлення. 
На початку XX ст. деякі вчені вважали, що такий підхід до прогнозування
може успішно використовуватися  і  стосовно суспільства.  Достатньо  знати
закони його розвитку, щоб однозначно визначити подальшу динаміку об'єкта.
Однак виявити подібні “універсальні закони”суспільного розвитку  не
вдалося.  На  практиці виявилося,  що  у  відношенні соціальної сфери
екстраполяція обмежена, або не працює. Чи передбачив хто (всерйоз, а не на
рівні клікушества), скажімо, в 1975 р. крах соціалізму в Європі? Наступний
приклад  характерний:  усталеність  росту  радянського суспільства
пролонгували у XXI ст. діячі Римського клубу (Д. Форрестер), противники
комунізму (П.  Сорокін,  автор теорії конвергенції соціалізму і  капіталізму),
аналітики ЦРУ. У 1989 - 1991 р. “світова система соціалізму” і  породжена
протистоянням з США “холодна війна”,  як  реалії були скасовані.  Ці події
показують:  перенесення навіть  на  15  років параметрів соціальної системи
неспроможне.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що екстраполяція як пізнавальний
метод може сприяти створенню нового знання у двох основних напрямках: 1)
коли  з  властивостей  сукупності  (системи)  виводяться  властивості  окремих
об'єктів  (елементів).  Тут  екстраполяція  є  продовженням  дедукції,  її
конкретним додатком;2)  коли  із  властивостей  окремих елементів  (об'єктів)
виводяться властивості цілого. 

В  системі  категорій  наукового  пізнання  екстраполяція  нерозривно
пов’язана  з  основними  методами  творчого  наукового  пошуку  (аналогією,
інтерпретацією,  дедукцією,  індукцією,  аналізом,  синтезом,  моделюванням,
експериментом)і  насамперед  з  науковим  прогнозуванням.За  ступенем
формалізації  всі  методи  прогнозування  поділяються  на  інтуїтивні  й
формалізовані.  Екстраполяція  розглядається  як  евристичний  засіб
прогнозування. Для усіх визначень екстраполяції інваріантнимє вихід за межі
досліджуваного. А це не що інше, як передбачення станів об'єкта, який не
включений  убезпосередній  досвід  суб'єкта  шляхом  перенесення  на  нього
теоретичного  знання  з  іншоїпредметної  області.  За  своєю  природою
екстраполяція  є  способом  досягнення  у  концентрованійформі
опосередкованого знання.

Аналіз  основних  підходів  до  розуміння  екстраполюваннянаявного
знання і приросту нового знання в історії філософії показуєїх багатомірність
та  неоднозначність,  починаючи  від  співпадання  чуттєвихбаз  дослідженої
області  пізнання  і  тієї,  що  досліджується  (Гоббс,  Локк),  дологічної
обґрунтованості  та  несуперечливості  висновків  приекстраполяції  існуючих
знань  (панлогізм  Гегеля)  і  до  обов'язкової  умови  для  екстраполяції
”привнесення”  морально-світоглядної  установкивченого  (Кант).
Ірраціональний,  інтуїтивний  моменти  у  побудовівисновків  на  основі
екстраполяції  вносили  Якобі,  Шеллінг,Шопенгауер  та  інші  представники
ірраціоналістичної традиції уфілософії.
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Нині  ведеться  активна  розробка  екстраполяційних  методів
передбачення  як  стаціонарних  випадкових  процесів,  так  і  нестаціонарних.
Проте слід враховувати, що статистична екстраполяція повинна спиратися на
семантичний аналіз,  за  допомогою якого досліджуються  основні  тенденції
розвитку івідкидаються випадкові,  другорядні чинники, визначається шкала
(спектр) можливостей і функція розподілу їх вірогідності. 

Сучасна  теорія  складних  систем  використовує  нові  підходи  до
прогнозування:  нелінійне  моделювання  і  фрактальний  аналіз.  В  останнє
десятиліття  активно  розвивається  теоретична  історія,  математичне
моделювання  історії,  засноване  на  синергетичному,  цілісному  описі
суспільства як нелінійної системи, що розвивається. Саме цей підхід сьогодні
найбільш перспективний у довгострокових прогнозах.

Екстраполяційні  (статистичні)  методи,як  найбільш розроблені  методи
прогнозування,  застосовуються  в  рамках  інтервалу  визначених  подій.Ці
методи  визначають  кількісні  зміни,  але  не  визначають  напрямок  та  якісні
зміни,  те,  що  спрямовує  розвиток.  Означені  методи  надавали  обмежений
горизонт  прогнозування,  оскільки  домінація  соціальних  подій  могла
змінюватись  з  соціальних  у  політичні  або  економічні  сфери.  В  умовах
визначеності екстраполяція визначає короткострокові тенденції.

На  новому,  постнекласичному  етапі  науки,  при  вивченні  відкритих
систем,  що  саморозвиваються  та  самоорганізуються,синергетика  приділяє
багато  уваги  ролі  випадковості  уїх  розвитку.В  синергетичній  концепції
широко  застосовується  екстраполяція,  коли  здійснюється  перенесення
властивостей  і  закономірностей  розвитку  одних  об'єктів  і  систем  на  інші
(фізичних і хімічних на біологічні і соціальні).
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III. Філософські проблеми техніки і науки

Л.В.Рижко 

ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, МЕГАТЕХНОЛОГІЯ, НОВА
ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

         Семантико-праксеологічний  аналіз  понять  техніка,  технологія  виявив  їх
інструментально-антропологічно-екологічне тлумачення та розуміння як універсального
способу взаємодії сучасної людини зі світом. Водночас такий стан провокує екологічні,
соціальні, гуманітарні і екзистенційні ризики.          Показано, що  мегатехнології мають
можливість сформувати нову технологічну культуру, яка характеризується особливими
відносинами між наукою, суспільством і природою. 
Ключові  слова:техніка,  технологія,  мегатехнологія,  наука,  конвергенція,  нова
технологічна культура.

Ryzhko L.V Engineering, technology, mehatechnology, new technological culture 
Semantic-praxeological  analysis concept of engineering, technology  showed  their

instrumental and anthropological-ecological interpretation and understanding as a universal
way  of  interacting  with  the  world  of  modern  man.  However,  this  situation  provokes
environmental, social, humanitarian and existential risks. It is shown that mehatehnology are
able  to  form  a  new  technological  culture  that  is  characterized  by  the  special  relationship
between science, society and nature. 

Key words: engineering,  technology,  mehatechnology,  science,  convergence,  new
technological culture.

Техніка, технологія, мегатехнологія  - як об’єкт семантико-
праксеологічного аналізу 

     Поняття «техніка» і «технологія» є одними із найбільш поширених в
сучасному  культурному, науковому, економічному, освітньому, політичному
дискурсах. Питання можливості та сутності, а також соціокультурні аспекти і
наслідки  розвитку  техніки  досліджувалися  в  працях  Х.Ортега-і-Гассета,
К.Ясперса,  М.Гайдегера,  Е.Касірера,  Е.Каппа,  Ф.Дессауера,  А.Гелена,
П.Флоренського,  П.К.Енгельмейєра,  В.С.Шухардіна  та  ін.    Нині  активно
працюють в даному напрямку К.Мітчам, В.М.Розін, А.І.Ракітов, А.Павленко,
В.Г.Горохов, Л.А.Гріффен, В.І.Онопрієнко,

    Слід  відзначити,  що  якщо  раніше  дослідники  звертали  увагу  на
інженерний і виробничий аспекти техніки, то наразі жодна сфера людського
життя  не  обходиться  без  супроводу  відповідної  «техніки»,  для  сучасника
«техніка  стала  універсальним  способом  взаємодії  з  світом»  [1,c.5],  або
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«техніка – це медіум, активне оточуюче середовище, в яку людина занурена і
частиною якого вона все більшою мірою стає»[2.c.12]. Дане інструментально-
антропологічно-екологічне розуміння техніки стимулювало пошуки не лише
інтенсифікації технічної діяльності, а також дослідження проблем наслідків
цієї діяльності як бажаних (проектованих, прогнозованих), так і небажаних
(не прогнозованих, побічних). Зокрема  значна увага дослідників початку та
середини ХХст. була прикута до проблем прогнозування науково-технічного
прогресу[3],  але  наприкінці  століття  спостерігається  переорієнтація  на
проблему оцінку техніки і технологій. Хоча перше Бюро з оцінки техніки при
конгресі США було створено в 1972р. і проіснувало до 1995р. лідером цього
напрямку  слід  вважати  Німеччину.  Наразі  там  функціонує  більше  трьох
сотень організацій, які займаються оцінкою техніки. В університетах Європи
і Америки зростає популярність спецкурсів присвячених філософії  техніки
(К.Мітчам,  Л.Віннер,  Д.Іде,  Д.Серезуель).   В  Німеччині  традиційно  існує
тенденція підвищеної уваги до проблем оцінки техніки, філософії техніки –
А.Хунинг, Х.Ленк, Г.Рополь, Вайнгарт П. та інші [4].

Останнім  часом  посилилась  увага  до  проблем  можливих  соціальних,
гуманітарних  і  екзистенційних  наслідків  розвитку  новітніх  технологій.   В
цьому  контексті  важливі  міркування  стосовно  феномену,  сутності  і
гуманістичних  засад  техніки  і  технології  містяться  в  праці  російського
філософа  В.М.Розіна[5].  Хоча  в  дані  праці  автор  не  аналізує  сучасні
мегатехнології,  але  його  міркування  про  технології  загалом,  технології  як
певний етап розвиту техніки і,  конкретно,  соціальні  і  гуманітарні  аспекти
розвитку і  перспектив техногенної  цивілізації  мають пряме відношення до
теми дослідження.  Зокрема те, що як феномен, техніка розширює свій ареал
– від машини, приладу до технічної споруди і навіть технічного середовища.
Як  об’єкт  філософського  осмислення,  техніка  є  об’єктом  гуманітарного
пізнання.  Щодо  розрізнення  термінів  техніка  і  технологія,  Розін  В.М.
висловлює міркування, що в даному разі слід говорити не про терміни, а про
поняття  і  навіть  про  різні  реальності.  Слід  розрізняти  техніку  отриману
внаслідок  практично  досвіду  -    «досвідну  технік»,  техніку  отриману
внаслідок інженерних розробок – «інженерну техніку»,  і  техніку отриману
внаслідок  розробки технологій  –  «технологічну  техніку»  чи  «технологію».
Таким  чином  «технологія  –  це  сфера  цілеспрямованих  зусиль  людини  і
суспільства, спрямованих на створення новацій (артефактів). В якості новацій
можуть  бути  найрізноманітніші  «вироби»:  машини,  продукти  вжитку,
технічне середовище,  навіть нові  технології.  Коли ми сьогодні,  наприклад,
говоримо про комп’ютерну і інформаційну технології,  то маємо на увазі ті
нові  можливості  і  навіть  цілу  науково-технічну  революцію,  котру  ця
технологія  впроваджує.  Спостереження  показали,  що  про  технології
заговорили  після  того,  як  люди  почасти  навчилися  керувати  розвитком
виробництва і техніки, коли вони  помітили, що керований і контрольований
розвиток  виробництва  і  техніки  дозволяє  розв’язати  низку  складних
народногосподарських  чи  військових  проблем»[5.  C.107].  Таким  чином,
усвідомлення  відмінності  технології  від  просто  техніки,  пов’язане  з
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формуванням сфери управління технікою, прогнозуванням НТП, розробкою
науково-технічної  політики. Тобто,  якщо продовжити цю думку, технологія
передбачає  знання  про  функціонування  техніки,  можливість  управління
технікою,  урахування соціальних і економічних ефектів і наслідків тощо. Чи
коротше - технологія це логос (вчення, знання) про техніку в усіх її аспектах
– технічних, економічних, соціальних, гуманітарних, культурних. І лише за
умови врахування усіх цих знань техніка буде гармонізувати життя людини.
Особливо  це  стосується  мегатехнологій.  «Нова  інженерія  і  техніка  –  це
вміння  працювати  з  різними  природами  (першою  і  другою,  природою  і
культурою). Це уважне вислуховування себе і культури. Вислухати – означає
зрозуміти, з якою технікою ми погоджуємося, на які обмеження своєї свободи
підемо  заради  розвитку  техніки  і  технічної  цивілізації,  які  цінності
технічного  розвитку  нам  органічні,  а  які  несумісні  з  нашим  розумінням
людини  і  її  гідності,  з  нашим  розумінням  культури,  історії  і
майбутнього»[5.c.243].  Ще  один  важливий  момент,  незважаючи  на  те  що
техніка і технології наразі використовуються людиною в усіх сферах буття,
потрібно застерегти людство від спроби перекладати на техніку вирішення
соціальних проблем. Потрібно зауважувати, що до того часу, поки ми будемо
думати, що основні соціальні проблеми вирішуються на основі технологій,
що добробут людства безпосереднім чином залежить від розвитку сучасних
технологій  –  ми  будемо  і  далі  сприяти  поглибленню  кризи  цивілізації.
Потрібно  розвести  розуміння  соціальності  і  техніки[5.c239].  Особливо  це
стосується  мегатехнологій,  які  потенційно  здатні  впливати  на  глибинні
основи буття людини, соціуму, природи і в разі збереження існуючого стану в
реалізації принципів справедливості, моральності, гуманізму, призведуть до
виникнення  нових  форм  нерівності  -  «інформаційної»  нерівності,
«генетичної» нерівності (В.І.Онопрієнко, П.Д.Тіщенко, Ю.Хабермас). 

   На  наших  очах  з‘являються  нові  феномени,  поняття  і  концепти  –
технонаука, меганаука, конвергентні технології,  НБІК-технології,  High-Tech,
High-Human тощо.  Ймовірно  що  процес  пошуку  адекватних  понять  буде
продовжено. Не маючи на меті провести демаркацію даних понять, між ними
багато спільного, хотілося б відзначити принциповість деяких розбіжностей.  

По-перше, «техніка» і «технологія» - ці терміни нерідко розглядаються
як  синоніми,  але  зустрічаються  і  вагомі  аргументи  необхідності  їх
розрізнення.  Поняття  «техніка»  використовують  для  позначення  як
спеціально виготовлених матеріальних артефактів   чи процедур виконання
тих чи тих дій,  іноді навіть «секретів», в даному разі синонімом виступає
«майстерність», «своєрідність» (скажімо  техніка танцю, дискусії, живопису
тощо) (субстанційний і  знаннєвий характер),  а  під  поняттям  «технологія»
розуміється знання про процедури виконання корисних і ефективних дій на
виробництві,  або  інших  сферах  діяльності  (знаннєвий  і  процесуальний
характер), тобто  logos про відповідні процеси.  Наразі технологічний підхід
набуває  тотального характеру,   розширює  сферу  до  мегамасштабного
впливу,  стосується  як  дій  щодо  перетворення  природи  так  і  людини  і
суспільства, загалом Всесвіту. 
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Водночас, необхідно підкреслити, що з появою та еволюцією розуміння
поняття «технологія»  риси і характеристики техніки і технічного підходу до
дійсності не  зникають, а  доповнюються новими аспектами, поглиблюючи
вплив. В даному разі продуктивніше намагатися виділити не відмінності між
технікою і технологією, а специфіку технічного та технологічного знання. На
відміну від знань природничо-наукових, математичних чи гуманітарних, які є
знанням описовим, чи знанням про відповідний стан реальності,  технічне і
технологічне знання - це знання процесуальне,  знання про те як,   досягти
бажаного  ефекту.  В  зв’язку  з  чим  техніка  і  технології    є  своєрідним
відображенням  могутності  людини,  її  можливості  діяти  і  видозмінювати
дійсність. 

      По-друге, поняття «технологія» і «технонаука» - також мають спільні
риси, навіть семантично вони ідентичні (-логія з грецької «слово», «вчення»,
у  складних  словах  відповідає  поняттям  «наука»,  «знання»,  «слово»)[6].
Тривалий час техніка,  технологія,  наука розвивались як хоча і  близькі,  але
специфічні  феномени,  навіть  наукові  дослідження  за  типом  зв’язку  з
технічною практикою поділялись на фундаментальні, прикладні і розробки,
то зараз ситуація змінюється в бік зближення наукових і технологічних знань,
і формування феномену, який отримав назву технонаука (Ж.Оттуа, Г.Башляр,
Б.Барнс,  Б.Латур).     Важливі  риси  технонауки  розкрито  в  працях
В.С.Стьопіна,  В.І.Онопрієнка,  М.В.Онопрієнка,  Д.В.Чернікової,
І.В.Чернікової, Підкреслюється, що для технонауки характерні трансформації
- технологічна ефективність замість істини, знання як проект дії,  а  модель
пізнання – конструювання[7.c.115]. 

Процеси становлення технонауки супроводжуються трансформаціями на
рівні наукового світогляду, на рівні наукової  практики, на рівні інституцій.
Відбувається переорієнтація наукової діяльності з пізнавальної на проектно-
конструктивну.  Наука  поступово  інтегрується  в  організовану  за  новими
принципами систему  взаємодії  з  інститутами освіти,  виробничою сферою,
громадянським  суспільством.  Таким  чином  виникає  система  соціально
розподіленого творення знання (М.Гіббонс), «потрійної спіралі» як взаємодії
науки,  держави,  бізнесу, або  «другої  академічної  революції»  (Г.Етцковітц),
формування нової «епістемічної культури» (К.Кнорр-Цетіна).

      По-третє,  «мегатехнології»  -  (мега-  від  грецького величезний,  у
складних  словах  відповідає  поняттям  «великий»,  «грандіозний»)  даний
префікс вказує на ступінь впливу даних технологій на об‘єкти технологічних
перетворень  -  людину,  суспільство,  економіка,  природу, культуру  тощо,  а
також, що важливіше, на здатність ініціювати науково-технологічні новації в
різноманітних  сферах.  Про  масштабність  проектів  свідчать  програми
соціального  розвитку  на  основі  НБІК-технологій  США  та  країн
Європейського союзу. Американська програма «Конвергентні технології для
покращення  людських  здібностей»  (Converging Technologies for Improving
Human Performens,   автори  М.Рокко  і  В.Бейнбрідж  2002р.),  європейська
програма  «Конвергентні  технології  для  європейського  суспільства  знань»
(Converging Technologies for European Knowledge Society, автори А.Норман і
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Дж.Хюшф).  Мета  цих  програм  –  забезпечення  національної  безпеки,
оптимізація управління, економіки, трансформація людського тіла, розвиток
інтерфейсів людина-машина, покращення якості життя. Подібну мету, але з
акцентом  на  екзистенційні  і  екологічні  проблеми,  має  громадський  рух
«Росія 2045» (wwwRussia@2045.ru).  Дані програми ґрунтуються на ідеї посилення
конвергенції  технологій  як  синергії  швидко  еволюціонуючих   наукових
напрямків  і  технологій  -  нанотехнології  і  нанонауки,   біотехнології,
біомедицини  і генної інженерії, інформаційних технологій,  когнітивних наук
в  тім  колі  когнітивних  нейронаук.  Результатом  взаємодії,  ймовірно,  стане
формування  нової  нано-інфо-біо-когно-технонауки  та  мегатехнології,  яка
відкриє можливості керованої еволюції людини, суспільства та природи. 

Мегатехнології – нова технологічна культура

     Як відзначив директор РНЦ «Курчатовський інститут» М.Ковальчук,
мегатехнології  базуються  на  якісно  інших  принципах  і  підходах,  які
формують  нову  технологічну  культуру, для  якої  характерні  особливі
відносини  з  наукою та  з  суспільством  і  окремими  громадянами.  Якщо
традиційно  технології  розглядалися  як  використання  наукових  знань  з
практичною  метою,  то  мегатехнології  -  це  синтез  чи  синергія
фундаментальної науки і технологій, виробничого процесу, який відбувається
значною  мірою,  як  реакція  на  запити  і  потреби  суспільства  і  окремих
громадян.  М.Ковальчук,  конкретизує свої  думки, виділивши кілька рис,  які
визначають  розвиток  нової  технологічної  культури.  По-перше  –  це
конструювання нових матеріалів з заданими параметрами, їх виробництво на
замовлення  за  допомогою  атомно-молекулярного  синтезу.  Тим  самим,
основна  функція  науки  –  описувати  і  пояснювати  світ  трансформується  в
функцію творення нових елементів світу, які не існували в природі, але не
суперечать  її  законам.  Тобто,  відбувається  своєрідне  доповнення  світу  чи
творення  нових  реальностей.    Вже  сьогодні  створюють  різноманітні
матеріали  з  якісно  новими,  або  покращеними  властивостями  для  різних
галузей  промисловості.  Стають  звичними  матеріали  на  основі
напівпровідникових  кристалів   (кремнію,  германію,  арсеніду  галію).  В
органічному  матеріалознавстві  був  створений  синтетичний  каучук,  ряд
полімерів.    Використовують  нові  матеріали  в  виробництві    сплавів  для
трубопроводів,  корпусів  атомних  реакторів,   матеріалів  для  дорожнього
покриття.  На  основі  нанотехнологій  відбувається  перехід  від  традиційних
ламп накалювання до світлодіодних. По-друге, пошук технологій отримання
нових, невичерпних джерел сировини і енергії на основі процесів подібних
до тих, що відбуваються в живій природі. Тобто мегатехнології,  в штучних
умовах  імітують  природні  процеси,  спрямовуючи  їх  відповідно  до  потреб
людини.  Такі  вагомі  трансформації  потребують  особливих  підходів  в
пізнавальній  діяльності,  зокрема  «колись  штучно  роз’єднавши  єдине
природознавство  на  дисципліни,  окремі  науки  для  глибшого  вивчення,
людство  сьогодні  готове  знову  їх  об‘єднати  вже  на  рівні  нових  знань  і
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технологічних досягнень. В цьому полягає так званий «запуск майбутнього»
-  конвергенція,  схрещування  нано-,  біо-,  інформаційних  і  когнітивних
технологій в ХХ1ст»[8]. Таким чином, інституційні процеси диференціації -
виокремлення  дисциплін,  доповнюються  інтеграційними  процесами  –
об‘єднання дисциплін. Інтеграційні процеси здійснюються  у відповідності
до  проблем,  які  необхідно  вирішити.   Схематично  НБІК-технології  діють
наступним  чином:  на  основі  нанотехнологій  створюють  матеріали  з
потрібними  властивостями,  використовуючи  біотехнології  і  біоорганічні
матеріали  отримують  гібридні  системи,  інформаційні  технології  дають
можливість  побудувати  інтелектуальну  систему, використання  когнітивних
технологій дасть можливість відтворювати механізми пізнання, свідомості.

Задуми  дійсно  вражаючі.  Але  реалізація  може  мати  непередбачені
наслідки. Хоча будь-яка техніка і технологія своїм походженням завдячує, як
висловився  російський  філософ  Д.И.  Дубровський,  притаманному  людині
постійному  «невдоволенню  сущим»[9],  яке  супроводжується  бажанням
поліпшити як природу, так і саму людину, але можливості «удосконалення» і
міра можуть бути різними. Характерним прикладом є історія євгеніки. Якщо
євгенічні практики кінця Х1Х початку ХХ століття мали в основі так звану
«негативну»  євгеніку,  тобто  запобігали розвитку  небажаних  рис,
характеристик,  і  породжували  проблеми  морального  ґатунку,  то  сучасна
біомедицина,  генетика,  генетична  інженерія  дають  можливість  розвивати
«позитивну» євгеніку, тобто творити відповідно до задуманого плану.  Такі
перспективи відкривають в  напрямку перетворення природи, суспільства і
людини  ще  небувалі  можливості  і  водночас  не  менш   значущі  ризики
онтологічного  і  екзистенційного  порядку.  Причому  ризики  не  локального
масштабу, а глобального. Слід уточнити, що в даному випадку не йдеться про
т.з.  «глобальні  проблеми  сучасності»,  які  небезпечні  руйнуванням  всього
живого  на  планеті.  Особливість  небезпеки  НБІК  технологій   пов’язана  з
можливостями руйнації  автентичності  світу, природи,  людини.  Саме  з  цієї
причини  розвиток  новітніх  технологій  повинен  спрямовуватися
гуманітарними  дослідженнями  і  контролюватися  соціальною  експертизою,
які  в  свою чергу, повинні  базуватися  на  даних позитивних  наук.  Адже їх
розвиток  здатен  викликати  глобальні  природні,  соціально-економічні,
структурні,  організаційні,  антропні,  ментальні  та  інші  трансформації  які
можуть сформувати як новий тип природного середовища, цивілізації, так і
привести до згуби саму можливість існування природи, людської цивілізації.
Особливість оцінки впливу мегатехнологій  полягає в тому, що оцінку слід
здійснювати  до  впровадження  даних  технологій,  а  не  після,  по  факту
наслідків.  Бо  вони  можуть  носити  незворотний  характер.  Тобто  під  час
оцінки має діяти принцип перестороги,   який виходить з презумпції  вини,
заздалегідь  вважаючи  можливими  негативні  наслідки,  залучаючи  до
обговорення  широкі  кола  наукової  і  широкої  спільноти  і  роблячи  оцінку
виходячи не лише з можливих економічних переваг, а  звертаючи увагу на
можливі наслідки стосовно всього спектру цінностей і норм які є важливими
для сучасної людини. 
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Нові  властивості,  можливості  і  ризики  техніки  М.Епштейн  пояснює
наближенням  її  предмету,  інтересів  та  активності  до  предмету  про  який
традиційно лише розмірковувала філософія.  Традиційно техніка відповідала
за реалізацію конкретних життєвих  потреб людини, забезпеченням харчами,
житлом,  засобами  переміщення,  боротьби  з  ворогами  і  утримання  влади.
Філософія  ж займалася  загальними питаннями світобудови,  які   вона була
неспроможна  замінити:  сутностями,  універсаліями,  природою простору  та
часу. «Тепер наступає пора їх зближення: могутність техніки поширюється на
фундаментальні  властивості   всесвіту, а  філософія  отримує можливість  не
умоглядно, а дійсно визначати і змінювати ці властивості. Техніка кінця ХХ і
тим  паче  ХХ1  ст.  –  це  вже  не  знаряддєво-прикладна,  а  фундаментальна
техніка,   яка  завдяки  проникненню  науки  в  мікро-  і  макро-світ,  в  будову
мозку, в  закони генетики і  інформатики проникає  в  самі  основи  буття і  в
перспективі   може  змінювати  його  початкові  параметри  чи  задавати
параметри  іншим  видам  буття.  Це  онтотехніка,  якій  під  силу  створювати
новий просторово-часовий контініум;  нове сенсорне середовище і  способи
його сприйняття;   нові  генетично змінені  види організмів;   нові,  технічно
розвинені форми штучного розуму. Тим самим техніка вже не віддаляється
від філософії, а  знову зустрічається з нею біля самих витоків буття, біля тих
першоджерел,  які  завжди  вважались  привілеєм  метафізики.  Виростає
перспектива нового синтезу філософії та техніки – технософія і софіотехніка,
яка  теоретично  мислить  першоджерела  і  практично  утверджує  їх  в
альтернативних  видах  матерії,  життя  та  розуму”[10.c.27].  Відтак,  якщо
раніше  за  допомогою  техніки  людина  виробляла  артефакти,  технологією
називала  процес  вироблення  техніки  і  артефактів,  і  вже  з  їх  допомогою
робила своє життя більш комфортним, то сьогоднішні мегатехнології дають
можливість змінювати певні «параметри» світу – створювати нові матеріали з
атомів  та  молекул,  генетично модифіковані  організми,  трансгенні  рослини,
йдуть  розмови  про  поліпшення  «природи»  людини.  Саме  через  це
М.Епштейн  назвав  їх  онтотехнікою,  технікою  яка  змінює  існуюче,  суще,
буття.  Відповідно і змінюється  розуміння людиною основних положень про
буття, про світ: що означає «життя», які параметри має простір і час,  що у
світі  змінне,  що  постійне   тощо.  Це  передусім  пов’язано  з  можливістю
досліджувати  і  оперувати   об’єктами  неспівмірними  людським  органам
відчуття,  неспівмірними  людській  соматичності,  а  також  з  потенційною
можливістю змінити власне людські органи відчуття, наприклад, доповнити
людський  зір  можливістю  сприймати  інфрачервоні  промені.  Тривалий  час
людина мала справу лише зі світом ідентичним з її тілесністю, відповідними
були  основні онтологічні поняття, сьогодні спостерігаємо їх трансформації.   

Під впливом розвитку мегатехнологій,  які оперують об’єктами макро-,
мікро-  та  нано-  рівня,  відбуваються  зміни  змісту  основних  онтологічних
категорій, які в сукупності складають фундамент культури. Справа навіть не в
тому, що операції з такими об’єктами мають свою особливість, потребують
враховувати «принцип додатковості», синергійні ефекти, принципи взаємодії
складних систем і систем здатних до саморозвитку, становлення. Йдеться про
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те,  що на  рівні  нано-  об’єктів   традиційні  онтологічні  опозиції  втрачають
сенс: «на рівні наномасштабу атоми, генетичні ланцюги ДНК, нейрони і біти
стають взаємозамінні»[11,с.98]. Звичайно, не в буквальному сенсі, один атом
дорівнює  одному  біту.  А  на  рівні  метафор  чи  аналогій   їх  функції,
властивості,  структури,  механізми  взаємодій  та  теоретичні  інтерпретації
виявляють подібність. Саме ця властивість робить можливою конвергенцію
на  перший  погляд  віддалених  дисциплін.  Конвергенція  в  даному  випадку
означає поворот до єдиного природознавства, не розділеного на дисципліни і
до розуміння єдності природи.

Взаємозамінність  не  єдина  особлива  риса  цих  об’єктів.  Зокрема
В.І.Аршинов  пояснює:  «наноб‘єкти  зовсім  не  об’єкти  відкриті  фізикою,
біологією,  нейрофізіологією тощо.  Вони   одночасно  і  технооб‘єкти,  тобто
сутності,  які  виникли  (чи  були  створені)  в  процесі  їх  технонаукового,
інженерного конструювання. Нанооб‘єкти – це штучні сутності. Цим також
пояснюється   їх  назва  -  квазіоб‘єкти[11,с.104].   Дані  квазіоб‘єкти можуть
бути  також  гібридними  об’єктами  –  поєднувати  риси  органічного  та
неорганічного світу.

      Причому «штучне» означає «створене», «сконструйоване», те що не
існує в природі,  це може бути хімічний елемент, новий матеріал, або навіть
нова форма життя, яка поки може існувати лише в лабораторних умовах, але,
ймовірно,  виявиться  практично  корисною.  Прикметно,  що  в  ході  онлайн-
опитування  читачі  журналу  «Science»  новину  про  трансформації  живої
природи  визнали  найголовнішим  науковим  проривом  2014  року[12.c.110].
Генетична  інформація  всього  живого  на  планеті  Земля  кодується  за
допомогою чотирьох літер ДНК – A, T, G, C. Дослідники інституту Скріппса
в Південній Каліфорнії до звичних чотирьох літер геному палички Escherichia
coli  додали ще дві  X та  Y, створивши в лабораторії базу штучних ДНК. За
допомогою штучної  ДНК вони  сподіваються  кодувати  білки  яких  немає  в
природі,  але  які  можуть  допомогти  в  лікуванні  невиліковних  хвороб.
Фундаментальною науковою проблемою є  пошук відповіді  на  питання,  чи
можуть  бактерії  з  новим  геномом  розвивати  специфічні  навички  і
властивості, яких немає в їхніх родичів?  

 Специфічність  нових  технологій  відображається  в  назвах  -  високі
технології,  супертехнології,  наукоємнимі  технології,  мегатехнології,
конвергентні  технології,  High-Tech.  Вважається,  що  дані  технології
кардинально  відрізняються  від  попередніх  низкою  характеристик,  хоча
чіткого  розрізнення  між  ними  самими  виділити  важко і  часто  дані  назви
розуміються  як  синоніми,  хоча  іноді  звертається  увага  на  специфічні
характеристики денотатів.  Слід розрізняти виробничі і  дослідницькі високі
технології.  До  виробничих  високих  технологій  відносять  ті  в  яких
використовуються  найновіші  досягнення  фундаментальних  і  прикладних
наук таких як фізика, хімія, біологія, інформатика та інших.  Останнім часом
високі технології як правило асоціюють з дослідницькими технологіями, що
мають  низку  рис  «наукоємної,  багатофункціональної,  багатоцільової
технології, яка має широку сферу використання, здатна викликати ланцюгову
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реакцію  новацій  і  здійснювати  значний  вплив  на  соціокультурну
сферу»[13.c.82]. Авторка цих слів відносить до даних технологій передусім
інформаційні, нано- і біотехнології. Таким чином підкреслюється можливість
використання   технологій  в  найрізноманітніших  соціальних,  виробничих,
економічних, наукових, освітніх, культурних практиках.

     Ключовою рисою в  даному випадку  є  наукоємність  технологій  і
велике значення теоретичних знань, які отримуються внаслідок проведення
фундаментальних  досліджень.  При  цьому  фундаментальні  дослідження
носять   ,   поєднують  в  єдиній  системі  комплексний  міжгалузевих  і
міждисциплінарний характер природничо-наукові, технологічні та соціально-
гуманітарні знання. Високі технології  набувають характеру мегатехнологій,
тобто  стають  основою  для  створення  інших  технологій,  які  знаходять
використання  в  різноманітних  галузях.  Власне  тут  йдеться  про
універсальність використання і глобальність  впливу. 

     Особливість  впливу  мегатехнологій  проявляється  не  лише  у
загальності,  але й індивідуальній спрямованості.  В літературі зустрічається
порівняння виробництва заснованого на  мегатехнологіях  і  середньовічного
кустарного виробництва,  яке орієнтувалося  на  індивідуального чи точніше
конкретного споживача, на його бажання і вподобання [14]. Хоча, звичайно,
це  порівняння  досить  умовне.  Індивідуальний  підхід  до  споживача  в
доіндустріальний період обумовлювався замкнутістю системи виробництва і
споживання, в постіндустріальну епоху, навпаки, як можливістю вибору, так і
можливістю адаптувати технології до потреб споживача, а в деяких випадках
і безпосередньою активністю споживача його залучення до процесу творення
продукту. Мається на увазі, що споживач впливає на процес і перетворюється,
в  певному  відношенні  на  виробника.  Виникає  своєрідний  тип  споживача-
виробника. Тобто якщо суспільство споживання характеризувалося наявністю
конс‘юмера,  то  в  суспільстві  де  розвиваються   мегатехнології  конс‘юмер
перетворюється в прос‘юмера (виробник + споживач).   

     Вже класичним прикладом стала медицина, де останнім трендом є
виробництво ліків для конкретного хворого. Також варто згадати тенденцію
векторної доставки ліків, безпосередньо до джерела хвороби в фармакології.
За  оцінкою  фахівців   біля  25%  всіх  нововведень  в  цій  сфері  пов’язано  з
удосконаленою  системою  доставки  ліків,  та  ліків  з  додатково
функціоналізованими  компонентами,  що  дозволяє  долати  набуту
резистентність[15.  C.18].   Подібні тенденції спостерігаються також в сфері
ІКТ. Винахідник Всесвітньої мережі Тімоті Бернерс-Лі у книзі «Заснування
павутини. З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа» наводить
кілька цікавих міркувань з цього приводу: «інформаційний простір – це не
просто перегляд, а творення»[16.с.134], «Мережа – це не окремий інструмент,
яким користуються люди,  і  навіть не дзеркало реального життя;  вона буде
частиною  самої  тканини  мережі  життя,  яку  тче  кожен  з  нас»[16.c.81].
Основним принципом, який повинен забезпечувати успіх Всесвітньої мережі,
як зазначає автор,  був принцип  відсутності контролю і керівництва. «Моя
позиція була чіткою: я задумував Мережу таким чином, щоб у ній не було
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жодного єдиного центру, у якому хтось мав «реєструвати» новий сервер чи з
ким  потрібно  було  б  погоджувати  його  зміст.  Будь-хто  міг  створити  свій
сервер і поставити на нього будь-що. З принципової точки зору, якщо Мережа
мала бути універсальним ресурсом, то вона мала бути здатною необмежено
зростати. У технічному сенсі, якщо існує якась центральна точка керування,
то вона швидко стане вузьким місцем, яка обмежуватиме зростання Мережі, і
вона не зможе розростатися рівномірно. Ця «безконтрольність» - аспект дуже
важливий» [16.с.87-88]. Щоправда практика реалізації цього задуму породила
відомі всім проблеми морального характеру. На це теж автор запропонував
просту і  логічну відповідь  - в Інтернеті морально робити все те,  що й  в
реальному світі. Звичайно, що конкретні проблеми будуть вимагати пошуку
особливих  підходів.  Адже  слід  погодитися  з  авторами  книги  «Новий
цифровий  світ»[17]  Головою  ради  директорів  Google Е.Шмідтом  та
директором наукового центру Google Ideas, що Інтернет найбільший в історії
людства  анархістський  проект,  і  водночас  самокерований  простір  що
викликає соціальні, культурні, політичні трансформації.

 Подолавши   межі  дослідницької  і  виробничої  сфери,  технології
отримали  домінуючий  статус  в  сучасному  суспільстві  і  реалізуються  як
трансінституційний процес. Це, власне, відображення тенденції переважання
праксиологічного ставлення до світу, яке щільно поєднується з технологічним
способом реалізації життєвих практик сучасної людини і суспільства загалом.
Праксиологічний  підхід  до  світу  формує  проектне  розуміння  об’єктів  і
відповідну  проективну  методологію,  яка  поширюється  на  всі  сфери
реальності.  Найрадикальнішим  проявом  цього  стану  є  ідея  проектування
майбутнього  і  стосовно  природи,  і  стосовно  людини.  Тобто,   природна
еволюція,  що відбуваються шляхом поступових мутацій,  проб та помилок,
поступається  ідеям  коеволюції,  як  еволюції  природи  та  людини,  а  на
сучасному  етапі  з‘являється   ідея  проектування  майбутнього.  Причому
проектування  і  конструювання,  нехай  поки  лише  гіпотетично,  але  може
здійснюватися  навіть стосовно глибинних основ буття всього живого, в тім
колі і людини. 

Мегатехнології: трансформації соціальної і гуманітарної сфер 

Особливістю сучасного етапу  є  поширення технологічного підходу  на
соціальну  і  гуманітарну  сферу.  Проектом  стає  навіть  те,  що  як  вважали
раніше виникає і розвивається історично. Наприклад, мова, цінності, ідеали,
культура,  і  що  найголовніше  людина,  суспільство.  Людина  за  планами
трансгуманістів має перетворитися в постлюдину, а суспільство в колективну
свідомість. Соціальні технології (СТ) І.Т.Касавін визначає як комунікаційно-
діяльнісні  форми  прояву  соціального  суб’єкта  на  організаційному,
управлінському рівнях і в  соціально-проективній діяльності, які базуються
на соціальних і  гуманітарних науках [18.c.3]  (серед соціальних технологій
поширеними є педагогічні технології, маркетингові технології, PR).  
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Принциповою новацією впровадження мегатехнологій є спричинена нею
зміна  розуміння  людської  тілесності  і  породжена  цим  загроза  людській
ідентичності.  Якщо традиційно тілесність людини розумілась як цілісність
детермінована  природною,  біологічною  даністю,  то  мегатехнології
привносять  елемент  програмованості,  непостійності,  дискретності  –
можливість  заміни  органів,  вилучення  небажаних  генів,  зміна  гендеру,
використання  різноманітних  імплантів,  в  тім  колі  і  нейропротезування,
посилення  сенсорних можливостей,  чи  навіть  додання  додаткових  шляхом
під’єднання чипів.  І як наслідок, загроза ідентичності людини як особистості
і, що ще важливіше, як представника виду, елементу природи. Розмивається
межа між людиною і машиною, людське тіло стає елементом технології. 

Таким чином, особливістю сучасних технологій є залучення людини не
лише  в  процес  технологічної  діяльності,  але  і  в  предмет  технологічного
перетворення.  Тобто  людина  стає  і  суб’єктом  і  об’єктом  технологічних
трансформацій.  Зокрема В.С.Лук‘нець підкреслює,  що  «Зростаюча лавина
конструктивно-творчої  діяльності,  ініційована  Homo sapien‘сом
tecxnicus‘сом, засвідчує, що індустрія наукових знань, High-tech i High-hume
давно  вже  трансгресувала  свої  традиційні  рамки  виробництва  й
функціонування  і  вийшла  на  простір  мегамасштабного  перетворення
навколишнього середовища.       Головна проблема,  яка постала  на цьому
шляху, -  це  проблема  перетворення  самого  Homo  sapiens‘a  technicus‘a  як
колективного  суб’єкта  соціокультурних  практик.  Для  розв’язання  цієї
проблеми революційний шквал,  що розгортається  на  наших очах,  надав  у
розпорядження  Homo sapiens‘a technicus‘a небачені  раніше  знання  про
фундаментальні першооснови неживої,  живої й антропо-соціальної матерії.
Слово «технологія» тепер означає «спосіб ефективного використання цього
знання для досягнення соціально значущих цілей». [19.c.19-20].

Реалізація  мегатехнологій  відбувається  як  трансакадемічний  процес.
Тобто розмиваються, видозмінюються традиційні цінності академічної науки.
Основне завдання науки – опис та пояснення світу, розробка теорії та закону
поступається  пошукам  корисних  ефектів,  і  ефективних  технологій  та
реалізації проекту.  Провідною методологією стає проективна методологічна
установка. В зв’язку з чим М.Епштейн зазначив, що поступово «проект» як
різновид  інтелектуальної  діяльності  витісняє  всі  інші  жанри  і  типи,
трансформуючи  навіть  теорію.  Зокрема  «предмет  теорії,  як  природничо-
наукової, так і  гуманітарної, все  частіше  знаходиться попереду неї  самої, в
її майбутньому. Теорія передбачає чи творить можливість свого предмета, а
не  заднім  числом  його  осмислює,  тому,  що  саме  буття   предмета  в
інформаційному всесвіті твориться думкою, залежить від системи понять, від
роботи  концептів. Та і сам  інформаційний всесвіт стає трансформаційним,
проективним[10.c.24].  Ідеал  істини  поступається  ідеалу  ефективності,
корисності.  Мегатехнології долають традиційну суб’єкт-об‘єктну опозицію,
коли  суб’єкт  розглядався  як  активний  діяч  стосовно  пасивного  об‘єкту.
Наступає  доба  суб’єкт-суб‘єктних  взаємодій  які  характеризуються  появою
«квазіоб‘єктів»,  «суб’єкт-об‘єктів»,  «соціофактів»   –  об’єктів,  фактів  які
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створюються,  конструюються  у  процесі  самого  пізнання  і  презентують
природно-соціальну синергію пізнавального процесу.  Причому дана синергія
відбувається на інших принципах досліджень і маніпуляцій з об‘єктами, а ніж
в класичних технологіях. Це не лінійна модифікація  класичних технологій,
розвиток  яких  відбувався  шляхом  удосконалення  існуючих  процесів,
операцій  з  наявними  в  природі  об’єктами.  Якщо  раніше  для  вивчення
природних об’єктів провідним методом був аналіз – виділення і дослідження
окремих  елементів,  то  мегатехнології  (НБІК  –  технології)  значною  мірою
використовують синтез – об‘єднання. З одного боку це інтенсивна взаємодія
науки і технологій, їх синтез.  Але, що основне,  синтез стосується процесу
формування об’єкту. Даний об’єкт не тільки об’єкт наукового дослідження,
але  і  результат  виробничого  процесу. Виробничий  процес  реалізується  як
атомно-молекулярне конструювання.  Мегатехнології формують свої об‘єкти
в процесі дослідження, потрібним  чином з’єднуючи атоми, молекули, гени,
білки,  створюючи гібридні  матеріали  які  поєднують елементи органічної  і
неорганічної природи, мають здатність сприймати і передавати інформацію,
формуючи  середовище  панкомунікації.  Таким  чином  процес  синтезу
стосується об’єктів неорганічної, органічної природи, останнім часом в даний
процес включаються  соціальні процеси і індивідуально-психічний рівень.  

 Спрямованість  мегатехнологій  на  конкретного  індивіда  стимулює
«залучення» широкого загалу до наукового процесу. Поки це добре помітно
на  прикладі  розвитку  інформаційно-комунікаційних  технологій,  оскільки
вони досягли найбільшого розвитку серед мегатехнологій. Мається на увазі
розповсюджена  практика  колективної  розробки  програмного  забезпечення,
звернення  до  користувачів  повідомляти  про  помилки  присутні  на  сайтах
тощо.   Наприклад,  нещодавно  компанія  Google виклала  у  вільний  доступ
програму, яка  дозволяє  спілкуватися  відомому  фізику  С.Хокінгу, повністю
паралізованому  і  прикутому  до  інвалідного  візка.  Мета  цього  вчинку  –
поліпшити програму, враховуючи повідомлення користувачів про упущення і
помилки.  І  таким  чином  спільна  діяльність  допоможе  зробити  програму
досконалішою. Подібною стратегією користується і компанія Intel, залучаючи
до пошуку креативних ідей широку аудиторію ентузіастів, членів Intel Maker
Club,  і  винагороджуючи  найбільш  вдалі  пропозиції  авторів  «розумних»
пристроїв.   Діючи  у  такий  спосіб,   компанії  мають  вигоду  від  своїх
«позаштатних колег» не лише завдяки отриманим ідеям, пропозиціям, а ще й
тому,  що  вони  являються,  як  правило,  першими  і  найбільш  вірними
споживачами та популяризаторами їхньої продукції.  

    Таким чином, мегатехнології, спираючись на фундаментальну науку, дають
можливість отримувати практично корисні матеріали, продукти, методики, а
також сприяють виникненню нових форм співпраці та солідарності  людей.
Водночас соціально і гуманістично зорієнтований розвиток даних технологій
можливий лише за умови формування нової технологічної культури.  Основу
якої  складає синергія чи конвергенція  фундаментальної  міждисциплінарної
науки,  освіти,  яка  передбачає  опанування  різними  компетенціями,
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виробничого процесу, що відбувається значною мірою, як реакція на запити і
потреби держави, бізнесу, громадянського суспільства і не порушує гармонії з
природою.
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Ф.А.Тихомирова

БІОЕТИКА: СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД.

У статті розглянуто біоетику як міждисциплінарну галузь дослідження наслідків
науково-технічного  прогресу  в  біології,  біотехнології  та  медицині  і  впливову  сферу
сучасної прикладної етики, яка формує моральні основи напрямків людської діяльності,
пов’язаних  із  різними  формами  та  проявами  життя.  Процеси  інтеграції  та
диференціації знання призвели до виникнення біоетики та  впливають на її розвиток. 

Біоетика  досліджується  з  точки  зору  параметричної  загальної  теорії  систем
А.І.Уйомова.  На  підставі  аналізу  біоетики  за  допомогою  атрибутивних  системних
параметрів  автор   доводить,  що  біоетика  є  складною,  розчленованою,  частковою,
немінімальною,  гетерогенною,  стаціонарною,  зовні  регенеративною  системою.Від
системних  параметрів  можливий  перехід  до  виявлення  системних  закономірностей
біоетики та побудови системно-структурованих принципів та теорій.

Ключові  слова:  біоетика,  трансдисциплінарнідослідження,  кентаврове  знання,
загальна параметрична теорія систем, атрибутивні системні параметри.

Статья  посвящена  рассмотрению  биоэтики  как  междисциплинарной  области
исследования  последствий научно-технического  прогресса в  биологии,  биотехнологии  и
медицине и значимой сферы современной прикладной этики, формирующей нравственные
основы областей человеческой деятельности, связанных с различными формами жизни.
Процессы интеграции  и  дифференциации  знания  привели  к  возникновению биоэтики  и
оказывают существенное влияние на её развитие. Биоэтика рассматривается с точки
зрения  параметрической  общей  теории  систем  А.И.Уёмова.  На  основании  анализа
биоэтики с помощью атрибутивных системных параметров     автор приходит к выводу
о  том,  что   биоэтика  является   сложной,  расчлененной,  частичной,  неминимальной,
гетерогенной,  стационарной,  внешне  регенеративной  системой.От  системных
параметров  возможен  переход  к  выявлению  системных  закономерностей  биоэтики  и
построения системно-структурированных принципов и теорий.

Ключевые  слова:  биоэтика,  трансдисциплинарные  исследования,  кентавровое
знание, общая параметрическая теория систем, атрибутивные системные параметры.

F.А.Tykhomirova. Bioethics:  systemic perspective

Article is devoted to bioethics as an interdisciplinary field of research on the effects of
scientific and technological progress in biology, biotechnology and medicine and important field
of contemporary applied ethics that forms the moral foundations of human activity associated
with the various forms of life. The processes of integration and differentiation of knowledge has
led to the emergence of bioethics and have a significant impact on its development. The system is
considered to be a definite, when it has define concept, structure and substrate. A.I. Uyomov also
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considered  certain  principles  of  classification  systems.  Bioethics  is  considered  from  the
standpoint of the general theory of parametric systems .

Based on the analysis of bioethics using the attribute of system parameters, the author
concludes that  Bioethics is  a complex,  disjointed,  partial,  non-minimal,  heterogeneous,  fixed
externally  a  regenerative  system.From  system  parameters  can  proceed  to  identify  systemic
patterns of bioethics and the construction of a system-structured principles and theories..

Key  words:  Bioethics,  transdisciplinary  research,  Centauric  knowledge,   general
parametric systems theory, attribute system parameters. 

Вступ. Необхідною умовою становлення інформаційного суспільства,
оптимізації  стратегій  природокористування  для  виживання  та  подальшого
розвитку  людства  стає  інтеграція  природничонаукового,  технічного  та
соціогуманітарного  знання.  Пізнання  об’єкта  кожної  науки  –  генези,
властивостей,  відношень  з  іншими  об’єктами  –  потребує  досвіду  та
особливих  досліджень,  тобто  диференціації  наукового  знання.  Людина  і
тварина, культура і природа,  еволюційні та цивілізаційні процеси   внаслідок
диференціації  були  розділені  між  природознавством  та  гуманітарними
науками та не осмислювалися у єдиному контексті.

На  наш  погляд,  відбувається  принципово  новий  етап  інтеграції
наукового знання. Наукове знання перетворюється на розгалужену систему, і
водночас в упорядковану цілісність. У зв’язку з цим відбувається актуалізація
осмислення новітніх стандартів наукового знання, ініційованих екологічними
проблемами  та  стрімким  розвитком  новітніх  конвергентних  технологій.
Багатовимірністю проблем людства зумовлена поява низки комплексних наук
про  людину.  Необхідною  умовою  наукового  пізнання  стає  доповнення
традиційних  методів  міркуваннями  світоглядного  та  етичного  характеру.
Саме ці обставини спонукають до екологізації та гуманітаризації наукового
пізнання.Сучасна  біологія  сприяє  розумінню  людини  як  частини  єдиної
планетарної  біорізноманітності,  продукту  біологічної  еволюції.  Саме  на
теренах біології та екології інтеграція та диференціація природничонаукового
та  гуманітарного  знання  набувають  поширення  в  останні  десятиріччя.
Взаємододатковість  та  співвіднесеність  «наук  про  культуру»  та  «наук  про
природу»  переконливо  виявляється  у  конституюванні  нових  напрямків
досліджень,  таких  як  соціальна  екологія,  соціобіологія,  гуманітарна
(культурна) географія, урбоекологія та біоетика. 

Біоетика  як  дослідницький  напрямок  міждисциплінарного  характеру,
орієнтований  на  досягнення  сучасної  біології  при  обґрунтуванні  або
вирішенні моральних колізій, що виникають в ході наукових досліджень та
медичної практики, сформувався в кінці 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст. Термін
«біоетика» був запропонований американським онкологом та біохіміком В.Р.
Поттерому 1969 р. Він наголошував на необхідності створення нової системи
знань,  що поєднає наукові знання із моральними та ціннісними принципами.
Фундатор біоетики  розглядав інтеграцію знання між біологією, медициною
та  соціогуманітарними  науками,  як  важливу  передумову  вирішення
екологічних та біоетичних проблем [7]. 
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Прагнення людства  знайти оновлену аксіологічну  систему орієнтирів
наукового  знання  знайшло  втілення  в  біоетиці.  На  концептуальному  рівні
біоетики  відбувається  інтеграція  різних  систем  цінностей:  біологічних
(фізичне існування, здоров’я), соціальних (рівні можливості отримання всіх
видів  медичних  послуг  тощо),  екологічних  (усвідомлення  самоцінності
природи та  коеволюції  людства  з  природою).Імпульсом для  подальшого  її
розвитку стали новітні соціально-політичні виклики у сфері медичної біології
та  новітніх  технологій.Формування  концептуальних  засад  та  принципів
біоетики відбувалось  під  впливом  ідей  філософії  життя,  феноменології,
екзистенціалізму,  практичної  та  ліберальної  філософії,  які  дозволяють
виявляти  чуттєво-тілесні,  екзистенційні  та  прагматичні  виміри   життя.
Основні  розділи  біоетики   характеризуються  власними  закономірностями,
відрізняються  за  об’єктами.  Слід  зазначити,  що  різні  філософські  школи
розробляють  різноманітні  теорії  біоетики.  Відомий  російський  філософ
В.Моісєєв визначає біоетику як постнекласичне«транснаукове» знання [5].У
міждисциплінарних  дослідженнях  системній  підхід  стає  нагальною
необхідністю.  Одним  з  важливих  аспектів  трансляції  знань  стає  системна
інтерпретація,  як  найбільш  релевантна  характеру   функціонування  та
розвитку  складних,  відкритих  об’єктів.  Російська  дослідниця
Ф.Т.Нежметдінова  наголошує  на  системно-ієрархічному  дослідженні
біоетики, як галузі міждисциплінарних досліджень [6; 17].

Звідсіль  метою статті є  дослідження біоетики як системи знань за
допомогою бінарних атрибутивних системних параметрів. 

Основна  частина.  У  параметричній  ЗТС  видатним  вітчизняним
логіком  та  методологом  А.І.Уйомовим  були  розроблені  загальносистемні
характеристики  або  властивості,  які  характеризують  будь-які  об’єкти,
представлені  у  вигляді  системних  моделей  –  загальносистемні
параметри.Специфічні  системні  характеристики  відношення та  властивості
притаманні  всім  без  винятку  системам.  Система  вважається  визначеною,
якщо визначити її концепт, структуру та субстрат.  А.І.Уйомовим розглянуто
також  певні  принципи   класифікації  систем  [13].Cистема  визначається  у
параметричній  ЗТС  за  допомогою  логічних  відношень  між  системними
дескрипторами як значеннями системних параметрів першого рівня [14].Він
пропонував  класифікувати  системні  параметри  за  аспектами  системного
дослідження  об’єкту,  або  за  категоріальною  характеристикою  самого
системного параметру [15].  Класифікація системних параметрів спирається
на  його  визначення  системи  та  має  відповідні  формалізовані  визначення.
Системний  параметр,  на  думку  А.І.  Уйомова,  може  бути  лінійним  або
багатозначним.  Цей  видатний  дослідник  розглядав  його  як  підвалину
розподілу поняття системи на види. Системні параметри можуть бути взагалі
охарактеризовані за певними властивостями. А.І. Уйомов розглядав дві групи
таких  параметрів:  1)  атрибутивні  системні  параметри;  2)  реляційні
загальносистемні параметри.

Розглянемо атрибутивні системні параметри. Атрибутивний системний
параметр – набір властивостей,  одна з  яких притаманна будь-якій системі.
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Логічна  сутність  атрибутивного системного параметру  полягає  у  тому, що
існує характеристика об’єкту, яка передбачає можливість представлення його
у  системному  вигляді.  Будь-яка  властивість  з  цього  набору  є  одним
значенням  атрибутивного  системного  параметру.Атрибутивний  системний
параметр  може  мати  два  значення,  тобто  він  є  бінарним  атрибутивним
системним  параметром.Таким  чином,  у  параметричній  ЗТС  розглядається
низка атрибутивних системних параметрів [13, с. 150].

Значення  атрибутивних  системних  параметрів,  за  допомогою  яких
можливо  охарактеризувати  процеси  інтеграції  та  диференціації  наукового
знання, можуть бути бінарними. Так, системи можуть бути розчленованими
та  нерозчленованими,  сильними  та  слабкими,  завершеними  та
незавершеними,  упорядкованими  та  неупорядкованими,  центрованими  та
нецентрованими тощо.Користуючись інструментарієм параметричної ЗТС, а
саме:1)  системними  дескрипторами,  які  описують  системну  модель  –
концепт,  структуру,  субстрат;  2)  бінарними  атрибутивними  системними
параметрами;  3)  загальносистемними  закономірностями  –  розглянемо
біоетику  як  систему, спираючись  при  цьому  на  деякі  атрибутивні  бінарні
системні параметри.

Розчленованість  –  нерозчленованість.У  ПЗТС  розрізняють
нерозчленовані  системи,  тобто  такі,  які  складаються  тільки  з  одного
елементу,  та  розчленовані,  які  складаються  не  менше,  ніж  з  двох
елементів.Біоетика  –  це  міждисциплінарна  галузь  дослідження  умов  і
наслідків науково-технічного прогресу в біології, біотехнології та медицині.
Інтенсивно вона  почала розвиватися у 80-ті роки, коли були започатковані
принципи етики проведення  досліджень  з  контролю над репродуктивними
процесами,  трансплантації  органів  і  тканин,  за  участю  людей  та  тварин.
Проблеми,  що  постають  у  зв’язку  з  цим  перед  людством,  досліджуються
філософами,  богословами,  юристами,  психологами,  лікарями,  біологами,
соціологами,  політологами  та  представниками  інших дисциплін.  Засновані
видання, які  спеціалізуються на публікації статей, присвячених біоетичним
проблемам.

Біоетика також стає  сферою освітньої  та академічної діяльності. Різні
курси біоетики викладаються в дитячих закладах, школах і ліцеях  багатьох
країн  , університетах (на медичних, біологічних, філософських, теологічних
та інших факультетах).Б.Г. Юдін розглядає біоетику як соціальний інститут
сучасного  суспільства  [16].  Як  впливова  соціальна  інституція  біоетика
включає  складну  систему  міжнародних  (на  рівні  ООН,  ЮНЕСКО,  ВООЗ,
Ради  Європи),  національних  (у  системі  державних  і  професійних
організацій),  регіональних  і  локальних  (у  структурах  дослідницьких  і
практичних організацій) етичних комітетів.Створюються етичні комітети та
центри біоетики,  тобто вона  стала  основою професійного самоуправління,
експертної  системи  та  громадського  руху.  Біоетика  в  певному  аспекті  є
частиною  правозахисного  руху  в  галузі  охорони  здоров’я.На  наш  погляд,
біоетику  можливо  вважати  субстратно-відкритою та  структурно-відкритою
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системою,  оскільки  вона  дозволяє  приєднання  нових  елементів. Отже,
біоетика є структурно та субстратно розчленованою системою.

Гомогенність  –  гетерогенність.Якщо  система  складається  з
однорідних елементів (відповідно – структур), то ця система гомогенна (за
субстратом або структурою). Якщо ці елементи або структури неоднорідні –
система гетерогенна.

 Біоетика  –  субстратно-гетерогенна  система,  що  складається  з
різнорідних  елементів  та  структур  (різноманітних  об’єктів,  принципів  та
концепцій).  П.Д.Тищенко  визначає  біоетику  як  феномен  культури  [12].  Її
розглядають  як  «кентавровий»  міждисциплінарний  напрям,  створений
поєднанням  природничих  наук  (біології,  медицини,  екології,  нанонауки),
гуманітарного знання  (право)  та  прикладної  етики  (філософського знання)
[9].  Метафорою  «кентаврове  знання»  російським  філософом  науки  С.
Лєбєдєвим позначається специфічна форма наукового знання, єдність якісно
різнорідних елементів наукового знання, які часто суперечать одне одному в
деяких  відносинах  [3].  Дослідниця  І.В.Левіт  дійшла  висновку,  що
невизначеність  наукового  статусу  біоетики,  як  і  притаманні  їй  моральні
дилеми,  не  є  минущими  проблемами  початкового  періоду  становлення
біоетики як науки, а випливають із належності методів і предмету біоетики
до двох раціонально несумісних когнітивних  традицій – систем наукового та
міфологічного  світогляду  [4].Біоетика  є  також  структурно-гетерогенною
системою тому, що  структура  галузей,  розділів  біоетики  відрізняється  від
структури у цілому. Кожна з підсистем біоетики (її розділів) охоплює велику
кількість об’єктів та зв’язків між ними.

Відкритість – замкненість.У ЗПТС також  розглядають  структурно-
відкриті  і  структурно-замкнені  системи.  У  першому  випадку  структура
допускає  зміни  без  того,  щоб  вийти  за  рамки  свого  концепту,  тобто
перетворитися  на  іншу систему, тоді  як  у  другому випадку будь-які  зміни
структури  систему  зруйнують.Створення  нових  медичних  та  біологічних
технологій  також  породило  безліч  найгостріших  проблем,  які  потребують
юридичного та морального регулювання.

У другій половині ХХ ст. зростає  увага  до прав людини (зокрема,  у
медицині  –  це  права  пацієнта).  На  наш  погляд,  біоетика  є  субстратно  та
структурно незавершеною системою. Протягом її розвитку в проблемне поле
біоетики  потрапляли  нові  об’єкти  та  теоретичні  системи:  захисту  прав
пацієнтів (у тому числі  психіатричних хворих,  дітей,  хворих з  обмеженою
компетентністю).Зараз   біоетика  досліджує  проблеми   захисту  прав  ВІЛ-
інфікованих  осіб);  справедливості  в  питаннях  охороні  здоров’я;  аборту,
контрацепції  і  нових  репродуктивних  технологій  (штучне  запліднення,
запліднення «в  пробірці» з  подальшою імплантацією ембріону в організм,
сурогатне  материнство);  проведення  експериментів  на  людині  і  тваринах;
вироблення  критеріїв  діагностики  смерті;  трансплантології;  сучасної
генетики  (діагностики,  генної  терапії  та  інженерії);  маніпуляцій  зі
стовбуровими клітинами; клонування (терапевтичного та репродуктивного);
надання допомоги  пацієнтам (хоспіси та організації паліативної допомоги);
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самогубства  та  евтаназії  (пасивної  чи  активної,  добровільної  або
насильницької).  Згодом  біоетичною проблемою  стають  взаємини  з  живою
природою  (екологічні  аспекти  розвитку  біомедичних  та  новітніх  нано-  та
когнітивних технологій).

Отже, біоетика є субстратно відкритою системою.Субстратно-відкриті
системи  припускають  приєднання  до  них  нових  елементів  без  зміни
характеру  системи,  у  той  час  як  субстратно-замкнені  приєднання  нових
елементів зруйнує. 

Центрованість  –  нецентрованість.У  ЗПТС  розглядаються  також
центровані  та  нецентровані  системи.  В  центрованих  системах  існує  такий
елемент, об’єкт, який відіграє роль центру, тобто відношення між будь-якими
іншими елементами системи можуть бути встановлені  лише за допомогою
відношення до цього центрального елемента. У протилежному випадку ми
стикаємося  з  нецентрованістю.  У  внутрішньоцентрованих  системах  центр
належить  до  самої  системи;  узовнішньоцентрованих  –  знаходиться  поза  її
межами.

Біоетика  характеризується  певною  ієрархічністю,  але  єдиний  центр
виділити  неможливо.  Дослідники  розглядають  три  рівня  біоетики:
теоретичний, практичний та прикладний. Зокрема, Н.Сєдова визначає рівні
біоетики  наступним  чином:  «Теоретична  біоетика  –  сукупність  знань  про
відношення людини до живого у вигляді аксіологічного дискурсу. Практична
біоетика  –  інституйована  нормативна  регуляція  та  ціннісна  експертиза
відношення людини до живого (клятви, хартії, декларації, що не являються
юридичними за своєю суттю. Прикладна біоетика – дослідження конкретних
ситуацій поведінки людини по відношенню до живого»  [10].Центром будь-
якої галузі  біоетики як системи може бути об’єкт дослідження.  Біоетика у
цілому не є внутрішньоцентрованою системою.

Часткові  та  повні  системи.У  випадку  встановлення
системостворюючого  відношення  не  за  всіма  властивостями  елементів
системи,  а  лише  за  деякими,  мова  йде  про  часткову  систему.  У  повних
системах  фундаментальне  відношення  встановлюється  за  всіма
властивостями об’єктів, які співвідносяться між собою.Біоетика є частковою
системою, тому що в процесі її розвитку припускалося використання деяких
властивостей  досліджуваних  систем  та  знехтування  іншими.  Частковий
характер  біоетики  як  системи  можливо  пов’язати  із  перебігом  процесів
диференціації.  Вибір  властивостей  при  аналізі  тих  або  інших  об’єктів
залежить  від  мети  аналізу,  а  також  природи  об’єкту.  Кожна  з  підсистем
біоетики є частиною цілого.

Окремі  галузі  біоетики  досліджують  властивості  певних  об’єктів,
встановлюючи  загальні  закономірності.  Такі  галузі,  як  етика  охорони
здоров’я  у соціальних сферах (проблеми медицини праці, етика зайнятості,
етика  спорту,  етика,  що  стосується  демографічних  питань);  екологічна
біоетика, агробіоетика,  етика гуманного ставлення до тварин  та  наноетика
досліджують  специфічні  об’єкти  [8].  Сьогодні  біоетика  репрезентована
множиною своїх напрямків: внаслідок  своєї специфіки  відокремились етика
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медичних  професій;  етика  біомедичних  досліджень  у  терапевтичних  та
нетерапевтичних цілях тощо [2]. 

Завершеність – незавершеність.Якщо структура системи не допускає
приєднання  нових  елементів  без  її  руйнування,  вона  є  завершеною  за
субстратом.  В  іншому  випадку  –  система  незавершена.  Розвиток  біоетики
пов’язаний з процесом трансформації традиційної етики взагалі і медичної
етики.  Засадничою  стосовно  біоетики  дослідники  вважають  екологічну
(інвайронментальну)етику.  В.Р.Поттер  розглядав  розвиток
інвайронментальної етики як важливий етап руху до глобальної біоетики. Як
слушно зазначав український філософ С.Б. Кримський, «природнича екологія
перетворюється  на  культурну  онтологію  людства»  [1].Паралельно  із
Поттером теорію біоетики розвивав у своїх роботах американський вчений,
фахівець  в  області  акушерства  А.  Хеллегерс.  Він  першим  запропонував
ввести дисципліну «біоетика» для вивчення у вишах в галузі  біомедичних
наук, розширив фундаментальні основи біоетики, додав до її концептуальної
складової медицину і філософію, розглянув як дискурс медицини, філософії
та етики. Він популяризував нову науку, впровадив біоетику в сфери політики
і ЗМІ. Саме його концепція біоетики є найбільш поширеною.

Таким  чином,  приєднання  великої  кількості  нових  елементів,  як  на
субстратному, так і на структурному рівні, не зруйнувало структури біоетики,
тому що відбувалося при збереженні концепту системи.

Надійність  –  ненадійність.У  ЗПТС  розглядаються  також цілковито
надійні  системи,  які  зберігають  свій  характер  навіть  у тих випадках,  коли
буде  знищена  будь-яка  кількість  її  елементів  за  винятком  одного.  Не
цілковито  надійну  систему  може  бути  ліквідовано  вилученням  певної
кількості елементів.Біоетика, на наш погляд, є надійною системою, але це –
не  цілковито  надійна  система.  Ця  система  наукового  знання  зберігає  свій
характер за вилученням деяких підсистем,  або у випадку відокремлення її
розділів  (диференціація),  або  об’єднання  галузей  у  глобальну  біоетику
(інтеграція), але існує ліміт надійності, обмежений одним елементом.

Варіативність  –  неваріативність.Наступний  параметр,  який
відображає відношення структури до концепту, має в якості одного зі значень
структурну варіативність.  У неваріативній  за  структурою системі  не  може
існувати яких-небудь відношень, відмінних від системотвірного. Варіативна
система  допускає  інші  відношення.  Створенню  необхідних  теоретико-
методологічних засад для формування та  відповідного аналізу біоетики як
міждисциплінарного  кентаврового  знання,  яке  має  нерівномірну, мозаїчну
модель  розвитку,  поєднує  в  собі  різноякісні  елементи  природничих  та
гуманітарних  знань,  теорії  та  практики,  характеризується  формуванням
численних  міждисциплінарних  зв’язків,  проліферацією  різноманітних
етичних принципів та правил, розширенням та структуризацією предметного
поля.  Крім  того,  як  теоретичні  засади  біоетики  різними  дослідниками
розглядаються  деонтологія  Ім.  Канта  (із  певними обмеженнями),  моральні
теорії  утилітаризму, персоналізму та  лібералізму. Біоетика,  на наш погляд,
може розглядатися як варіативна система.
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Валідність.Також у ЗПТС приділяється увага валідності (силі) систем.
Сильні  системи істотним чином змінюють  речі,  які  стають  її  елементами.
Наприклад, сильною системою є атом. Л.М. Терентьєва розглядає теоретичні
системи  як  сильні  [11].Можливо,  валідність  є  лінійною  властивістю.  У
випадку, коли використання принципів у новій галузі досліджень змінює їх,
система вважається сильною, якщо ні – слабкою. Протягом розвитку біоетики
відбувалася актуалізація певних етичних принципів в межах певної традиції.
Кожен з її принципів може бути розглянутий  у контексті  певної теорії,  та
будь-яка  теорія  може  бути  інтерпретована  у  контексті  певного
принципу.Принцип  біоетики «твори благо» може бути розглянутий з різних
позицій, виходячи з уявлень про благо у різних вченнях про мораль. Проте, з
позицій  принципів  користі  та  шкоди,  справедливості,  обережності  в
деонтології  розглядається категоричний імператив Ім.Канта. Такий підхід у
сучасній  біоетиці  визначають  як  «принципізм».  На  наш  погляд,  біоетику
можна розглядати як валідну систему.

Висновки.  Отже,  проаналізувавши  біоетику  за  допомогою
атрибутивних системних параметрів, можна дійти висновку, що ця важлива
міждисциплінарна  галузь  сучасного  наукового  пізнання  є  розчленованою,
частковою,  немінімальною,  гетерогенною,  стаціонарною,  зовнішньо
регенеративною, детермінованою, складною, валідною системою.

Методологічним  зразком  для  інших  постнекласичних  наук  біоетика
постає  внаслідок  низки  причин.  Визначимо  найважливіші  з  них,  на  наш
погляд.  Процеси  диференціації  (утворення  зростаючої  кількості  нових
підрозділів-підсистем)  урівноважуються  процесами  інтеграції.  Кожна
підсистема відокремлюється та стає певною цілісністю, а біоетика в цілому
інтегрує  ці  нові  розділи  у  більш  складну  цілісність,  об’єднану  стійким
концептом.Цей  новий  результат  –  єдність  інтеграції  та  диференціації  в
розвитку  біоетики значною мірою зумовлений усталеним концептом,  який
включає фундаментальні  цінності,  прийняті  соціумом в  цілому та  кожною
окремою  сферою  його  буття.  Для  біоетики  стабільність  існування
забезпечується  саме  стійкістю  концепту,  теоретичною  орієнтацією  на
визначення життя, як найвищої цінності.

Параметричний  аналіз  біоетики  як  системи  знання  підтверджує,  що
нерозривна  єдність  процесів  інтеграції  та  диференціації  підпорядкована
єдиному концепту – визначенню життя у різних проявах вищою цінністю.
Від  системних  параметрів,  на  наш  погляд,  можливий  перехід  до  
виявлення системних  закономірностей  біоетики  та  побудови  системно-
структурованих теорій.
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