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Мабуть, немає більш суперечливого предмета для наукового й
філософського пізнання, ніж людина, яка діє на основі власного
духовно-практичного освоєння світу. І в цьому немає нічого дивного. Адже людина – найбільш вдалий витвір Бога. Вона – найбільш
досконала істота на Землі. Будучи «частиною природи», вона робить (завдяки праці) «всю іншу природу своєю власною частиною»,
створює культуру, духовні і моральні цінності, перетворює природу
«за законами краси». Зрозуміло, в основі цих процесів знаходиться
пізнання людиною навколишнього світу, себе і свого місця в ньому. Через пізнання формується мислення, категорійність якого –
інтелект, розум – є найбільш істотною характеристикою людини та її
відмінності від всього іншого тваринного світу. «Cogito ergo sum», –
писав великий Декарт. «Все розумне – дійсне; все дійсне – розумне»,
– повчав ще більш великий Геґель. Інтелект (intellectus – пізнання,
розуміння, розум) – суб’єктивна здатність живих істот здійснювати
доцільну орієнтовану діяльність, що виражається у посуванні середовища (тварина), його творчій зміні (людина). «Homo sapiens» – людина розумна – такою розглядають людину більшість філософських
концепцій. Такою вона й утверджує себе у світі. Характерним є й те,
що людина відкриває світ, осмислює своє місце і роль у ньому засобами пізнання. Останнє постає як процес цілеспрямованого активного
відображення об’єктивного світу у свідомості людини, зумовлений
суспільно-історичною практикою. Процес пізнання – це оволодіння
таємницями буття, це вираження найвищих прагнень, творчої
активності розуму, що становить гордість людства. Теорія пізнання
(гносеологія, інша назва – епістемологія) – це розділ філософії, що
вивчає природу та закономірності пізнавальної діяльності людини, її
творчі можливості та здібності; передумови, засоби і форми пізнання,
а також відношення знання до дійсності, закони функціонування та
умови і критерії його істинності та достовірності. Складна навколишня реальність ставить актуальні питання філософам, науковцям,
освітянам. Якою повинна бути сучасна людина, щоб не тільки пристосуватися, а й успішно опановувати складний навколишній світ?
Які мисленнєві навички будуть потрібні у XXI столітті? Вочевидь,
нагальним є пошук методологічних засад та принципів стратегій
існування людини в складному світі.
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Практика – матеріальна чуттєво-предметна цілепокладаюча діяльність людини, спрямована на освоєння природних та соціальних
об’єктів – становить основу пізнання як такого, буття людини у світі
загалом. У розрізі обміну речовин між людиною та природою, вона
постає як праця; розглядувана ж як суспільна, виявлена в конкретно-історичних формах діяльності, практика постає як виробництво;
за умови її реалізації як діяльності, засобами якої штучно відтворюються реалії світу, практика трактується як експеримент. Однак, як
би там не було, саме практика формує потребу в пізнанні світу, визначає його напрями, інтенсивність, цілеспрямованість, мету. Вона
є основним критерієм істини й головним контролером здійснення
пізнання в об’єктивно унормованих формах.
Розпочинаючи від елементарних форм пізнання – споглядання,
людина поступово піднімається до його найбільш розгорнутих форм,
формує теорію цього процесу – теорію пізнання, гносеологію. Теорія
пізнання є загальна теорія, що прояснює саму природу пізнавальної
діяльності людини, у якій би галузі науки, мистецтва або життєвої
практики вона не здійснювалася. Кожна філософська система, незалежно від історичного часу її виникнення, обов’язково містила гносеологічну проблематику. Людина хоче вийти в безмежне море дійсності, яка існує незалежно від властивостей нашого «Я».
Людина споконвіків прагла до здобуття знань. Адже знання –
це сила, яка дозволяє людині перетворювати світ у відповідності з
власними прагненнями та мріями. Оволодіння таємницями буття
є виявом найвищих спрямувань творчої активності розуму, який є
гордістю людини та людства. У процесі пізнання людина відкрила
величезну кількість фактів, властивостей і законів природи, суспільного життя, самої людини, одна одну змінювали наукові картини світу. Більшість із них людина застосовувала у своїй практичній діяльності, утілювала у виробництво. Останнє формувало нові потреби,
які змушували її все більш активно заглиблюватись у таїнство буття
природи і людини. Розвиток наукового знання відбувався одночасно
з розвитком виробництва, мистецтва, художньої творчості. Знання
утворює складну систему – соціальну пам’ять, багатства її передаються з покоління в покоління, від народу до народу за допомогою
механізму соціальної спадковості, культури.
На сучасному рівні гносеологія є наслідком узагальнення всієї
історії розвитку пізнання світу. Вона досліджує природу людського
пізнання, форми та закономірності переходу від поверхового уявлен-
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ня про речі (думки) до осягнення їх сутності (істинного знання), а у
зв’язку з цим розглядає питання про шляхи досягнення істини та її
критерії.
Проблема пізнання є однією з найважливіших у філософії. Вона
розгортається поряд (і передує) із проблемами сутності буття, людини
та суспільства. Її вирішення знаходиться в тісному зв’язку, а часто і
в прямій залежності від розв’язання смислобуттєвих проблем життя
людини. Мислителі, які переймались питаннями гносеології, завжди
вважались найбільш креативними і творчими. Однією з них є наша
знаменита сучасниця – Ірина Серафімівна Добронравова.
Як гносеолог високого рівня І. Добронравова зростала повільно,
але впевнено і переконливо. Вона піднімалась сходинами, які, зрештою, склали платформу самостійності філософського мислення і
дії. Продовжуючи і розвиваючи здобутки своїх попередників і вчителів – П. Копніна, В. Шинкарука, С. Кримського, В. Стьопіна, дослідниця не тільки освоїла найбільш високі рівні теорії, але й виокремила
в ній свій особливий предмет – синергетику, один із популярних та
евристичних міждисциплінарних напрямів, що сформувався на межі
70-х років ХХ століття. Пошук «порядку», що «формується з хаосу»,
став для неї метою дослідницького проекту, до якого долучились учні
та послідовники, переконані (разом із вчителем) у тім, що ця стежка
приведе їх до істини. У 1991 р. вийшла вже хрестоматійна робота професора Ірини Добронравової «Синергетика: становлення нелінійного мислення», у 2002 році було засновано Українське синергетичне
товариство, а у 2015 в Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгманова було створено Науково-дослідний центр когнітивістики – усе це певні кроки становлення вітчизняного міждисциплінарного підходу.
Ядро колективу авторів цього збірника наукових праць залучене до виконання державної науково-дослідної теми «Концептуальні
засади когнітивних технологій в освіті». І цей збірник є прикладом
міждисциплінарного підходу в сучасній науці, філософії та, відповідно, освіті, який тільки й може бути ефективним в умовах такого
складного багатовимірного сьогодення.
Віктор Андрущенко

Любов
Бевзенко. Передмова
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Я довго не могла зрозуміти зміст тієї історії за участю Бога, Адама,
Єви, рептилії та плодового дерева в Раю. Задум Бога, звичайно, не
справа людського розуму, але все ж таки. Бог що, хотів сховати від
своїх улюблених Дітей-Людей існування такої речі, як Добро й Зло?
Якщо так, то чому не сховав? Адже Всемогутній є. Або, можливо, Бог
хотів перевірити свою владу й готовність людей підкорюватися? Ну
цей варіант виглядає ще менш правдоподібним, не міг Бог опускатися до такого примітиву. Але потім я зрозуміла – усьому виною є
любов і свобода. Зі своїм улюбленим творінням Бог був відкритим
і щедрим. Він відкрив йому всі таємниці цього світу, включаючи й
наявність такої його опції, як можливість узнати про існування Добра
й Зла. Про наслідки попередив, але право скористатися цією опцією
відкривалося дарованою свободою волі. Людина скористалася – і
свободою, і опцією. Символічний перемикач у вигляді надкушеного
яблука спрацював, як йому і належало, – світ для людини відразу
розмітився сіткою дихотомій – Добро й Зло, Правда й Неправда,
Чоловік і Жінка, Життя й Смерть. І зовсім не виганяв Бог людину з
Раю, а пішов звідти Сам. Думаю, тихо й засмучено. Ця людина вже
стала нецікавою Богові, з нею не було про що розмовляти, прогулюючись райськими стежками нескінченними райськими вечорами.
Світ не такий простий, як бачиться через сітку дихотомій. Уже кому,
як не Богові, це було відомо. Адже Сам його і створив.
Світ складний. Не те, щоб нам не говорили про це всі філософи,
починаючи від Платона й Аристотеля і до Гегеля, Сковороди, Ніцше, Гайдеггера, Мамардашвілі і т.і. Тут кожен може сам вписати те
ім’я мислителя, художника, поета або музиканта, від якого всередині
раптом перемкнуло: «Усе складніше, ніж видається на перший погляд!». Від цієї складності у багатьох захоплювало подих, але повсякденність повертала в площину дихотомій – у ній, як і раніше, залишалися добро і зло, війна і мир, життя і смерть. Просто й зрозуміло.
Можна жити, хоча часом і важко. І Прогрес успішно рухав світ по
рейках дихотомій. І зникла в ньому остання Імперія Зла. І був йому
обіцяний «Кінець історії»1, коли тільки й турботи буде, що доробляти маленькі недоробки, працювати з окремими кейсами. І чекати такої близької тисячолітньої ери Благоденства. Цьому дуже хотілося
вірити.
1
Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории. Антология / Френсис Фукуяма. – М., 1995. –С. 290–291.
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Усе змінилося зовсім недавно. Коли складність світу захопила не
тільки високі роздуми, а й повсякденні практики. І відкрила небачені можливості. І при цьому виявилася часом грубою та безцеремонною. Дихотомії почали розриватися, світ поплив під нашими ногами.
Той, хто несе війну, при цьому везе гуманітарну допомогу. Той, хто
заходить до храму, йде не молитися, а вбивати. Маленьким чипом,
вшитим у тіло, можна багаторазово підвищити IQ. Сім’я, чоловік і
жінка – те, що було на самому початку, те, що могло здаватися останнім бастіоном – теж попливло.
Плинна сучасність – так назвав це З. Бауман у 2000 році 1. Він
про це писав скрізь – емоційно й аргументовано: «Ми вступили на
територію, яка ніколи раніше не була населена людьми, яку культура в минулому вважала непридатною для життя. І нам ще доведеться
побачити, що означає тут опинитися, і якими будуть довгострокові
наслідки всього цього»2. І той же Фукуяма, що дав прекрасну надію
своєю обіцянкою кінця історії, пише спочатку «Великий розрив», а
нещодавно, після останніх виборів президента США, говорить те, що
взагалі виглядає абсолютно протилежним колишнім сподіванням:
«Ризик сповзання у світ, де змагаються між собою однаково небезпечні націоналістичні режими, є великим, і якщо це трапиться, це
буде перехрестя Історії такої ж значимості, як падіння Берлінської
стіни в 1989 р.» 3.
Світ на Перехресті. Він   нестійкий, плинний, нестабільний, мінливий. І найголовніше – він непередбачуваний і варіативний. І це
вже не просто оригінальні теорії, а повсякденні практики, з якими
люди зіштовхнулися всією своєю емоційністю й тілесністю, свідомістю і несвідомим. Відсутність проекту майбутнього – найпотужніший генератор депресій, розчарувань і фрустрацій. Як у цьому світі людині жити? У цьому, як виявилося, дуже складному, неусувно
складному світі.
Що таке складність, складні системи, мені в одній бесіді чітко й
коротко пояснила Ірина Серафімівна Добронравова – це НЕ СКЛА-

1
Бауман З. Текучая современность / Зигмунт Бауман. — Санкт-Петербург: Питер,
2008. — 240 с.
2
Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман; пер. с англ. под
ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. - 390 с.
3
Фукуяма Ф. Великий разрыв / Фрэнсис Фукуяма ; пер. с англ. под общ. ред. А. В.
Александровой. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 474 с.; Фукуяма Ф. США против
всего мира? Трамповская Америка и новый мировой порядок. – URL: https://aftershock.
news/?q=node/455622
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ДЕНІ системи. І від такого визначення розсипаються всі моделі світоустрою, які підспудно закладаються в нас із самого дитинства
– через збирання-складання пірамідок і пазликів, кубиків і слів з
букв. А потім – через розкладання всього видимого на види й підвиди, типи й категорії, пошук елементарних часток, з яких усе, як
очікувалося, повинне складатися. Правда, потім виявлялося щось
ще елементарніше, але суть процесу не змінювалася – вирішувалося
завдання знайти те, із чого світ СКЛАВСЯ. І раптом виникла підозра – фішка саме тут. Світ СКЛАДНИЙ, але він не СКЛАДЕНИЙ.
У справді СКЛАДНОГО своя метафора, а скоріше метафори –
фрактальність, голографічність, синергійність. Суть – самопородження, самореплікація, самоподоба, самоорганізація. Це нескінченний процес – нескінченний в обидва кінці.
Через призму фрактальних самоподібностей запропонував дивитися на світ Бенуа Мандельброт1. А про суть такого погляду написав
добре Ю. Данилов: «З появою фракталів з усією очевидністю стала
зрозумілою обмеженість зображення природи за допомогою гладких
кривих, поверхонь і гіперповерхонь. Навколишній світ є набагато різноманітнішим, і в ньому виявяється чимало об’єктів, що допускають
фрактальний опис, і не вкладаються в тверді рамки евклідових ліній
і поверхонь»2. Більше того, є підозра, що в такі описи не вкладається
практично нічого.
Побачити всесвіт як велику, розкішно деталізовану голограму
запропонували фізик Девід Бом (учень і послідовник Ейнштейна) і
нейрофізіолог Карл Прибрам. Вдуматися, де фізика, а де нейрофізіологія. Але це дивно в тій науці, де все розмічено дисциплінарно й
через бінарні опозиції. У новій науці всі міждисциплінарно, кросдисциплінарно, трансдисциплінарно. Кожен знайде тут своє слово.
Суть – ми й тут виявилися на території, на якій наука ще не була. Тут
теж усе пливе, насамперед дисциплінарні границі – нове, сміливе,
суперечливе й ризиковане з’являється й проговорюється на хитких
територіях «між». Консервативне крило насуплюється, морщиться
або навіть агресивно пручається. Нове – кидає гіпотези типу мно-

1
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. The Fractal Geometry of Nature
/ Бенуа Б. Мандельброт. — М.: Институт компьютерных исследований, 2002. — С. 656.
2
Данилов Ю. Фрактальность (2003). – URL: http://spkurdyumov.ru/introduction/
fraktalnost/
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жинності світів Хью Эверетта або голографічного всесвіту Майкла
Талбота1, де він і використав ідеї Прибрама й Бома.
І ось уже Ілон Маск, той, який готує людству переселення на Марс
і будує запаморочливі проекти типу вакуумних тунелів для потягів,
заявляє, що наш світ – на 99,9% голографічна симуляція більш розвинених цивілізацій. Це правда чи помилкове судження? У тому-то
й фішка – таке питання вже не має значення. Світ більше не тримається на слонах-дихотоміях. Ці висловлювання просто конструюють
наше уявлення про світ, у якому живемо, і знову й знову порушують
питання: як у ньому жити далі?
Якщо розмічений дихотоміями й зв’язаний простими каузальностями погляд на світ уже не дає нам надійної опори, то де її шукати?
Звичка спиратися на слова ще залишається, але слова потрібні вже
інші. Які?
Ми довго й радісно говорили про системності, системне мислення. І ця радість була виправданою, тому що в цьому був перший крок
до освоєння складності, що нам зненацька відкрилася, і що важливо
– пов’язаної з цим зв’язаності, нероздільності світу. Але вже з самого
початку системність – це все ж таки була складеність. Системники
рано або пізно приходили до думки про підсистеми, на які й розпадалася в результаті початково задекларована системна єдність. І хоча
говорилося про складні системи, складність ще, як це не парадоксально звучить, була простою. Складеною.
Так які ж нові слова нам зараз потрібні? Думаю, слід говорити не
про складні системи, а про системи-складності. Проста перестановка, але інші акценти. Замість світу систем, які можуть бути розкладені на підсистеми, ми переходимо у світ складностей, які не втрачають
властивості системної єдності, але вже принципово нерозкладні на
складові. Але ці складності можуть бути вкладеними складностями,
і, знімаючи одну, ми, як у послідовності цибулинних оболонок, знаходимо нову, не менш складну оболонку.
Автори цієї книги були, напевно, у рядах тих, хто цю наступаючу
складність світу відчув одним з перших. Ще тоді, коли на поверхні
Великого світу все було нібито спокійно, й нічого не передвіщало таких світоглядних потрясінь, у глибинах фізики й математики зародилися процеси й ідеї, які їх автори почали описувати саме в цих словах
– неврівноваженість, невизначеність, необерненість, непередбачува1
Талбот Майкл. Голографическая Вселенная : пер. с англ. / Майкл Талбот. – М.: Издательский дом «София», 2004. – 368 с.
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ність, хаос, катастрофа. Загальні назви для таких напрямів наукового
пошуку були різними: нелінійна термодинаміка (І. Пригожин)1, синергетика (Г. Хакен)2, теорія катастроф (Р. Том)3. Тонкощі, що містяться у відмінності слів, у даному випадку не мають значення. Це
слова, які можуть доповнити ряд, уже започаткований міркуваннями
про фрактали і голограми, і ще раз сказати про те ж саме – світ складний, непереборно складний. І із цим ми маємо щось робити.
Більшість авторів цієї книги зараз відносять себе до філософського відомства, але прийшли вони сюди з фізики, математики, кібернетики. Причина – у сказаному вище. Захоплюючі розмови про
нелінійність і складність, які приваблювали авторів, поки вони залишалися на названих дисциплінарних майданчиках, переплелися
в їхніх біографіях із соціальними потрясіннями кінця минулого століття. Іноді соціальні потрясіння ставали й особистісними, екзистенціальними. І стало ясно – складність світу, яка початково була видною в нових математичних формулах і сміливих фізичних гіпотезах,
скоро стане очевидною й непереборною щоденністю. І до цього потрібно готуватися, хоча поки що зовсім не ясно – як саме.
І от тільки тепер, власне, про саму книгу. Чому так запізно? Тому
що все, що сказане вище, – теж про книгу, тільки через окремі статті
цього можна й не побачити. Це те тло, та глибинна передумова й передісторія, без якої ключ до розуміння цих статей може бути й не очевидний. Ці статті різні, їх написано різною мовою, з різним ступенем
емоційного авторського залучення, у різних стилістичних поданнях.
Хтось уже відпускає себе в стилістичну есеїстичність, хтось усе ще
тримається в рамках академічної строгості. Вони різні тематично,
але всі вони про одне – про складність цього світу й про людину в
цьому складному світі.
Довга історія Українського синергетичного співтовариства4, під
дахом якого 15 років вела свої пошуки більшість представлених у книзі авторів, – це історія живого дослідницького організму. Він зростав і оновлювався, з’являлися і йшли друзі-соратники, з’являлися
1
Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой : пер.
с англ. / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс ; общ. ред. В. И. Аршинова,
Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986.—432 с.
2
Хакен Г. Синергетика / Герман Хакен. – М.: Мир, 1980. — 406 с.
3
Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез / Рене Том. — М. : Логос, 2002. —
288 с.
4
Українське синергетичне товариство. Утворено у травні 2001 року. Президент –
д.ф.н., проф. Добронравова І.С. Адреса сайту: http://www.synergetic.org.ua/
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й закривалися нові теми й проекти. На сторінках цієї книги авторів могло бути точно разів у три-чотири більше. Вона могла охопити
більш широкі як тематичні, так і географічні горизонти. Але, хоча
цього й не трапилося реально, присутність колег – колишніх і теперішніх – читач може знайти в наших посиланнях і згадуваннях. Тут
теж усе вже переплелося.
Голографічна матриця множить себе й реплікує у молекулах ДНК,
нейронних мережах мозку, у примхливих рухах поетичної думки, у
несподіваних для нас проявах нашої ж тілесності, проявах емоційних, у комунікативних мережах, наукових пошуках і інших соціальних практиках. І, нарешті, у зоряному небі над нашими головами,
яке, як говорять нейробіологи, дуже нагадує скан мозку людини,
його нейровузлів. А може мозок нагадує зоряне небо? Отут усе й замикається.
У нашій книзі буде багато про що з цього, хоча й не про все. Про
які системи- складності піде мова?
Насамперед, про саму науку як одну з таких складностей. Поки
світ був простим, простою і зрозумілою була роль науки в цьому світі.
Вона повинна була все зрозуміти сама й пояснити це людям. І дати
достовірне знання, спираючись на яке люди й мали перетворювати
світ. Але в неперервній мінливості, складності, фрактальності світу сама наука – таке ж безупинно мінливе явище. Вона вже не може
претендувати на тверде пояснення, а тільки на фракталоподібну систему описів, невіддільну від самого вченого-дескриптора. У цьому
зв’язку обговорюється ціла низка питань:
– Нелінійне, складнісне, багатомірне бачення світу і мислення, яке
цьому відповідає, – один з основних атрибутів нової науки. Саме
воно покликане перемкнути оптику бачення світу з дихотомічної
статики на гологрографічно багатовимірну динаміку.
– Важливе питання: якою бачиться фізика живого в контексті
складнісного підходу? Якщо живий організм – це не сума
підсистем життєдіяльності, то що це? Як це можна побачити, спустившись у квантові глибини функціонування живого?
– Питання плюралізму й монізму в науці завжди було джерелом багатьох дискусій. Якщо в складному світі є надія відійти від опори на
дихотомічне мислення, то чи можна сподіватися, що нова наука
відійде й від дихотомії монізм – плюралізм?
– Складний світ розмив межі того, що ми називали реальністю, додавши до цього уявлення про віртуальну реальність. Це не сон, не
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галюцинації, де життя йде за своїми законами й за своєю логікою.
Віртуальність близька до реальності, у соціології вже з’явився
цілий напрям, що вивчає соціологію віртуального. Вона близька
до реальності й відмінна від неї одночасно. Плинність соціальності
там помітна значно виразніше. Дискурси віртуального активно
множаться й вимагають рефлексії вже щодо самих цих дискурсивних процесів.
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Особливої уваги потребують такі складності, як дитинство,
зрілість, дорослість, освіта. У простому світі це все було просте й
ієрархізоване. У складному – розмите й невизначене. Діти часто
виявляються вчителями своїм батькам (наприклад, у плані життя у
віртуальному просторі, вміння користуватися гаджетами). Освіта у
плинному світі метафорично може уявлятися як серфінг у просторі
мінливого потоку знань, де втрачається різниця між учнем і вчителем. Як все це можливо? Адже йдеться не лише про слова, а про живі
практики живих людей. Як перейти тут від ієрархії до екологічності,
від монологу до діалогічності?
Особливий інтерес викликає така складність, як соціальність. Як
виглядає це пересування на хвилях соціального світу, побачене через
призму різних соціальних практик? Адже практика – це звичне, що
постійно повторюється. Якщо тепер звичне й повторюване постійно
пливе, то на чому тримається соціальність? Як співвідносяться при
цьому хаос і порядок у соціальному світі, як вони з’являються й зникають? Можна порушувати питання навіть радикальніше: якою має
бути при цьому соціальна наука? Чи може вона припускати наявність якоїсь напередзаданості в соціальному середовищі, а чи повинна зосередиться на мікро-розгляді акторо-мережних відносин, що
безупинно виробляють соціальність у своїх актах взаємодії?
У простому світі модерної дихотомічної раціональності було нормальним і виправданим бачити в людській дії насамперед раціональну дію. Теорія раціональної дії в соціології була однією із самих
затребуваних. Але плинна сучасність, за словами того ж Баумана,
загострила дилему любові й користі, а звідси і дилему морального й
раціонального вибору.
До теми морального вибору близько примикає ряд інших проблем, зокрема проблема людської тілесності. Поки світ був простим,
вислів «моє тіло» не викликав особливих різночитань. Людина від
народження до смерті співвідносила себе зі своїм тілом, і не було сум-
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ніву в тому, де міститься його межа. У складному сучасному світі все
розмилося й втратило чіткість меж. Сучасні біо-нано-цифрові технології дозволяють робити чудеса з людським тілом. І найголовніше –
часто це можна робити навіть без того, щоб сама людина про це знала. Як нам жити в цій реальності, чи потрібно захищатися від таких її
можливостей, чи ж, навпаки, маємо активно їх використовувати? Що
тут є користю і який тут моральний вибір?
І, нарешті, така складність, як самі процеси пізнання, уже побачені
через призму когнітивної науки, нейронауки. Це нескінченно складний світ нібито вже всередині нас, хоча зовсім не ясно, що розуміти
під цим «усередині». І питання тут постають вже зовсім радикально
– що при цьому розуміти під «ми», «вибір», «свобода», «знання».
Підсумовуючи, хочу звернутися до ще однієї метафори, яка, на
мій погляд, щонайкраще перегукується з назвою даної книги – «Людина у складному світі». Цю метафору мені теж колись підказала
І.С. Добронравова. Мова про серфінг, серфінгіста, дошку, хвилю й
мистецтво втримуватися на цій плинності водної стихії. Якщо згадати плинну сучасність Баумана, то аналогія виглядає цілком виправданою. Тільки у серфінгіста є вибір – він може залишитися на
твердому й нерухомому березі, а може ступити на хитну дощечку й
поринути в драйв перебування між двох імовірностей – виявитися
на гребені хвилі або зникнути в її глибині. Яка ймовірність виявиться більшою – залежить від його майстерності, сили вітру й випадкуфортуни. Особливий драйв і пік переживань саме не тоді, коли хвиля
твій партнер ( тут майстерність), а коли зустрічаєшся з випадком –
швидким і доленосним одночасно. Тут теж майстерність, але зовсім
інша. Кажуть, випадок – це мова Бога – саме так цю майстерність і
можна позначити коротко.
У нас уже немає іншої сучасності, окрім плинної, немає вже того
берега, на якому можна залишитися. На дощечки нас поставило
життя. І якщо і є тренери, які знають, як із цим упоратися, то вони
настільки далеко від нас у культурних просторах, що зближення не
бачиться швидким. Звичка спиратися на науку, що задається нашою
культурою, змушує шукати відповіді саме тут. У цій книзі ми шукали
їх для себе й спробували поділитися цим із читачами.
І наостанок. Може все в реальності не так складно? Може відбудеться звичайне – після змушеного входження в цей складний світ,
після того, як рано чи пізно ми навчимося в ньому жити, ми, як це
звичайно й буває, вигукнемо: «Так це ж просто, захоплююче просто!».
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Серфінгістові, щоб упоратися із плинністю хвилі, не потрібно намагатися зупинити й підкорити собі ці тонни води, а потрібно увійти
з нею в резонанс, стати одним цілим, і складне стане простою захоплюючою грою. Так, можливо, і людині в цьому світі потрібно перестати його підкорювати та зупиняти, а потрібно спробувати увійти
в резонанс? Зрозуміти, що ця плинна сучасність може сама винести
нас туди, куди нам потрібно, слід лише добре відчувати її потоки,
стати з ними чимсь одним. І випадок, такий непомітний і миттєвий,
може виявитися при цьому доленосним.
А випадок – це мова Бога.
Із чого я там починала усі ці свої міркування? З того, що в той доленосний момент біля райського дерева Богові стала нецікавою Людина, їм більше не було про що говорити. Може, зрештою, нам знову
буде про що поговорити? Смайлик ))).
Любов Бевзенко
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Від 1972 року щодва роки відбуваються Європейські зібрання
науковців у галузі кібернетичних та системних досліджень (European
Meetings on Cybernetics and Systems Research – EMCSR) задля обміну
ідеями щодо нових аспектів розвитку різних наукових дисциплін.
У 2012 році ХХІ зібрання (http://www. Emcsr.net) організовувала
Міжнародна громадська організація науковців «Центр системних
наукових досліджень Берталанфі» (Bertalanffy Center for the Study of
System Sciences – BCSSS http://www.bertalanffy.org), заснована 2001
року у Відні (Австрія). Вона входить до Міжнародної федерації системних досліджень, що є одним з ініціаторів цих зібрань. Федерація
об’єднує спілки науковців, які працюють на основі системного
підходу в різних галузях науки.
Останнім часом системний підхід набув нового дихання за рахунок досліджень складних систем, здатних до самоорганізації. З
огляду на це BCSSS ставить собі за мету подальший розвиток системного мислення, зокрема на основі переосмислення загальної теорії
систем, колись заснованої Людвігом фон Берталанфі, з урахуванням
досягнень системного підходу, здобутих за пройдений час. Члени
Центру Берталанфі вважають, що на тлі сучасних глобальних викли-

1
Скорочена версія статті: Предборська І. (2012). Складні системи за Е. Мореном: реферативно-аналітичний огляд матеріалів міжнародної конференції у Відні //
Філософія освіти, Philosophy of Education, 2012, № 1-2 (11), с. 111-130.
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ків розвинуті теорії складних систем потрібні, як ніколи. Саме тому
проблеми самоорганізації та розвитку складних систем перебували в
центрі уваги EMCSR-2012.
Завдяки активній міжнародній науковій діяльності професорки
Ірини Добронравової та її плідній співпраці з Берталанфі Центром
Українське синергетичне товариство (http://www.synergetic.оrg.ua) у
2010 році стало його колективним членом і виступило як один з його
партнерів в організації міжнародної наукової конференції «Європейські зібрання науковців у галузі кібернетичних та системних досліджень», що відбулася у квітні 2012 р. у Відні. Президент Українського
синергетичного товариства професорка І. Добронравова була співголовою однієї із секцій, на засіданні якої серед інших виступили з доповідями представники даної наукової спільноти.
До участі у конфренції залучилися представники 29 країн, зок
рема, Австрії, Австралії, Мексики, Німеччини, Росії, США, Угорщини, Франції та ін. На конференції працювало 19 секцій, робота
яких була спрямована на вирішення актуальних проблем, серед яких:
«Еволюція з позицій природничих та гуманітарних наук», «Системний підхід до регіональних катаклізмів», «Складність і менеджмент:
від концепції інновації до соціальної відповідальності», «Когнітивна
реальність, раціональність і зрозумілість» та ін. Зацікавлені можуть
ознайомитися з проблематикою конференції та змістом тез, збірник
яких нещодавно видано англійською мовою (Book of Abstract, 2012).
Враховуючи тематичну зорієнтованість даного збірника, а також
причетність членів Українського синергетичного товариства до роботи конференції, я в своєму огляді зупинюся переважно на аналізі роботи секції А – «Фізичні та метафізичні аспекти систем за
Е. Мореном», яку очолювала І. Добронравова. Для відтворення інтелектуальної атмосфери, що панувала на конференції, зокрема в роботі вказаної секції, пропоную звернутися до виступів двох її основних
доповідачів: Е. Ласло1 і Е. Морен2, адаптований переклад презентації
і наводиться у повному тексті статті.

1
Переклад його виступу див.: Ласло Е (2012) Інформація і узодженість в природі
та “ракова пухлина” неузгодженості людського світу // Філософія освіти. Philosophy of
Education, 2012, № 1-2 (11), c. 131-137.
2
Виступ Е. Морена в адаптованому вигляді див.: Предборська І. (2012) Складні
системи за Е. Мореном: реферативно-аналітичний огляд матеріалів міжнародної
конференції у Відні // Там само, 2012, № 1-2 (11), c. 113-116.
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Ервін Ласло (Ervin Laszlo) – президент Будапештського клубу,
філософ науки, один із засновників філософії систем, зміст якої викладений у праці «Вступ до філософії систем: до нової парадигми
сучасної думки» (Introduction to Systems Philosophy: Toward a New
Paradigm of Contemporary Thought, Gordon & Breach, New York and
London, 1972); радник Університету глобальних змін ім. Дж. Бруно,
директор Дослідницької групи з загальної еволюції; член Всесвітньої
Академії Мистецтв і Наук, член Міжнародної академії філософії, редактор міжнародного періодичного видання — «Журнал із загальної
еволюції». Він є автором та співавтором 45 книжок, перекладених 22
мовами; редактором 30 томів, серед яких 4 томи енциклопедії. Почесний доктор низки університетів Америки, Канади, Фінляндії,
Кореї, Японії. Номінований на Нобелівську премію 2004 року і реномінований 2005 року. Українському читачеві знайомий за книгою
«Век бифуркации: постижение изменяющегося мира»1 та ін.
Едгар Морен (Edgar Morin) – французький філософ, соціолог, розробник теорії складності, концепції складного мислення. Був директором Національного Центру наукових досліджень. Автор 50 книг,
серед яких чільне місце належить фундаментальній праці за назвою
«Метод» – філософському дослідженню, що охоплює всю систему
сучасного наукового знання. Шеститомний «Метод» розвиває новий
світогляд, заснований на розумінні системи, кібернетики, інформатики, а також етики з позиції теорії складності. Морен є почесним
професором багатьох університетів світу. Українською мовою перекладена його праця «Втрачена парадигма: Природа людини»2. Книга
присвячена критиці сучасних підходів до вивчення людини.
Е. Ласло і Е. Морен у 2010 році стали першими членами наукової
ради BCSSS. А вже у квітні 2012 року під час роботи згаданої конференції уперше ця міжнародна громадська організація науковців за
видатний внесок у розробку проблем складного мислення вшанувала
Е. Морена відзнакою «Людвіг фон Берталанфі».
На конференції дискусія представників різних наукових шкіл та
напрямів відбувалася навколо проблем сучасності, що по-новому постали в контексті парадигми складності Е. Морена. Термін «складність» використовується для опису і характеристики, по-перше,

1
Див.: Ласло Э. (1995) Век бифуркации: постижение изменяющегося мира» // Путь,
1995, № 1 с. 3-129.
2
Див.: Морен Е. (1995). Втрачена парадигма: Природа людини //Філософська і
соціологічна думка, 1995, № 5-6, с. 90-109.
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систем з багатьма елементами і параметрами порядку, що саморозвиваються; по-друге, соціальних систем, що формуються в добу інформаціоналізму (М. Кастельс), а також для позначення нового підходу
в пізнавальних процесах як системного чинника розвитку сучасної
науки (зокрема, в напрямах зближення природничо-наукового та соціогуманітарного знання, взаємозв’язку об’єкта і суб’єкта), що знайшов своє обґрунтування, насамперед, у теорії складного мислення
Е. Морена. На його думку, освіта в майбутньому має зіткнутися з двома проблемами, якими є помилки та ілюзії. Аналізуючи причини,
природу та прояв цих явищ, Е. Морен доходить думки про необхідність зміни стилю мислення засобами освіти: «Щоб вміти поєднувати
і організовувати накопичені знання… необхідна реформа мислення…
Це фундаментальне питання для освіти, оскільки воно стосується нашої здатності організовувати знання» (Морен, 2007: с. 36).
У соціальній науці звернення до поняття «складність» активізувалось наприкінці 1990-х років, що було спричинено зростанням
соціального динамізму, ускладненням виробничих процесів, глобалізацією, інформаційною революцією, поширенням комп’ютерних
мереж, урізноманітненням комунікаційних процесів тощо. Теорія
складності, збагачена творами Едгара Морена, розглядається сьогодні як одна з евристичних методологій щодо пояснення і розуміння різних аспектів складного світу. На засіданні секції «Фізичні та
метафізичні аспекти систем за Е. Мореном» Едгар Морен виступив з
доповіддю «Складне мислення для складного світу – про редукціонізм,
роз’єднання і системізм»1. У ній складність Е. Морен характеризує
двома аспектами:
- по-перше, це – холізм: поєднання певних частин або елементів
у єдине ціле, що набуває нових властивостей;
- по-друге, усяке складне пізнання, явище чи структура в природі
має глибокі протиріччя, які не стільки його руйнують, скільки вибудовують. Істина полягає саме в об’єднанні протилежних понять, що,
власне, становить сутність діалогіки. Її принцип присутній у живій
і неживій природі та мисленні людини. Він полягає у встановленні
доповнюючого, антагоністичного зв’язку між протилежностями. І
нарешті, як стверджує Е. Морен, складність – це не лише пробле1
Системізм – це світоглядно-методологічний підхід у соціальних науках, який
спрямований проти редукціонізму, розглядає все або як систему, або як частину системи, може виступати як альтернативний підхід до розгляду складного світу (прим. –
І. Предборська)
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ма, з якою ми зустрічаємось, яку хочемо зрозуміти. Складність – це
аксіома знання, що вбирає в себе певні принципи: ретроактивність,
рекурсивність, коннективність та ін. Це – спосіб мислення. Він
підсумовує, що структура нашої свідомості потребує змін у бік
складності на парадигмальному рівні. З точки зору теорії систем,
наша планета Земля здатна вирішувати в процесі смоорганізації свої
фундаментальні питання, серед яких проблеми біосфери, екології та
ін. Її подальший розвиток, як зазначає Е. Морен, може визначатися двома шляхами: або регресивним, що передбачає подальше руйнування її як системи; або прогресивним, що передбачає створення
нової системи з новими властивостями, здатної вирішити наявні
проблеми. Це – концепція метаморфози. Доповідач наголошує на
тому, що метаморфоза у нашому сьогоднішньому суспільстві можлива, але тільки за умови зміни способу мислення.
Проблеми складності обговорювалися у виступах зарубіжних
дослідників. Зокрема, згадаю деякі з них: Л. Рополій (L. Ropolyi,
Угорщина) у своїй доповіді «Системи vs мережі» ставив за мету порівняти два концепти, а саме: системи та мережі; В. Х. Мохаддам
(V. H. Moghaddam, Англія) порушув проблему: «Чи можлива знову
метафізика системи?»; E. Бланшар (E. V. Blanchard, Франція) виступила з презентацією «Глобальна система перед небезпекою колапсу:
Римський клуб і науки про системи та доповідь «Межі зростання»; С.
Маласпіна (C. Malaspina, Франція) виклала свої ідеї у доповіді «Складність і епістемологічний шум»; Р. Ціммерманн (R. E. Zimmermann, Німеччина) презентував свої думки у доповіді «Енергія та інформація
в системах»; О. Князєва у виступі «Складне мислення: методологічні,
управлінські та етичні аспекти» приділила увагу принципам складного мислення і складної епістемології.
Серед інших учасників секції свої доповіді презентували й учасники Українського синергетичного товариства, на чому, власне, я
зупинюся більш детально. І. Добронравова (Україна, Київ) у своєму
виступі «Складність як процес» розповіла про типові пастки лінійного
мислення і про те, як їх уникати. Зокрема, вона показала, що типові
ототожнення частини та елемента призводять до редукціоністських
спроб «скласти» ціле. Але складне ціле не є складеним, воно створює
частини з наявних елементів середовища в процесі самоорганізації.
Слово «процес» у цьому контексті є ключовим. Тобто, аби розуміти
складне ціле, потрібне діалектичне мислення. В науці принципи діалектичного мислення реалізуються через методологічні принципи
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конкретного стилю наукового мислення. Таким стилем у сучасному
природознавстві виступає нелінійне мислення. Ірина Добронравова
звернулась до «складного мислення» Едгара Морена, який визначив
його сім принципів: системний, голографічний, принципи зворотного зв’язку, рекурсивних циклів, авто-еко-організації, діалогічний
принцип, а також принцип повторного введення людини у кожний
акт пізнавального процесу. Доповідачка розглянула діалогічний
принцип, щодо походження якого Морен посилається на діалектику
Геґеля. Але розуміє він цей принцип по-своєму. Це видно, зокрема,
з того, як Морен розглядає складну причинність, яка, на його думку, включає цільову причинність, циклічну причинність, кореляцію
між ендо- та екопричинністю та генеративну спроможність.
Водночас діалектичність складної причинності зводиться Мореном до парадоксальності, названої ним комбінаторною діалектикою
причин та наслідків. Серед цих парадоксальних тверджень є такі:
одні й ті ж причини можуть вести до різних наслідків; різні причини
можуть спричиняти одні й ті ж наслідки; малі причини можуть викликати дуже великі наслідки; великі причини можуть викликати
дуже незначні наслідки; із деяких причин випливають протилежні
наслідки; наслідки причин, що протидіють, є невизначеними.
З огляду на те, що парадокси вказують на проблеми, а не вирішують їх, І. Добронравова продемонструвала, як можна, використовуючи діалектику Геґеля, вирішити конкретну проблему, на яку
вказує парадокс: «малі причини викликають великі наслідки». Для
цього варто розглянути становлення діючої причини в точці біфуркації, коли, за Пригожиним, випадковий вибір з можливих великомасштабних флуктуацій визначає новий порядок. Випадковий вибір
у точці біфуркації визначає, за Геґелем, «реальну необхідність», яка
«включає випадковість» цього вибору. Отже, вибір передує виникненню діючої причини. Нелінійність може бути розглянута як засновок самоорганізації, а зовнішній або внутрішній «шум» випадкових
впливів як умова самоорганізації. І засновок, і умови детермінують
появу великомасштабних флуктуацій, що є діючими причинами самоорганізації як становлення нового цілого.
Доповідь Юрія Мєлкова (Україна, Київ) «Людиномірні системи:
від складності до гармонії» присвячується аналізу нових сенсів, що
привносяться до системних досліджень завдяки працям Е. Морена та вивченню людиномірних систем, які складають предмет інте
ресу сучасної постнекласичної науки. Доповідач використовує підхід
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 орена, розглядаючи його в контексті філософських ідей ХХ ст. ВідМ
значається, що новий гуманістичний світогляд уможливлює як розгляд ціннісних аспектів досліджуваної об’єктивної реальності, так
і показ повноти чуттєвого сприйняття світу людською особистістю.
Її ставлення до світу не зводиться більше до відношення суб’єкта до
об’єкта. Людська особистість постає як мета-спостерігач, що осмислює об’єктивну реальність, вивчає її та має справу з нею у своїх практиках.
Усвідомлюючи концепцію складного мислення Е. Морена, Людмила Горбунова (Україна, Київ) порушує проблему «Трансверсальності складного мислення». Вона показує, що центральною темою
концепцій «складного мислення» («Complex Thinking») Е. Морена,
«глобального мислення» («Global Thinking») Е. Ласло, «трансверсального розуму» («Trasversal Reason») В. Вельша тощо є тема перехідних
станів між різними типами раціональності, тема транссекторального, трансдисциплінарного, транспарадигмального та трансдискурсивного руху розуму як перехідного, або трансверсального. Наша
плюральна дійсність потребує здійснення переходів між різними
когнітивними і ціннісними системами і констеляціями раціональностей. І ця здатність здійснюється у складному мисленні, яке забезпечує те, що потрібно для after-постмодерної форми життя: подолання замкнутих меж, перехід від однієї системи до іншої, одночасне
врахування різноспрямованих зусиль, вміння зазирнути за парадигмальні перегородки.
За яких умов є можливими такі переходи? Відповідаючи на це питання, дослідниця стверджує, що в умовах розвинутої диференціації
та спеціалізації окремі типи раціональності утворюють транссекторальні констеляції. Такі зв’язки й позначають можливі шляхи трансверсального мислення. Подібні конститутивні переплетення типів
раціональності виявляються вже на рівні аналізу генези одиничних
парадигм, котрі завжди формуються як опозиція одна одній. Виходячи з того, що парадигми з самого початку існують в умовах їхньої
зміни, реінтерпретації та критики, Л. Горбунова зазначає, що окремі концептуальні побудови мають інтерконцептуальну конституцію,
яка уможливлює виникнення інтерконцептуальних відносин транссекторального, трансдисциплінарного та трансдискурсивного типу.
Дослідниця звертає увагу на змістовне переплетіння концепцій, що
зумовлено спільністю їх історико-культурного контексту. Він завжди
залишає на них загальний відбиток або у формі запозичень, або у

Ірина Предборська. Презентація українського синергетичного товариства у Відні

25

bo
o

k.

su

m

y.

ua

формі специфічних інтерпретацій. Тому, на думку Л. Горбунової,
окремі раціональності, попри їх автономію, характеризуються численними переплетіннями з іншими раціональностями. Це означає,
що існує не тільки численність типів раціональності, але й широкий спектр переходів між ними. Переходи, термінали, розходження,
зв’язки – все це середовище складного мислення як трансверсального. Воно не є законодавчо-репресивним, а тому уникає імперативів та
декретів, експлікуючи, артикулюючи, виявляючи прогалини у профілі раціональності і тим самим сприяючи її подальшому розвитку.
Креативну роль складного мислення дослідниця вбачає в його
можливості бути посередником у розв’язанні конфліктів раціональності, які неможливо вирішити лише шляхом рефлексії над межами,
переплетіннями. Полеміка з різними формами раціональності потребує такого типу розуму, який був би здатний апелювати і до відмінності, і до тотожності, не надаючи відразу перевагу жодній. Саме
таким, на думку Л. Горбунової, і є трансверсальний розум, який не
припускає будь-якої абсолютизації. Важливо просуватися до того,
щоб не просто сприймати відмінне і ставитися до нього толерантно,
але й поважати його власну цінність, що означає підтримку і захист.
Проте щоразу необхідно зосереджувати увагу на двох моментах, характерних для складного мислення: як на осмисленні відмінностей,
так і на здатності до переходів.
Евристичний потенціал складного мислення Л. Горбунова вбачає
у тому, що визнання імпліцитних переплетінь та експліцитних переходів допомагає уникнути як деспотизму і репресивності в мисленні,
так і анархії, оскільки мислення в модусі трансверсальності уникає
позиції абсолютної гетерогенності та неспівмірності. У наш час, підсумовує дослідниця, визнання плюральності та мінливості, усвідомлення меж і віднаходження переходів є цивілізаційною вимогою до
релевантного мислення.
Про можливість застосування парадигми складності Е. Морена
до такого феномена, як дитинство, говорить у своєму виступі «Дитинство як складність» Наталія Кочубей (Україна, Київ). Вона доводить, що у певному сенсі дитина є складнішою за дорослу людину.
Ця складність зумовлена кількома обставинами. З одного боку, фізичний, розумовий, соціальний розвиток дитини відбувається пришвидшеними темпами, має вибуховий характер. Складність дитини
вища, тому що її змінам відповідає складніший набір можливостей
розвитку. З іншого боку, додається унікальність обставин розвитку
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дитини, неповторність поєднання соціальних, культурних, сімейних, історичних, природних та інших факторів. Дитину складніше
розуміти. Завдяки вибуховості її розвитку, стратегії дій дорослих,
адекватні для попередніх станів, дуже часто не спрацьовують для
дій у реальному часі. Тобто дитину складно зрозуміти тому, що надскладно отримати адекватну інформацію про неї.
Н. Кочубей стверджує, що у такому випадку має місце нашарування двох складностей – складності онтологічної, що відбиває особливості прискореного та незворотного розвитку дитини; та складності
гносеологічної – суттєвої ускладненості в отриманні інформації та
розумінні цих процесів з боку дорослих. До перших двох складностей, що підсилюють одна одну, додається ще одна – соціальний вимір
дитинства як культурно-історичного феномену. Це суттєво збільшує
складність і без того складного утворення, зазначені аспекти якого
не є вичерпними.
На думку Н. Кочубей, напрацювання, представлені роботами
Е. Морена та інших шкіл дослідження складності і постнекласичних
практик, створюють можливість адекватнішого розуміння феномену дитинства як надскладного утворення та відкривають можливість
побудови відповідних стратегій пізнання і діяння. У процесі взаємного пізнання і дорослий, і дитина активно детермінують один одного, змінюються у взаємодії один з одним. Це – творчий коеволюційний синергетичний процес, у якому здійснюється ко-детермінація і
когерентний розвиток зовнішнього і внутрішнього, того, хто пізнає,
і того, кого пізнають. Різниця між дорослим і дитиною у цьому процесі взаємодії та взаємного пізнання полягає у тому, що дорослий розуміє інтерсуб’єктивність даного процесу та рефлексує над ним, а дитину необхідно цьому навчити. А різниця між попереднім і сучасним
розумінням ролі дорослого полягає в усвідомленні та необхідності
відстеження останнім самозмін, взаємодетермінації, когерентності,
невідривності, голографічності процесів взаємного пізнання дитини і дорослого. Спілкування дитини і дорослого є постнекласичною
практикою, що визначається грою взаємопізнання, самозмін, конвергентною когерентною рефлексивною взаємодією того, хто пізнає,
і пізнаваного, та включає як суб’єктів, так і навколишній світ.
Підсумовуючи, Н. Кочубей зазначає, що дитина як одиничне
явище та дитинство як соціально-культурний феномен є складними
утвореннями. Розвиток дитини має вибуховий характер, є незворотнім та можливісним. Складність розуміння дитинства характеризу-
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ється також хибними судженнями щодо феномену дитинства та труднощами його пізнання, коли наявний досвід дорослих не встигає за
змінами, які відбуваються з дитиною. Взаємодія з дитиною вимагає
сучасних знань для всіх дорослих та особливо підготовлених спеціалістів з розвиненою саморефлексією.
Доповідь авторки цієї сттті (Ірина Предборська) – «Парадигма
Homo Complexus як виклик сучасній освіті» – це спроба осмислення
принципів належного знання, сформульованих Е. Мореном у праці
«Освіта в майбутньому: сім невідкладних завдань» («Seven Complex
Lessons in Education for the Future», 1999). Вихідним орієнтиром у доповіді слугує його думка про необхідність реформування мислення
засобами сучасної освіти, виходячи з контекстуальної складності пізнання: потреби сриймати контекст, багатовимірне, складне, розуміти співвідношення цілого та його частин.
Увага авторки цієї статті фокусується на антропоетиці Е. Морена та її методологічному потенціалі для осягнення освітніх процесів. Homo Complexus (людина складна) розуміється Е. Мореном як
складний, багатовимірний феномен. Людина є багатовимірною істотою, оскільки має фізичний, біологічний, психологічний, культурний, соціальний, історичний та інші сутнісні прояви. Складність зумовлена розглядом її як сполучення єдності і багатоманіття
– багатоманітної єдності; унідуальної сутності; розумінням її в контексті тріади: індивід-суспільство-рід – кожний елемент якої тісно
взаємопов’язаний і передбачає один одного як засіб і мету. Така філософсько-антропологічна позиція Е. Морена поглиблює наше розуміння гуманізму, переосмислює місце і роль людини в сучасному
світі, а отже, формулює певні виклики сучасній освіті. Вона передусім покликана сприяти адаптації людини до умов багатовимірного,
мінливого світу, пошуку нових стратегій і моделей поведінки та стилів мислення сучасної людини тощо. Однією з важливих проблем
сучасної освіти, на думку Е. Морена, є подолання дисперсії знання,
оскільки «…наші роз’єднані, роздріблені, розподілені за дисциплінарними галузями знання глибоко, навіть дивовижно неадекватні
для осягнення сьогоднішніх реальностей та проблем… Унаслідок цієї
неадекватності стають непомітними: Контекст, Глобальне, Багатовимірне, Складне» (Морен, 2007: c. 36).
Дисциплінарна розпорошеність знання перешкоджає збагнути
зворотні зв’язки. Завдання освіти – навчити контекстуалізувати, бачити взаємодію частин і цілого. А це, своєю чергою, має допомогти
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людині з’ясувати складність і різноманіття світу, у якому вона/він
живе і працює. Відновлення єдності фрагментованого знання в природничих і гуманітарних науках сприятиме створенню знання з новими якостями, властивостями і характеристиками в освітній сфері
(створенню певних гештальт-образів, що перебувають у процесі становлення і змін). Знання виникає в процесі навчання, воно є частиною внутрішнього світу тих, хто вчиться і хто навчає, їхніх інтересів,
цінностей і цілей, тому конфігурація знання розглядається як цикл,
який не зводиться до одного значення, а спонукає до нових роздумів.
Враховуючи багатовимірну природу Homo Complexus, слід зауважити,
що освіта повинна стимулювати внутрішній потенціал людини, розширювати простір людських можливостей. У доповіді показано, що з
позицій парадигми складності освіта має бути трансфеноменальною
за своєю природою, трансдисциплінарною за характером пізнання, трансдискурсивною за змістом. Тому, на думку авторки даного
огляду, необхідним є перевизначення основних дидактичних принципів: з контрольованого навчання-муштри і передбачуваних цілей
– до розвиваючого, відкритого, трансдисциплінарного навчального
плану. Далі аналізуються засадничі положення перевизначення навчального плану, а саме:
yy трансфеноменальність як атрибут освітнього простору і людини,
яким пропонується такий підхід до пізнавальної діяльності, за якого є можливим одночасний розгляд факторів і подій, пов’язаних із
зовсім різними феноменальними рівнями пояснення;
yy трансдисциплінарність як засіб наукового пізнання, який
передбачає одночасний розгляд фактів, пов’язаних із зовсім
різними дисциплінарними перспективами;
yy трансдискурсивність як комунікативна та когнітивна практика,
що передбачає одночасний розгляд фактів, пов’язаних із зовсім
різними дискурсивними перспективами;
yy транскультурність як ситуація в сучасній культурі (зокрема процес уніфікації і диференціації), що уможливлює одночасний розгляд фактів, які належать до зовсім різних культурних традицій і
ціннісних орієнтацій.
Можливості застосування теорії складності Е. Морена і системного підходу до аналізу управлінської діяльності продемонстровані в
доповіді Марії Нестерової (Україна, Київ) «Сучасний системний підхід
у менеджменті». Вона зазначає, що системний підхід у менеджменті
добре відомий ще з тих часів, коли в менеджменті з’явилася
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кібернетика, яка була дуже корисною в побудові основних принципів
управління поведінкою складних систем. Узагальнюючи ці принципи, організацію можна розглядати як систему, побудовану з різних
частин у вигляді, наприклад, її відділень або підрозділів. Згідно з системним підходом, менеджмент включає в себе розв’язання проблем у
кожній частині організації. М. Нестерова показує, що управління мисленням (management of thought) – найактуальніший фокус сучасного
менеджменту. Проблема когнітивної ефективності розглядається як
експлікація ефективного розв’язання проблем та прийняття рішень.
Окрім того, слід враховувати, що дії, які відбувалися в одній частині
організації, впливають на інші частини організації. Тому, на думку
доповідачки, при вирішенні проблеми менеджери повинні розглядати організацію як динамічне ціле (хоча й з ефектами взаємовпливу
окремих підсистем) з точки зору загальної ефективності організації.
У системній теорії вважається, що ціле не дорівнює сумі своїх частин.
Щоб зрозуміти систему, її необхідно досліджувати як ціле. М. Нестерова аналізує методологію інтерактивного дизайну, яка дозволяє
індивідам та організаціям отримати контроль над їхнім майбутнім.
Як наслідок використання цієї методології утворюється партисипативна, відповідальна, корпоративна культура, що фокусується на бажаному майбутньому. Доповідачка звертається до книги Джамшида
Гараєдагі «Системне мислення: управління хаосом та складністю»
(“Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity”), у якій викладено основні принципи організаційної архітектури на основі сучасного
системного підходу, що враховує складність людиномірних систем та
їхню цілеспрямованість.
Різноманітна проблематика конференції, аналіз проблем представниками різних дисциплін з багатьох методологічних позицій і
соціокультурних контекстів створюють особливий інтелектуальний
простір – середовище складного мислення. Ця конференція стала
важливим кроком до формування міжнародної наукової спільноти, у межах якої можливий розвиток трансдиcциплінарного, транспарадигмального дискурсу, що розгортається навколо проблеми
складності, яка є однією з ключових у сучасній науці і філософії.
Приємно, що до процесу міжнародної наукової комунікації з вищезазначених проблем мали нагоду долучитися члени Українського синергетичного товариства на чолі з професоркою І. Добронравовою.
Своєю чергою сподіваюсь, що знайомство з матеріалами конференції
сприятиме популяризації ідей складності, збагаченню методологіч-
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Проблема складності людини набула нового звучання в синергетичному дискурсі. Вітаючи професора Ірину Серафимівну
Добронравову з ювілеєм, хочу наголосити її безумовний вагомий внесок в утвердження проблематики постнекласичних наукових досліджень – міждисциплінарних та трансдисциплінарних
досліджень складності, нелінійного мислення та методології синергетики. Ірина Серафимівна створила чисельну школу науковців в
Україні, які вивчають синергетичні перспективи розвитку сучасної
науки. Я особисто вдячна Ірині Серафимівні за дослідницьке натхнення, яке привело мене в атмосферу постнекласичних досліджень.
Дана стаття є спробою представити одну з можливих постнекласичних картин людини через проблему її тілесності.
Хоча людина є соціальною істотою, вона також приналежна до
світу природи – біологічного світу. Людина представляє світ живого. Тому природничі науки, зокрема біологія, екологія, фізика
живого та ін., надають важливі знання про структуру та розвиток
людської тілесності, людську поведінку. Сучасна наука дозволяє
представити людину як складну систему, що самоорганізується та
саморозвивається. Синергетика, яка вивчає закони самоорганізації,
дозволяє розкрити багато нового в розумінні поведінки та розвитку людини як біологічної та соціальної істоти. Біологія представляє
молекулярні основи людської спадковості та біологічні основи
соціальності. Теорія еволюції розглядає людину як ланку в спільному
саморозвитку систем біологічного світу. Загалом сучасні природничі
науки представляють наукову картину людини як такої, що її природне, біологічне є необхідним складноорганізованим підґрунтям
для людської соціальності.
Проблемні ситуації в сучасних дослідженнях людської тілесності
вимальовуються в реальності новітніх досягнень біології, які окреслюють шляхи маніпулювання природою людини. Йдеться, зокрема,
про новітні біотехнологічні практики – генну інженерію, клонування, використання стовбурових клітин тощо, які розглядають як основу реконструювання та конструювання людської тілесності. І навіть
як шляхи до соціальних змін – «соціальних мутацій».
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Дійсно, сучасний цивілізаційний світ ґрунтується на новітніх
технологіях – нанотехнології, біотехнологіях, інформаційних
технологіях, які принципово змінили якість життя людини ХХI ст.
Так, за допомогою медичної генетики можливо зменшити вантаж патологічної спадковості, накопиченої в процесі еволюції, позбутися багатьох спадкових захворювань, зокрема шляхом заміни
патологічного гена нормальним. У результаті до власної тілесності
людина ставиться технологічно – як до того, що можливо змінювати
за власним бажанням, можливо конструювати, навіть на генетичному рівні. Сьогодні моментом повсякденного буття стає зміна кольору очей завдяки лінзам, конструювання власного обличчя та тіла
завдяки косметологічній хірургії. І навіть досить складні медичні
практики – вживлення серцевого стимулятора, стентування, заміна
суглобів на штучні сьогодні сприймаються людською спільнотою як
цілком природні речі.
Отже, можна погодитися з тим, що біологічне впливає на
соціальне, що біологічне є в основі соціальності людини. Однак таке
зовсім не означає, що соціальне не є чимось іншим, ніж біологічне.
Ми б примітивізували наше уявлення про людину, якщо б вважали, що все в ній визначається її біологічною основою, її тілесністю.
Насправді, соціальність людини є тим особливим, завдяки чому людина може бути людиною.
Однак соціальність людини не означає, що біологічне в ній перестало існувати та впливати на людину та її поведінку. Досить сказати, що народжується та помирає людина тому, що приналежна до
природного, біологічного світу, відповідно до дії біологічних законів.
Крім того, неповторна сукупність генів, що має кожна людина,
визначає її біологічну унікальність та задає потенційну можливість
для індивідуальності та неповторності особистості. Ситуації, у яких
ми переживаємо сильні емоції – негативні чи позитивні, супроводжуються прискоренням серцебиття, дихання та зміною багатьох біологічних параметрів. Доведено, що стан організму залежить
він природних подій – магнітних бур в атмосфері, рівня сонячної
активності тощо. Такі принципові ознаки соціальності людини, як
свідомість, мислення пов’язані зі складними структурами головного
мозку, нейрофізіологічними, біохімічними процесами. Деструкція
або патологічні зміни цих структур можуть істотно позначитися на
можливостях усвідомлювати та мислити. Важко також довести, що
виключно талановиті та геніальні люди – великі математики, му-
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зиканти, художники є такими внаслідок саме соціальних факторів
– зокрема, навчання, освіти та виховання, а не в результаті генетичних особливостей. Складність визначити людину лише як
соціальну пов’язана і з потребою окреслити межу, за якою в процесі
індивідуального розвитку ембріон людини стає власне людиною.
Вона виникла внаслідок широкого розповсюдження практики
штучного запліднення, коли було досить легко отримати доступ до
людських ембріонів. Постає доволі складне біоетичне питання: з
якого моменту ембріон людини повинен розглядатися як людський
індивід? Загальноприйнятої в сучасному суспільстві позиції досі не
існує. Наприклад, сьогодні домінуючим підходом у визначенні є або
ні людський ембріон людиною, існує точка зору, що коли плід людини набуває здатність відчувати, це вже людина. На основі експериментальних досліджень був зроблений висновок, що плід людини
починає відчувати на 18–25 тижні [1].
Отже, визнання соціальності людини не применшує ролі та впливу
біологічного, природного на її життя та поведінку. В цивілізаційній
історії взаємозалежність людського біологічного та соціального як
двох виявів цілого визначала силу та слабкість людини. Наприклад,
екологічні кризи природного та антропогенного походження становлять загрозу біологічному існуванню людини, існуванню її як
біологічного виду. Отже, на початку ХХI ст., як і в далекій історії,
біологічний стан людини, її існування істотно залежить від стану
природи. Водночас захисні механізми, які дозволяють запобігти знищенню людини, ґрунтуються на соціо-цивілізаційних, культурних
та науково-технічних засадах.
Одна з важливих та цікавих проблем у контексті сучасної науки
– відношення тілесного та ментального. Ментальність є складним
багатовимірним явищем. Тому спроби зрозуміти її призводять до цілої
низки визначень. Отже, поняття «ментальність» є полісемантичним.
Французький дослідник М. Блок аналізував ментальність як вияв
цілісності свідомості. Він визначав ментальність як комплекс основних уявлень про світ, за допомогою яких людська свідомість у кожну
епоху переробляє в упорядковану «картину світу» різнорідний потік
сприйняття та вражень [2]. У літературі ментальність представлена як
багатоаспектний феномен, що ґрунтується як на сфері усвідомленого,
так і позасвідомого [3, с. 443]. Ментальність є багаторівневою
цілісністю, у якій складно поєднані психоемоційні, поведінкові,
мисленнєво-інтелектуальні та соціокультурні виміри [4; 5; 6].
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Людська ментальність можлива лише в єдності з людською
тілесністю. Поняття «тілесність людини» дуже близьке до поняття «тіло людини» – природного об’єкта, що характеризується
відповідною біологічною організацією. Однак у дослідженнях
останнього часу наголошується, що означені поняття не збігаються.
Тілесність розуміється як більш складний феномен, який не
вичерпується лише біологічними закономірностями, а істотно
пов’язаний з психоментальними процесами та несе відбиток культурного та цивілізаційного розвитку. Відповідно пізнання тілесності
потребує міждисциплінарних досліджень. Причому важлива роль у
них належить не лише природничим дисциплінам, а й гуманітарним,
зокрема і філософії. Річ у тім, що в сучасних дослідженнях тілесність
розглядається як особливий продукт взаємодії тіла та духу, що
формується з моменту зачаття і до самої смерті. Причому механізми
становлення тілесності є досить складними. Тілесність людини – не
є просто її «біологія», а виражає систему сенсів людини, в основі якої
– ставлення до життя та смерті [7].
Звісно, важливими умовами утворення механізмів, які формують тілесність, є властивості біологічного організму. Тіло людини
– це жива, відкрита, складна система, що самоорганізується, здатна адаптуватися до довкілля та постійно взаємодіє з ним, отримуючи енергію та інформацію. Істотно важливими для виживання людини є регулятивні функції організму. Йдеться не лише про
внутрішньобіологічні процеси, а й про ставлення до зовнішнього
світу через сприйняття тіла. Наприклад, у древніх людей ставлення до життя формувалося через переживання смерті тіла: мертве
– нерухоме тіло людини викликало страх. Тісні зв’язки тілесного
та психічного бачимо і в тому, що відчуття, переживання небезпеки, загрози виявлялися в мікрорухах тіла людини. Таким чином, у
складних природних умовах буття древньої людини «мова» рухів тіла
відігравала роль символів, що сповіщали про позитивну чи негативну
роль ситуацій [8]. Людина, що народжується, має унікальний генотип. Однак ще до народження тілесне (біологічне) істотно пов’язане з
психічним: різноманітні психоемоційні стани матері, які викликані
гарними чи поганими подіями, опосередковано впливають на дитину, викликають певні реакції [9].
Узагалі, складність феномену тілесності виявляється і в тому,
що існують «тілесні знання» та «пам’ять тілесності» [10]. Тобто набутий тілесний чуттєвий досвід «переводиться» в знання психічне. І
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навпаки, враження, що отримані через людську психіку, впливають
на людську тілесність. Пам’ять тілесності – так звана вегетативна
пам’ять. Вона виявляється в тому, що, наприклад, унаслідок стресу
виникає низка фізіологічних та психічних станів, змін в організмі.
В їх основі є своєрідний взаємозв’язок між багатьма системами
організму, зокрема – ендокринною та імунною
Отже, виходить, що сприйняття людиною світу істотно залежить
від вроджених і набутих властивостей та якостей, що характеризують людську тілесність. Така єдність психічного та біологічного в
людській тілесності дозволяє вибрати актуальний тип поведінки та
сформулювати ставлення до власного досвіду. Такі можливості є в
основі соціальної адаптації людини, відповідно до якої формується
певний тип тілесності, який має захистити людину від можливих
дезадаптацій та декомпенсацій [11].
Тож у контексті проаналізованого тілесність розуміється як
якість, сила та знак тілесних реакцій людини з моменту її зачаття та протягом усього життя. Тілесність не тотожна тілу і не є продуктом самого лише тіла. Вона пов’язана з процесами, у яких постає
складна природа людини [12]. Відповідно тілесність виявляє себе в
контексті генотипу, унікальних біологічних та психічних особливостей індивіда в процесі його адаптації та самореалізації в природному та соціокультурному довкіллі.
Основою формування тілесності людини є спільна пам’ять, що
включає як генетичні, так і психоповедінкові механізми. Тілесність
виявляється і в формі тіла – через асиметрії, характерні рухи, пози,
поставу, ритми, темпи тощо. Тілесність є рухливою, мінливою, що
пов’язано з динамікою біопсихічних процесів. Такі зміни не ідентичні
процесам дорослішання або старіння, хоча ці процеси і впливають на
тілесність
На стан тілесності впливають мотивації, настанови тощо. В цілому
– вся системі сенсів, яка визначає життя людини. У такому розумінні
тілесність зберігає індивідуалізоване знання людини про світ у формі
освоєних тілесних практик. Тому тілесність відіграє підтримуючу
функцію в адаптаційних процесах. Крім того, складні ситуації життя людини, стан довкілля – природного та соціального вимагають
певного рівня розвитку тілесності, що дозволяє людині існувати
«в унісон» зі світом, досягнути з ним резонуючого стану. Нарешті,
закінчення життя, момент смерті стосовно тілесності виявляється в
тому, що саме тілесність забезпечує роз’єднання духа (душі) та тіла.
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Ставлення до людської тілесності в цивілізаційному та
технологічному контекстах сучасності породжує цілий спектр проб
лем. Вони пов’язані з тим, що новітні нано- та біотехнологічні практики здатні істотно трансформувати людську тілесність, конструюючи
її. Однак при цьому виникають не лише технологічні, а й світоглядні
та етичні питання. По-перше, слід враховувати, що людина – це
цілісність, її тілесність є результатом всього ходу її історичного розвитку. Отже, осмислення людської тілесності повинно відбуватися
на підставі розуміння цілісності людини, неповторного «балансу»
біологічного та соціального, тілесного та ментального. Відповідно
втручання в тілесність може порушити цілісність як умову існування
людського. Недарма західні дослідники, зокрема К. Гейлз, Ф. Фукуяма, вводять поняття «постлюдина» – істота, що виникає в результаті
технологічних маніпулювань з людською тілесністю [13; 14]. Це
означає, що «тілесність» є поняття не лише біологічне, а й соціоісторичне.
По-друге, соціальність людини істотно взаємопов’язана з
її тілесністю. Це означає, що руйнування або деформування
тілесності може зруйнувати соціальність особистості. Таким чином,
конструктивно-трансформаційне втручання в людську тілесність
зачіпає саме існування людського, соціального. В.С. Стьопін
акцентує увагу на тому, що «біологічні передумови – це не просто
нейтральне тло соціального буття, це ґрунт, на якому виростала
людська культура й поза якою неможлива була б людська духовність»
[15, с. 64]. Сучасному людству треба про це пам’ятати.
Тілесність є яскравим виявом приналежності людини до світу
життя. Однак життя є конечним. Страх смерті як онтологічний страх
на рівні людської чуттєвості є складним тілесно-емоційним станом,
який людина прагне подолати, спираючись на власне раціо. Очевидно, що людині від природи генетично притаманне тяжіння до збереження власної тілесності, що вже інтуїтивно постає як супротив
смерті. Тим більш складним є пошук правильних відповідей на питання про ставлення до евтаназії – вибору добровільного уходу з життя, свідомої відмови від підтримання біологічних основ тілесності.
Саме слово «евтаназія» (εuθανασi 2α) походить від грецьких слів – «εu »~
– добре та «Θα 2νατος» – смерть та в буквальному сенсі означає «легка
смерть». У сучасному суспільстві, як правило, йдеться про випадки,
коли людина страждає через невиліковну хворобу та хоче припинити
такі страждання.
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Хоча в країнах Західної Европи вже накопичена юридично-правова база здійснення певних випадків евтаназії, багато лікарів, юристів
та пересічних людей вважає евтаназію неприпустимою, навіть за вимогою пацієнта. Противники евтаназії прирівнюють її здійснення
до вбивства, навіть якщо її мета – припинення страждань. А також
наголошують, що лікарі, юристи, рідні ні за яких обставин не мають
вирішувати – житиме інша людина чи ні. Життя надане Богом, воно
священне, і лише Бог вирішує, коли воно має припинитися [16]. Захисники евтаназії, навпаки, вважають, що життя не має стати стражданням, мукою для невиліковно хворих людей лише задля того, щоб
зафіксувати їхню природну смерть. Приречення людини на таке
існування є значно більш аморальним, ніж допомога безболісно піти
з життя [17].
У західноєвропейських країнах та США деякі форми евтаназії юридично обґрунтовані [див. 18]. Так, у Нідерландах з 1984 р. Верховний
суд визнав добровільну евтаназію можливою, а в 2000 р. парламент
прийняв закон про легалізацію деяких форм евтаназії. Опитування
показали, що 92% населення цієї країни підтримують добровільну
евтаназію, умови якої чітко визначені. Тепер за рішенням суду в кожному конкретному випадку лікар, що допомагав здійснити евтаназію
пацієнта за певних обставин, не визнається винним. Обов’язкові
умови є такими: евтаназія має бути добровільною; тільки лікар може
допомагати її здійснювати або здійснювати, коли стан хворого з
медичної точки зору має визнаватися як незадовільний.
Багато країн світу пішли шляхом окреслення умов, коли евтаназія
правовим чином не заборонена. Зокрема, евтаназія регулюється Законом про право особистості на смерть. Так, у Каліфорнії після
тривалих обговорень на референдумах у 1977 році був прийнятий
закон «Про право людини на смерть», за якого невиліковно хворі
люди можуть оформити документ з виявленням бажання вимкнути
реанімаційну апаратуру. Однак досі скористатися офіційно цим законом не вдається. Річ у тім, що умовою здійснення евтаназії є висновок психіатра про усвідомлення пацієнтом ситуації, а Американська
асоціація психіатрів заборонила своїм членам брати участь у таких
процедурах. Водночас Американська асоціація лікарів також прийняла рішення про заборону їхньої участі в евтаназії, бо це суперечить
клятві Гіппократа.
У Бельгії, Швеції, Колумбії, Фінляндії, деяких штатах США
(Орігон, Каліфорнія), Австралії дозволені певні форми евтаназії.
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 окрема, це пасивна евтаназія – припинення лікування. У Швейцарії
З
офіційно дозволені активна непряма евтаназія (використання
медикаментів, побічний ефект яких скорочує життя) та пасивна
евтаназія (відмова від засобів підтримання життя) дозволені. Тоді як
активна пряма евтаназія карається законом. У Швеції та Фінляндії
пасивна евтаназія шляхом припинення марного підтримання життя не вважається протизаконною. Однак лікар може прийняти таке
рішення лише після вільного та усвідомленого рішення пацієнта, а
не його родичів [19].
В Україні проблема евтаназії також обговорюється. Зокрема,
законодавчі аспекти ставлення до неї розглядалися Верховною Радою. На сьогодні евтаназія в Україні заборонена законом. Стаття 52
«Основ законодавства України про охорону здоров’я» твердить: «Медичним працівникам забороняється здійснення еутаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань» [20].
Отже, як бачимо, не має єдиної, визнаної всіма відповіді на питання: здійснювати евтаназію чи ні. Однак є цілий спектр складних етичних, світоглядних та юридичних питань, які зачіпають як
особистість, так і суспільство та кожного разу потребують складного
вибору.
Протилежне евтаназії ставлення до людської тілесності
вимальовується в контексті обговорення проблеми людського безсмертя. Вважається, що смерть закладена в основу будь-якого
біологічного організму, зокрема і людського. Однак психіка відіграє
захисну роль у тому відношенні, що в повсякденному житті мовби
«приховує» усвідомлення такого. Нас оточують загрозливі ситуації
буття, наявність смертності інших людей, однак ми поводимося так,
мовби в глибині власного єства знаємо про своє безсмертя. Так, людина будує плани, залишає справи «на потім», мовби час її життя не
обмежений.
Біотілесний аспект безсмертя – це надія на біологічне, тілесне
безсмертя. У сучасній цивілізації воно наближене завдяки новітнім
біотехнологічним практикам, таким, як генна інженерія, клонування, використання стовбурових клітин тощо. Дослідження перспектив розвитку технологій найближчого майбутнього дають підстави
думати, що за кілька десятиліть життя істотно зміниться і буде продовжувати змінюватися усе швидше. Ці зміни неминуче породжують
і будуть породжувати проблемні ситуації соціального й культурно-
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го характеру – і між соціумами, у яких зміни відбуваються з різною
швидкістю, і всередині соціумів – між шарами з різним рівнем доступу до нових благ, між поколіннями. З одного боку, як зазначає
Б. Юдін, очевидно, що сьогодні переважає позиція обережного ставлення до різних технологій модифікації людини. Проте все більшої
сили набирає міжнародний і міждисциплінарний рух, що називає
себе трансгуманізмом, який убачає в новітніх біотехнологічних
практиках головний шлях подальшого розвитку людства [21, с. 485].
За визначенням прибічників цієї позиції, трансгуманізм – це
гуманістична, заснована на осмисленні новітніх досягнень науки
й техніки доктрина, що проголошує можливість і бажаність фундаментальних змін (поліпшень) природи людини, насамперед з
використанням новітніх біотехнологічних практик. Прибічники
трансгуманізму вважають, що людський вид не є завершенням
еволюції, що людство перебуває на порозі її нового етапу. Людина
продовжить еволюціонувати вже не під дією біологічних законів або
законів соціальної еволюції, а завдяки науковому знанню, перетворивши еволюцію в керований процес [див. 22].
На сьогодні позиція трансгуманізму оцінюється неоднозначно.
Вона має як прихильників, так і піддається критиці. Так, наприклад, відомий американський футуролог Ф. Фукуяма висловлює
занепокоєння суттю та впливом трансгуманізму [див. 23].
В.С. Стьопін наголошує, що очікувані трансгуманізмом результати щодо генетичного поліпшення людини слід оцінювати беручи
до уваги двокомпонентний системний характер нашої тілесності. А
саме те, що людська життєдіяльність регулюється двома типами програм – біологічною (геномом людини) і соціальною, надбіологічною
(геномом суспільства), представленою кодами культури. Тому цілком
слушно постають питання: як позначаться зміни генетичних програм на культурі? Чи не призведуть вони до знищення самих основ
соціальності? [24].
Проте багато ідей трансгуманізму завоювали прихильників у колах філософів та науковців. У різний час на їхню підтримку виступали біоетик Артур Каплан, астрофізик Стівен Гокінг, генетик Джеймс
Уотсон та ін. [25]. У цілому трансгуманізм обговорює такі ж питання,
що і біоетика, а саме: вплив новітніх біотехнологій на модифікацію
геному людини, моральні проблеми клонування, трансплантології,
евтаназії тощо.
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Відомий сучасний філософ В.О. Лекторський притримується
іншої позиції. Він піддає трансгуманістичні наміри різкій критиці:
«…якщо б вдалося створити «постлюдей» безсмертними… то таке
мало б низку фатальних наслідків… Безкінечне життя одних і тих же
істот звело б до мінімуму можливість соціальних та культурних оновлень (щоправда, навряд чи в такому нелюдському суспільстві існувала
б культура). Зникли б такі найголовніші смисловизначаючі цінності
людського життя, як піклування про дітей та літніх людей (бо не було
б ні тих, ні тих), розуміння іншої людини та її проблем (оскільки і
таких проблем не було б), любов до іншої людини, яка включає в себе
піклування та розуміння любимого, усвідомлення крихкості людського життя; втратили б сенс такі чесноти, як мужність та героїзм, бо
вони передбачають самопожертву та можливість втратити життя»
[26]. Отже, оцінки трансгуманізму істотно різняться – є позитивні,
нейтральні та різко критичні.
Джерелом більшості очікуваних у близькому майбутньому досягнень у трансформуванні людської тілесності є явище, що одержало
назву «NBIC-конвергенція». Суть його полягає в злитті чотирьох
науково-технологічних напрямів, перші букви яких і дали назву
цьому явищу. Ці напрями: N – нанотехнології; B – біотехнології;
I – інформаційні технології; С – когнітивні науки. Завдяки NBICконвергенції з’являється вірогідність якісного росту можливостей
людини.
Розвиток NBIC-технологій істотно змінює природний та
соціальний світ і, відповідно, наші уявлення про нього. У
світоглядному відношенні принципово, що змінюються змісти та
сенси таких понять, як природа, життя, людина, розум. Уже зараз
живі істоти створюються штучно за допомогою генної інженерії. Не
важко припустити, що настане день, коли стане можливим створювати складні живі істоти з окремих елементів молекулярних розмірів.
Таке неминуче буде означати трансформацію наших уявлень про
людську тілесність, народження й смерть.
У спектрі моральних проблем, що постають у світлі можливостей
та впливів новітніх технологій, постає і проблема «меж людяності,
людського», тобто меж між «людиною» та «постлюдиною». Природним є побоювання дослідників та широкої спільноти беззастережно
прийняти тезу про моральність дозволу необмеженого технологічного
покращення тілесності людини. При всіх своїх потужних можливостях, NBIC-конвергенція, її наслідки та течія трансгуманізму потре-
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бують уважного й неупередженого наукового аналізу та виважених
філософських оцінок.
Ситуація подвоєння реальності людського буття завдяки створенню віртуального світу перенесла обговорення проблеми тілесності в
іншу площину. Віртуальне існування передбачає можливість збереження індивідуальних людських ментальних проявів поза природним, даним від народження біологічним тілом. Таке відображає
поняття віртуального безсмертя. Йдеться про увічнення існування
людини в інших, небіологічних формах життя.
Людство наполегливо шукає шляхів увіковічення свого життя. За
прогнозами, вже до 2020 року на технології антиейджинга буде витрачатися біля 100 млрд доларів. Передбачається, що до цього часу
будуть знайдені біологічні, кібернетичні та інші способи подовження
життя. Однак особистісне безсмертя пропонується вже сьогодні шляхом втілення бажаної інформації про себе в інфопросторі інтернету.
Гарантувати безсмертя допоможуть регулярні бекапи інформації
про людину на серверах, що розташовані на трьох континентах – в
Америці, Австралії та Европі [27]. Віртуальне безсмертя приблизно з 2045 року припускає американський дослідник, футуролог
Р. Курцвейл. Таке можливе шляхом «єднання» людини та складної
комп’ютерної техніки. Незабаром ком’ютери стануть такими довершеними, що стануть основою трансформування людського тіла, розуму та й узагалі всієї цивілізації.
Певного поширення набула також програма створення штучного
тіла – з неорганічних матеріалів, які легко замінювати та яким не
потрібні їжа та кисень. Якщо переписати інформацію з мозку людини на спеціальний людиноеквівалентний чип (ЛЕЧ) та вставити його
в тіло, яке здатне до саморуху та має чисельні необхідні датчики, то
така система може існувати потенційно безкінечно. Прогнозується
можливість створення таких чипів вже через 10–15 років. Однак
вони будуть дуже коштовними – декілька мільйонів доларів, отже,
доступними спочатку тільки заможним людям.
За прогнозом британського футуролога Я. Пірсона, віртуальне
(цифрове) безсмертя й чекає на людство в найближчі півстоліття.
Приблизно у 2050 році комп’ютерні технології досягнуть такого
рівня, що людську свідомість можливо буде повністю перенести в
суперкомп’ютер. У момент смерті людини головний мозок буде скановано та інформація про нейронні структури потрапить у комп’ютер.
На думку дослідника, завдяки такій «оцифровці» людина, не
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помітивши смерті, плавно переміститься у віртуальну реальність, де
зможе жити вічно [28]. Таким чином, наша свідомість зможе пережити момент смерті, яка перестане взагалі бути проблемою для людства.
Однак постає питання: чи можливо вважати такі складні
електронні людино-машинні системи – людьми? Збережуться пам’ять, звички, уявлення, тобто всі вияви свідомості, які
ґрунтувалися на діяльності людського мозгу. Однак чи здатні такі
електронні втілення відтворити все багатоманіття людської культури, духовності, яке накопичувалося тисячоліттями, зокрема і багатство практик та чуттєвості людської тілесності, яка також є плодом довготривалого природного та соціального розвитку? Людська
тілесність, як було показано вище, не є просто механічним додатком до свідомості, мислення, інтелекту. Лише унікальне поєднання
людської тілесності та свідомості дозволяє говорити про феномен людини – складну багатовимірну цілісність.
Багатоманітність людського життя, пошуки його сенсів передбачають відповідний простір для самореалізації особистості. Він гарантований, якщо людина є вільною. У сучасних дослідженнях поняття свободи пов’язують з поняттям практик як багатоаспектних
та багатовимірних впливів сучасної людини на природу, соціум,
людину, її внутрішній світ. У такому ракурсі свобода розуміється як
можливість людини вибирати в її суспільному бутті за власним бажанням варіанти практик здійснення її життя у всій його повноті.
У такому контексті людського буття виявляються проблемні
ситуації стосовно ставлення до людської тілесності. Вони
відображають, зокрема, занепокоєння тим, що новітні біотехнології,
програмуючи біологію людини, трансформуючи її гени, створюють
основу для обмеження людської свободи. В цікавій роботі німецького
філософа Ю. Габермаса «Майбутнє людської природи. На шляху до
ліберальної євгеніки?» представлений спектр складних філософських,
етичних та соціальних проблем, які постають у зв’язку з новітніми
біотехнологічними практиками – генною інженерією, клонуванням тощо. Ю. Габермас розгядає гіпотетичну ситуацію, у якій батьки вирішують, якою генетично має бути їх дитина. При цьому вони
виходять з того, чому самі віддають перевагу, «мовби мова йшла про
деяку річ. Однак оскільки ця сама річ розвивається в особистість,
егоцентричне втручання батьків… може мати для особистості, яка
дорослішає, екзистенціальні наслідки. Однак, виходячи з генетично
фіксованих «вимог», неможна отримати відповідь у власному сенсі
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цього слова. Тому що в своїй ролі програмуючих осіб батьки ще не
могли визначити той напрям історії життя своєї дитини, у межах якого вони будуть сприйматися дитиною, як автори цих вимог» [29]. На
основі таких міркувань філософ робить висновок, що прибічники
генетичних трансформацій людини – «ліберальної євгеніки», проводячи паралель між природним та соціальним розвитком, дуже
спрощують розуміння людини [30]. Крім того, усвідомлення власної
«штучності», запрограмованості може завадити свободі людини як її
внутрішньому стану. Як наголошує Л.Д. Бевзенко, свобода – це не
кількісно зафіксований, параметрично визначений показник, а, насамперед, внутрішнє переживання. І виникає воно на межі перетину
нашого внутрішнього світу й світу зовнішнього [31, с. 58].
Очевидно, що складні проблеми в складному світі не мають прос
тих рішень. Немає гарантій, що проектовані цілі використання
новітніх біологічних, інформаційних, когнітивних практик будуть
реалізовані відповідно задумам, оскільки навіть при усвідомленні
ризикованості проектів передбачити наслідки неможливо. Тому гарантування цілісності людини можливе за умови обережного ставлення до її тілесності.
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Философия – это язык, на котором
расшифровываются свидетельства
сознания.
М. К. Мамардашвили [13]
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Подходя к определенным эпохальным рубежам жизни человека –
«50», «60», «70» годам все очевиднее всплывает тема мимолетности
или быстротечности человеческого существования. Казалось, что
еще только-только все начиналось, но уже необходимо подводить
итоги, пусть и промежуточные.
Развивать тему быстротечности человеческой жизни можно в разных направлениях. Но если речь идет о фигуре ученого, создающего
определенный интеллектуальный продукт, то быстротечность естественно соотнести с теми результатами, которые оседают в качестве
итога интеллектуального труда, жизни в мысли, жизни как попытки
мышления.
В современном научном мире закономерной единицей измерения продуктивности деятельности ученого считаются монографии
(индивидуальные или коллективные), книги, в которых собраны
результаты проведенных исследований, размышлений. Хорошо бы,
чтобы эти тексты получили общемировую известность, имели высокий индекс цитирования. Уже это является свидетельством того, что
проделанный труд – весом, полезен, актуален. Но как относиться к
многочисленным микротекстам – небольшим статьям, которые волею судьбы оказываются разбросанными по очень разным журналам, едва ли сформировавшим устойчивый круг читателей? Чаще
всего эти тексты ожидает участь интеллектуального забвения, в то
время как самим своим естеством они формируют своеобразный интеллектуальный гумус культуры, на котором и развертывается последующая жизнь мысли.
В этой связи актуализируется проблема культуры чтения, в данном
случае – культуры чтения небольших философских текстов, которые, на первый взгляд, кажутся промежуточными в творчестве того
или иного исследователя и по своему замыслу не содержат каких-ли-
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бо принципиальных обобщений, но... И вот на это «но» хочется обратить особое внимание, зафиксировав, как видится, три наиболее
важных момента.
Момент первый. К сожалению, времена особой популярности голографического принципа, который, в свое время, активно развивали
и пропагандировали, к примеру, Девид Бом и Майкл Талбот [14],
кажутся ушедшими в прошлое. Возможно, это характерно исключительно для современной украинской культурной среды, оказавшейся
практически непрозрачной для популярного толкования новейших
естественнонаучных идей. Однако в контексте развиваемых размышлений видится важным, не вдаваясь во всестороннее перетолковывание голографического принципа, зафиксировать внимание
только на следующем.
Согласно этому принципу каждая точка среды несет своеобразную информацию о целом, в результате снимается иллюзия разделенности, иллюзия отдельности каждой части. Если голографический
принцип применить к исследованию корпуса текстов того или иного
исследователя, то очевидную ценность обретает уже любой текст, который сам по себе, в своей уединенности, в определенной мере представляет исследовательское целое. При этом, естественно, возникает
проблема особого, возможно, «голографического» прочтения, позволяющего на материале микротекста увидеть развертывание макропроцессов.
Момент второй сопряжен с трансляцией синергетических идей в
общегуманитарное поле.
С точки зрения синергетических представлений любая сложная
система, которая в своем развитии подходит к точке бифуркации,
в ситуации повышенной нелинейности становится чрезвычайно
чувствительной к малейшим флуктуациям. Видится, что именно в
микротекстах, в отличие от фундаментальных монографий, текст которых обычно детально продуман, и обнаруживаются впервые своеобразные интеллектуальные флуктуации, едва лишь намекающие на
некоторые новые идеи. Эти интуитивные намеки мягко резонируют
с актуальным идейным континуумом. Выявление подобных едва
ощутимых манифестаций кажется крайне интересным.
И, наконец, момент третий, связан с продумыванием этического
фундамента исследовательской деятельности.
На первый взгляд, чем больше мы говорим о сетях, о растворенности каждого в сложном информационном сообществе, о размы-
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тости коллективного субъекта, то отдельный человек с его индивидуальной неповторимостью предстает теряющим свою уникальную
ценность. Если теперь, опять же, перейти к рассуждениям о корпусе текстов философа, то складывается ощущение, что многие
наши писания можно легко, без потери фундаментальных смыслов
отправить в корзину и лишь в нескольких строчках упаковать все
то ценное, что, быть может, следует оставить для истории. Однако так ли это? Ведь вполне вероятно, что ключевой смыл, который действительно бесконечно важен для дальнейшего развития
жизни, закреплен за неожиданным сочетанием слов или, казалось
бы, случайным рядоположением мыслей? Этот смысл сложно эксплицируется сразу, но именно он является уникальным, добытым
высочайшим напряжением духа. В этой связи совершенно неожиданно актуализируется идея «воскрешения из мертвых», развивавшаяся русским философом Н.Ф. Федоровым. Эта идея до сих пор
производит эпатирующий эффект и сопрягается, чаще всего, с проблемой физического бессмертия человека. Но уже в переживаемой
современности реальностью становится цифровое бессмертие человека. Каждый цивилизованный житель планеты Земля многократно оцифрован, и эта информация доступна практически любому
пользователю глобальной сети и не зависит от времени физической
жизни человека. Цифровое бессмертие – это реальность, в которой
необходимо научиться существовать и развиваться. Одним из бесценных результатов этого своеобразного плода единения человека и
техники становится дарованная возможность неспешного обращения к каждому цифровому слепку (следу), к каждому тексту, который
предстает одним из измерений многомерного жизненного пути.
Все отмеченное позволяет аргументировать причину выбора для
анализа из многочисленных публикаций, монографий, подготовленных Ириной Серафимовной Добронравовой, небольшой статьи. Статья эта носит название «Багатоварiантнiсть майбутнього та людська
свобода: синергетичний погляд» [1]. Эта публикация привлекает
внимание тем, что в ней зафиксированы, как будет показано ниже, те
новые возможности развития синергетики, которые обнаруживаются в настоящее время в ситуации резкой неустойчивости складывающихся социокультурных изменений.
Человек, будущее, свобода сквозь призму синергетического видения:
информопластические интуиции. Использование автором анализируемой статьи выражений нелинейный мир, нелинейный человек, не-
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линейная среда кажется вполне естественным и не вызывает особых
вопросов у тех, кто привык к синергетическому взгляду на сложные
системы, к современной научной лексике. Однако более пристальное
внимание стимулирует вопрос: чего можно ожидать от размышлений
о многовариантности будущего и человеческой свободе, размышлений,
проведенных в контексте той или иной теоретической (концептуальной) установки, в данном случае – синергетической установки,
связанной с представлениями о динамике отрытых сложных диссипативных систем? Вопрос, по сути, фундаментальный, ибо будущее,
человек, свобода – это универсалии, которые невозможно исчерпать
какой-либо теоретической моделью. И что может дать сонастройка
модельных представлений и универсалий?
Понятно, что если, предположим, мы хотим рассмотреть далекие
звезды, то для этого необходим особый телескоп, обладающий большими разрешающими возможностями. Но телескоп – это плотноматериальный технический аппарат, а теория, теоретические построения – весьма пластичные ментальные конструкции и незначительные
пластические изменения, подвижки должны обнаруживаться при изменении иерархического уровня объекта, на который настраивается
«теоретический аппарат». И тут возникает очевидная методологическая проблема: каким образом возможно обнаружение и исследование этой пластики?
Впервые мое обращение к слову пластика случилось в контексте
размышлений о новом конструкте, который получил название информопластика [4]. Был предложен новый ракурс понимания того,
что есть информация. Информацию, к примеру, можно мыслить как
некую пластическую стихию, манифестирующую себя в слове, необычных терминологических связках (понятно, что речь может идти о
словах совершенно различных языков). Эти своеобразные словесные
микрооткрытия, терминологические инновации возникают как результат пластическтх интуиций, позволяющих выявлять новые формы.
Информопластика видится своеобразным порождением поэтической
рациональности, о которой в последнее время заговорили в связи с
возникновением некоторого кризиса традиционно толкуемой рацио
нальности.
С помощью представлений об информопластике, к примеру,
появляется возможность обнаружения одного из вариантов ответа на вопрос: что происходит при попытке рассмотрения той или
иной универсалии с точки зрения частной теоретической установ-
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ки? Можно предположить, что универсалия обладает своеобразной
«трансформирующей силой», способствующей растворению (трансформации через преодоление) устоявшихся и устаревающих теоретических конструкций. Эта мысль находится в контексте «иерархических
размышлений», которые представлены во второй части анализируемой
публикации и будут прояснены чуть позже.
С учетом того, что статья И.С. Добронравовой не имеет специально выраженной композиционной схемы, которая обычно фиксируется названиями выделенных разделов, то единственным ключом
для прояснения авторских композиционных соображений оказывается название, которое в его украиноязычной версии выглядит так:
«Багатоваріантність майбутнього та людська свобода: синергетичний
погляд». В таким образом сформулированном названии «синергетический взгляд» как бы профилируется тем, что обозначено конъюнкцией терминологических связок: многовариантность будущего и человеческая свобода. Элементы отмеченной конъюнкции имеют весьма
различную природу. Если будущее, человеческая свобода это очевидные универсалии, то словосочетание многовариантность будущего
уже имеет установочную окрашенность, совершенно очевидный «синергетический след». Автор говорит не о возможном или о вероятном
будущем, что отсылало бы в сторону совершенно иных философских
конструкций1, а о будущем многовариантном. Фактически отмеченное уже является своеобразной пластической интуицией. Слово вариант (равно как и актуализирующееся одновременно слово сценарий) тем самым подтягивается до уровня философских рефлексий,
философских высвечиваний в единой связке с категориями возможного и вероятного.
Таким образом, название публикации как бы заключает универсалии в своеобразные «синергетические скобки» с акцентом на теме
«многовариантности».
Анализ же самого «тела» текста позволяет обнаружить в нем стилистически два очень разных фрагмента, образующих своеобразную
диаду.
Первый фрагмент видится некой увертюрой к тому, что излагается
во фрагменте втором, краткий анализ которых может быть сведен к
следующему.
1
В этой связи кажется важным обратить внимание на один из последних текстов,
написанных Ж. Делезом, «Актуальное и виртуальное» [10].
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На первый взгляд автор размышляет о свободе человека в достаточно традиционном ключе, в контексте представлений о целях, целеполагании, причинах, моральном законе. Деятельность человека связывается исключительно с действиями по достижению конкретных
целей, при этом так и хочется сказать: достижению целей, путь к которым контролируется самим человеком. Однако некоторый «сбой» в
направлении движения к поставленным целям возникает в ситуации
повышенной неравновесности окружающей среды, которая преподносит всевозможные случайности, способные существенно отклонить человека от изначально намеченного пути. И вот тут традиционный кантовский способ взгляда на мир, связанный с моральной
ответственностью и самоконтролируемостью, довольно неожиданно соотносится (буквально – сталкивается) автором анализируемого текста с экзистенциальной философской традицией. На первый
взгляд аргументация обращения к мыслям А. Камю кажется вполне
понятной: мир классической науки едва ли способен удовлетворить
запросы человеческого духа. А вот синергетическая установка, очевидно, резонирует со словами Камю о хаосе, царящей случайности.
Но у Камю размышления о хаосе и случайности актуализируют проявление весьма неожиданного для синергетических конструкций
слова прозрачность: «Бунт есть требование прозрачности». И вот тут
возникает главный вопрос: не эта ли, вроде бы, случайным образом,
контекстуально возникшая прозрачность и является главным результатом сонастройки синергетической установки с размышлениями о
человеческой свободе?
Осмысление человеческой свободы, в данном случае – проводимое с синергетических позиций, естественным образом смещает
синергетический дискурс в зону самых общих гуманитарных исследований и вроде бы ничего необычного в этом нет. Для постнеклассики ситуации междисциплинарности кажутся хорошо обжитыми и
понятными. Но так ли это на самом деле? Не является ли эта «обжитость» своеобразной иллюзией? И почему, к примеру, все новые
и новые поколения «соискателей ученых степеней» с удивительной
настойчивостью не обходят вниманием старую работу французских
физиков Ж. Брикмона и А. Сокала, резко критиковавших постомодернистские тенденции терминологических заимствований, терминологических транзитов, к которым так часто обращался, в частности,
Ж. Лакан? [9].
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Привычная, можно сказать, «мягкая междисциплинарность» кажется и не требует особых трансгрессивных переживаний, которые,
по мысли М. Фуко, являются «жестом в сторону предела» и настраивают на что-то принципиально новое. Однако появление термина
прозрачность в результате транзита фрагмента экзистенциального
текста в, казалось бы, весьма устойчивую синергетическую исследовательскую среду приводит к неожиданному эффекту.
На первый взгляд попытки перетолковывания автором слова прозрачность напоминают стремление очень быстро сбить читателей,
«идущих по следу», «замаскировать» неожиданно найденное, причем
замаскировать так, чтобы никто и не ощутил сразу принципиальной,
фундаментальной инаковости, инородности.
Автор спешит заметить: «Требовать прозрачности от мира, который является хаотичным, – абсурдно» (здесь и далее перевод мой. –
Л.Б.) [1, с. 38]. При этом в процессе восприятия текста так и хочется
провести замену: слово прозрачность заменить на порядок. В таком
случае уже просвечивается хорошо знакомая, привычная связка: порядок – хаос. Но правомерна ли такая замена и не является ли подобное подталкивание своеобразной интеллектуальной провокацией, нацеленной на избегание трансгрессивных переживаний, которые
могут случиться?
И не является ли следующим «витком маскировки» подбрасываемый автором новый термин самопрозрачность, толкуемый с неожиданно традиционных позиций. Автор упоминает культовые имена
– Маркса, Фрейда, Леви-Стросса (в этот же ряд можно добавить и
Ж. Лакана). Это имена тех мыслителей, которые настойчиво свидетельствовали о своеобразной «непрозрачности человеческой психики для сознания человека» [1, с. 39]. Из чего естественно заключить,
что прозрачность является неким коррелятом сознания: прозрачно то,
что осознанно; то, что не осознанно – непрозрачно. И тогда самопрозрачность как таковая – невозможна. Поведением человека управляют подсознательные структуры и структуры внешние, специальным
образом подготовленные в результате всевозможных манипуляционных действий.
Все кажется прояснено: прозрачность – это порядок, возникающий
как итог работы сознания. Самопрозрачность – фактически невозможна. Но тогда проявляется закономерный вопрос: как может самонепрозрачный человек следовать моральному закону?
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И вот тут неожиданно И.С. Добронравова подключает к своим
размышлениям мысль М.К. Мамардашвили, подтверждающую
вроде бы сказанное: «мы можем делать только то, что хотим, но не
можем хотеть того, чего хотим» (цит. по [1, с. 39]). Или иначе: наши
собственные хотения – это тоже иллюзии, иллюзии самонепрозрачного человека.
Однако само имя Мераба Константиновича Мамардашвили действует весьма своеобразно, автоматически подключая все те его тексты, которые когда-либо были прочитаны. И уже вспоминается совсем иная мысль советского философа: «в цепочке наших мыслей
и поступков философия есть пауза. Древние называли это «недеянием». В этой же паузе, а не в элементах прямой непосредственной
коммуникации и выражений осуществляется и соприкосновение
с родственными мыслями и состояниями других, их взаимоузнавание и согласование, а главное – их жизнь, независимая от индивидуальных человеческих субъективностей и являющаяся великим
чудом» [12]. Эту мысль можно попытаться продолжить: быть может,
прозрачность – это и есть пауза, в которой человек функционирует
совершенно по другим законам, и прозрачность оказывается чисто
человеческим качеством.
Самопрозрачность – это акт, фаза саморазрушения, самоотвержения путем установления вселенской соорганизации (мощной
«прокачки энергии через систему»), устроения нового целого, фаза
своеобразного разрыва со всей предыдущей направленностью на
достижение определенных целей, фаза свободы, бунта против себя
отделенного, линейно рационализирующего, одномерного1. И тогда
становится более понятной мысль Мамардашвили о самой философии, которая «не преследует никаких целей, помимо высказывания
вслух того, от чего отказаться нельзя» [12]. В фазе прозрачности это
«то, от чего отказаться нельзя», обнаруживается с категорической ясностью, хочется даже сказать – с ясностью исцеляющей. Без сдвигов
сознания, которые добываются в состояниях прозрачности, наука обречена на самоистощение. И понятнее становится миссия, культурное предназначение философии науки. Эта философская дисциплина
предстает уже не просто как философское перетолковывание научных открытий, в ходе которого происходит, как говорят некоторые,
1
При этом видится очень важной мысль И.С. Добронравовой: «Щоб утворити нову
структуру, необхідна міць потоків енергії, що потрапляють у середовище або виробляються ним» [1, с. 42].
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бесполезное затуманивание научной терминологии. Философия помогает науке восстановить связь с источником, вблизи которого конденсируются новые концепты. Их и вылавливают, по мысли Ж. Делеза,
философы. Эти концепты способствуют дальнейшему развитию и
науки, и техники.
Видится, что прозрачность и может рассматриваться в качестве
нового и продуктивного концепта, с помощью которого проблема
«співвідношення організації та самоорганізації, вельми непроста
для людиномірних систем» [1, с. 46] может обнаружить совершенно
неожиданные измерения. Концепт прозрачности стимулирует развитие методологии освоения «ситуаций свободного выбора», создание
теоретических моделей проживания подобных ситуаций, перевод
естественнонаучных представлений о флуктуации в контекст осмысления человеческих поступков.
Прозрачность обнаруживается как результат разрыва, бунта, который, едва ли можно толковать как следствие «мягкой» соорганизации, здесь предчувствуется необходимость расширения традиционного синергетического видения. И вот тут целесообразно обратиться
ко второму фрагменту анализируемой статьи.
Достаточно условно этот фрагмент можно считать начинающимся с размышлений о ситуации бифуркации [1, с. 43], которую Ирина
Серафимовна тесно связывает, опираясь на результаты исследований
И.Р. Пригожина, с ситуацией формирования причины.
Отмеченный фрагмент имеет особую ценность по нескольким
причинам.
Он наполнен очевидной проясняющей силой. Текст можно рекомендовать для проработки не только студентам, но и всем тем, кто уже
много лет знаком с ходом развития синергетических идей. Возникает
даже некоторое огорчение в связи с тем, как недопустимо отделены
в нашем культурном пространстве мысль философа и жизнь обыкновенного человека. Разве не выиграли бы «обыкновенные украинцы»,
все те, кто далек от занятий философией науки, от совместной жизненной проработки таких конструктов, как: аттрактор, параметр
порядка, управляющий параметр, «локальное уменьшение энтропии, связанное с саморганизацией»; «передача произведенной энтропии среде»,
«энтропийная плата за самоорганизацию»; низкая и высокая энтропия;
самоорганизационные структуры; плата за создание и поддержание порядка; гомеостазис локальных структур; переход энергии в такую форму, когда она уже не может совершать работу [1, с. 44–45]. Ведь все

55

Лидия Богатая. Небольшие тексты и фундаментальные сдвиги

bo
o

k.

su

m

y.

ua

эти мудреные словосочетания имеют очень конкретные жизненные
приложения. И, быть может, многое в наших судьбах сложилось бы
иначе, если бы мы смогли своевременно применять все это знание и
адекватнее оценивать происходящие в жизни самоорганизационные
процессы. Опыт современных западноевропейских научных организаций свидетельствует о том, что все более востребованным становится практически полезное научное знание. Практическая философия
переходит из ряда красивых лозунгов в очевидную необходимость,
хочется даже сказать – практическую неизбежность. В связи с этим
и появляется желание еще и еще раз перечитывать тех философов,
которые понимали философию как жизненную практику, практику
себя, практику «заботы о себе».
Возвращаясь к анализируемому фрагменту текста, важно отметить, что в нем заявлена очень мощная проективная мысль (если
воспользоваться соответствующей терминологией С.Б. Крымского
[11]). Эта мысль связана с необходимостью четкого различения типов
сложных самоорганизующихся систем. Весьма интересны размышления автора о сложных системах типа фракталов, находящихся в
зоне конкуренции разных аттракторов [1, с. 46]. Речь идет о системах, требующих предварительной самоорганизации. Автор настаивает
на том, что самоорганизация самооргнанизации рознь и это важно понимать. От различения типов самоорганизации уже один шаг к тому,
что видится ключевой наработкой данного текста.
Эту мысль можно было бы обозначить как своеобразный призыв к
выявлению и исследованию иерархических уровней, на которых осуществляется самоорганизация.
Понятно, что для философии эта мысль, конечно же, не является
оригинальной. В свое время, в процессе развития мною темы многомерного мышления, совершенно закономерно обнаруживалось, что
новое мышление тесно связано с переосмыслением идеи иерархии.
Когда читаешь строки Ирины Серафимовны (со ссылкой на тексты
В.Г. Буданова) о своеобразии самоорганизационных процессов, происходящих на среднем, микро и мегауровнях, различиях процессов
самоорганизации на этих уровнях [1, с. 47], то вспоминаются и удивительно глубокие фрагменты размышлений об иерархии Василия
Великого, и развитие этой идеи русским мыслителем Владимиром
Шмаковым, и точные, и одновременно весьма похожие на все то, что
уже было отмечено интуиции о холоне лауреата нобелевской премии
по физике Альфреда Кастлера, тексты которого в свое время на рус-
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ский язык переводил В.И. Аршинов (см. [3, с. 203–216]). Однако при
этом хочется подчеркнуть следующую мысль.
Каждый человеческий (исследовательский) «голос» обладает своей неповторимой уникальностью. Его никогда не заменить голосом
другого. К сожалению, в нас все еще живет одномерный человек, стремящийся обрезать, редуцировать любую живую мысль и привести ее
к своим собственным привычным ментальным схемам. В этих схемах можно обнаружить одномерные проекции интеллектуальных
прозрений Канта, Маркса, Фрейда… и много чего другого. И часто,
не дослушав человека до конца, мы с полной серьезностью заключаем: «Но ведь это же в свое время уже сказал Гегель!». В этот момент
возникает некоторое наслаждение от своей собственной учености и,
отчасти, от конфуза автора, которого уличили в неоригинальности
мышления (а ведь он столько мучался, страдал, чтобы выразить это!).
Хочется верить, что мы уже готовы различать в себе проявления этого одномерного интеллектуала и с улыбкой наблюдать его недочеловеческие ужимки.
Мысль Ирины Серафимовны об иерархии самоорганизующихся
систем уникальна, ибо она многомерно и своеобразно развертывается в направлениях осмыслений человеческой свободы, нравственного
закона, причинности, прозрачности, самопрозрачности, многовариативности… И именно в этой неповторимой многомерности распылен тот
ментальный нектар, для сбора которого желательно развивать в себе
пластическую чувствительность.

Заключение

В итоге формирования текста, который вместе с оригинальной статьей И.С. Добронравовой составляет своеобразный диптих, возникло
несколько требующих обнаружения замечаний.
Замечание первое. Вполне возможно ожидать и несогласие Ирины
Серафимовны с предложенным вариантом перетолковывания ее текста. И это видится вполне допустимым, ибо текст единожды рожден,
но дальше живет своей собственной жизнью. Автор уже ничего не
может исправить. Хорошо известные попытки М. Врубеля «переписать своего Демона» виделись его современникам своеобразной болезнью Духа.
Что же касается ситуаций многочисленных перечитываний, то в
них любой текст обретает свое множественное смысловое разверты-

57

Лидия Богатая. Небольшие тексты и фундаментальные сдвиги

bo
o

k.

su

m

y.

ua

вание. И едва ли стоит печалиться о том, что тот или иной читатель
обнаруживает смыслы, которые не очень близки автору. Оправданием такому читателю служит искреннее стремление понять и принять
мысль Другого.
Замечание второе вызвано естественно возникшим мотивом ответственности. Является ли ответственным поступок того же читателя, акцентирующего внимание на скрытых, а не подчеркиваемых
самим автором смыслах? Кажется, что ответ на этот вопрос заключен
в самом слове ответственность, которое созвучно ответности, значащей готовность к отклику на обнаруживаемое. Безответственность
же сродни безответности, отделению, самозамыканию. Ценно любое смысловое резонирование, ибо оно ведет к связыванию с Другим,
к попытке обнаружения в мире нового со-звучия.
Замечание третье. Сонастраивание тех или иных синергетических конструктов с общечеловеческими универсалиями явно свидетельствует о своеобразном «гуманитарном порыве» и даже «гуманитарном прорыве». Было время, когда первые попытки надевания
гуманитариями «синергетических очков» вызывало лишь снисходительную улыбку на устах «настоящих естествоиспытателей». Однако,
похоже, что наступают времена иные. Времена, когда дальнейшие
фундаментальные изменения в науке становятся невозможными без
глубинных гуманитарных переосмыслений. К примеру, без переосмыслений того, что есть прозрачность, простота, Я...
Замечание четвертое. Два года тому назад автору этого текста
казалось, что весьма перспективным в складывающейся исследовательской ситуации становится развитие представлений о гуманитарной сложности. Соответствующие взгляды развивались в целом ряде
публикаций ([5], [6], [7], [8]).
Однако самые первые попытки продвижения по отмеченному
пути привели к несколько неожиданным результатам, а именно – к
возникновению интуиции о том, что вблизи ЧЕЛОВЕКА происходит
своеобразное приручение сложности, многочисленные разговоры о
нарастающей сложности окружающего мира кажутся уже «нестрашными страшилками». Сложность неожиданно оборачивается простотой и прозрачностью, хаос видится космосом, а управляющим порядком
становится сама КРАСОТА. И от поисков сценариев выживания человечества хочется вернуться к исконно философским практикам «заботы о себе», к заботе о том, чтобы прорастая в Другого, не ранить и
уж, тем более, не истребить его собой, а высветить ту уникальную не-
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повторимость, своевременность и важность, без понимания которых
не сбыться и моему Я.
Так как данная статья написана для сборника, посвященного
юбилею И.С. Добронравовой, то текст естественно завершить очень
простыми словами:
Ирина Серафимовна, спасибо большое за дарованную Вами возможность самоактуализации в Мысли и в Мире.

ua

Литература

bo
o

k.

su

m

y.

1. Добронравова І. С. Багатоварiантнiсть майбутнього та людська свобода:
синергетичний погляд // Практическая философия науки / И. С. Добронравова. – Сумы : Университетская книга, 2017. – С. 37–38.
2. Аршинов В.И. Об иерархии // Некоторые проблемы диалектики. Вып.
VII. Программно-методические материалы в помощь философским семинарам АН СССР. – М.: ИФРАН, 1973. – 234 с.
3. Богатая Л. Н. На пути к многомерному мышлению /Л. Н. Богатая. –
Одесса : Печатный дом, 2010. – 372 с.
4. Богатая Л. Н. Информопластика: потенциал нового терминологического конструкта Δo 2ξα / Докса. – 2013. – Вип. 1 (19). – С. 28–44.
5. Богатая Л. Н. Гуманитарная сложность: возможность нового витка в развитии синергетики // Дні науки філософського факультету 2016. Міжнародна наукова конференція (20–21 квітня 2016 р.). –
К. : Видавничо-полiграфiчний центр «Київський університет», 2016. –
Ч. 6. – С. 7–9.
6. Богатая Л. Н. Лингвоэстетика в контексте представлений о гуманитарной сложности // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – 2015. – № 11/2 (127). – С. 6–11.
7. Богатая Л. Н. Гуманитарная сложность в контексте ближайших категориальных понятий // Науковий вiсник Мiжнародного гуманiтарного
унiверситету. Серiя: Iсторiя. Фiлософiя. Полiтологiя. – Вип. 10. – 2015. –
С. 47–51.
8. Богатая Л. Н. Гуманитарная сложность: предварительные размышления // Науковi абриси III тисячолiття, iндустрiальний хай-тек та проблеми iнновацiйноï освiти в умовах кросс-культурних взаємодiй. –
Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – С. 8–11.
9. Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна / Ж. Брикмон, А. Сокал ; [пер. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина]. – М. : Дом интеллектуальной книги, 2002. – 248 с.
10. Делез Ж. Актуальное и виртуальное [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yngo.at.ua/_ld/1/181_Biblioteka_Elen.html

59

Лидия Богатая. Небольшие тексты и фундаментальные сдвиги

bo
o

k.

su

m

y.

ua

11. Крымский С. Проект и проектирование в современной цивилизации //
Крымский С. Экспликация философских смыслов. Изд. доп. – М.:
Идея-Пресс, 2006. – С.142–154.
12. Мамардашвили М. К. Философия – это сознание вслух // Юность. –
М., 1988. – № 12. – С. 9–13.
13. Мамардашвили М. Как я понимаю философию / М. К. Мамардашвили.
– М. : Прогресс, 1992. – 414 с.
14. Талбот М. Голографическая Вселенная / М. Талбот ; пер. с англ.
В. Постникова. – М.: Издательский дом «София», 2004. – 368 с.

60

Розділ 1. Складний світ людини

Руслана Коперльос

Складний світ для складної людини:
синергетичне розуміння

bo
o

k.

su

m

y.

ua

Український філософ С. Кримський разом з В. Кузнєцовим тлумачать поняття “світ”, об’єктивний зміст якого виступає предметом
світогляду, що завжди органічно пов’язувалося з усім комплексом
фундаментальних проблем філософії і насамперед з її основними
питаннями, у контексті ставлення свідомості до буття. На основі
цього дослідники виділяють атрибутивні характеристики світу [8, с.
59–83]:
1) він виступає як матеріальна єдність найрізноманітнішого у сфері
явищ, як форма цілісності певної системи природи, як сфера буття
рухомої матерії. Світ – це не просто сфера буття у його необхідності
і можливості, не просто тотальна антитеза “ніщо”. Це насамперед
певна системність буття, предмети і явища якого утворюють природну цілісність; світ тримається взаємною відповідністю час
тин, бо будь-який його компонент відноситься до одного і того ж
цілого;
2) світ не має просторових меж у метричному сенсі (просторова-часова характеристика): його межі скрізь. Ця внутрішня специфіка
притаманна всім явищам, що належать до даного світу, у цьому
сенсі вона проходить через кожну точку світової сукупності та
виражається у кожному її об’єкті;
3) світ реалізується як гранична сфера функціонування певних закономірностей, точніше, як тип закономірностей, що
розкриває якийсь порядок світу. Наприклад, у фізиці цей тип
закономірностей характеризується групами перетворень симетрії
визначеними фундаментальними константами або їх специфічним
поєднанням;
4) світ характеризується самодостатністю закономірностей, що
детермінують все різноманіття його явищ. Ця самодостатність
проявляється як повнота причин, необхідних для породження явищ світу та їх пояснення. У цьому аспекті світ виступає як
самодіяльність тих речей і подій, що йому належать;
5) світ є таким, що спостерігається суб’єктом (людиною) та
центрується відносно нього, тобто не світ входить у людину, а лю-
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дина є лише однією (а не єдиною та основною) з атрибутивних характеристик світу;
6) світ пов’язаний з певним типом фізичної реальності. Наприклад,
світ речей як собі тотожних просторово-локалізованих об’єктів,
які окреслюють предметну область класичної фізичної картини
світу. Це переважно просторово-протяжний світ, представлений
у вигляді системи матеріальних точок, що характеризуються у
предикаті евклідової метрики і маси;
7) світ виступає певним видом існування (можливий, дійсний тощо).
Але під типом існування тут розуміється не вичерпна за змістом
характеристика матеріального буття, а його певні модифікації і
специфічні прояви.
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Такі атрибутивні характеристики розкривають специфічний
категоріальний лад уявлень про світ. Так, якщо та чи інша частина природи може просто характеризуватися притаманними їй
закономірностями, то в системі світу закономірності виступають
у більш високому та складному розумінні світопорядку, котрий
реалізується як якийсь природний стан явищ, що стійко зберігається
у вигляді певної організації речей і подій.
Спираючись на ідеї цих дослідників, а також ідеї І. Пригожина, котрий називає складність, темпоральність і цілісність визначальними характеристиками світу [11], І. Добронравова говорить
про причинність та цілісність у синергетичних образах світу, де самоорганізація може бути визначена як становлення нового цілого,
утвореного узгодженою поведінкою складових елементів вихідного
середовища. Дослідниця вважає, що потрібно мислити світ в цілому, тобто як єдність багатоманітності, і тут треба враховувати такі
способи:
yy законовідповідність – єдність подій світу як прояву законів (“світ
як математичний універсум” – Галілей);
yy системність – структурна єдність (атомізм, “квантові сходи” –
В. Вайскопф);
yy цілісність – генетична єдність багатоманітності світу як цілого
в результаті його самоорганізації та становлення і відтворення
складних самоорганізованих цілісностей у ньому.
Ба більше, вона наголошує, що межі застосовності системного
розуміння єдності багатоманітного як генетичної єдності встано-
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вила сучасна фізика високих енергій, а незастосовність принципу
редукції до пояснення систем, що самоорганізуються, – синергетика. Це дві основні галузі нелінійної науки, яка розгортається у
процесі сучасної глобальної наукової революції, що розпочалась
у 60-х роках минулого століття. У нелінійній науковій картині
світу як спосіб мислити єдність багатоманітного розглядається
цілісність систем, що самоорганізуються, адже самоорганізація
власне і є становленням та відтворенням нового цілого. Прояснення категоріальних засад, адекватних межам застосовності
нелінійних теорій самоорганізації, забезпечує можливість
онтологізації нових знань на базі створення нової картини світу.
Саме тому І. Добронравова пояснює, що цілісність (у синергетичному розумінні) розглядає ціле як єдність різноманітності
процесуально: це і процес самоорганізації як становлення нового
цілого, що створює собі частини з наявних елементів середовища
(поява параметрів порядку); це і динамічно-стійкий періодичний
процес відтворення станів цілого (формування граничного циклу в фазовому просторі, утвореному двома періодично змінними
параметрами порядку); і процес переходу параметрів порядку до
хаотичної поведінки [7].
У зв’язку з цим світ можна розглядати як складну систему, що постійно еволюціонує та є цілісною. Це відбулося через те, що, спираючись на синергетику, філософія долає фрагментарність філософського дискурсу, який склався у першій половині ХХ ст., і повертається
до цілісної картини світу і розкриття місця і ролі людини в ньому.
Все це вимагає й одночасно сприяє уточненню і конкретизації таких
філософських категорій, як структура і система, порядок і хаос, стійкість і нестійкість, простота і складність, що використовуються при
характеристиці процесів розвитку. Виникла необхідність перегляду
змісту категорій “час”, “простір”, “необхідність” і “випадковість”,
“детермінізм”, розширилося і змінилося розуміння каузальності,
виробленої класичною наукою, саме поняття “розвиток” у світлі досягнень сучасної науки трактується зовсім інакше. Виникла потреба
осмислити і ввести в систему філософських категорій, видозміненою
синергетикою, і зрозуміти: нелінійність і багатоваріантність (альтернативність), непередбачуваність процесу розвитку, хаос і випадковість у виникненні нового.
Складноорганізовані системи, що складаються з великої кількості елементів, котрі знаходяться у складних взаємодіях один з одним і
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володіють величезним числом вимірів свободи, можуть бути описані невеликим числом істотних типів руху (параметрів порядку), а всі
інші типи руху виявляються “підлеглими” (принцип підлеглості) і можуть бути досить точно виражені через параметри порядку. Говорячи
про принцип підлеглості (Г. Хакен), мається на увазі, що в процесі
самоорганізації колективний узгоджений рух елементів середовища/
системи/структури завжди підкорюється параметрам порядку при
становленні якогось нового цілого, яке своєю чергою формує з наявних елементів, що знаходяться у його оточенні, свої власні частини
(І. Добронравова).
Згідно з класичною термодинамікою еволюція світу полягає у
процесах спрощення організації, деградації структур й утворень,
зростання ентропії, хаотизації. У постнекласиці синергетика вивчає
головним чином протилежні процеси: шлях до складного, породження складного; процеси хаотичності та спрощення організації досліджуються нею лише як необхідні еволюційні стадії функціонування
складного і сходження до складнішого.
І тому на цьому етапі розвитку науки категорії “ціле” та “частина” виявляються значно більш адекватними відносно процесів самоорганізації, ніж поняття “елемент” і “структура”, особливо в тому їх
розумінні, яке характерне для методології фізики при описові стійких рівноважних систем, коли властивості системи повністю визначаються взаємодією її елементів і поняття зв’язку зводиться до актуального здійснення їх взаємодії. Таке розуміння було характерне для
того рівня фізичного пізнання, коли фізичні системи розглядалися
поза їх становленням і розвитком, тобто лише в їх функціонуванні.
Вважалося, що готові форми представляються початковими умовами існування змісту, а сама форма визначається структурою, тобто
стійкими зв’язками між елементами (наприклад, підстави методологічних настанов редукціонізму: від елемента до системи, від частини
до цілого).
Розглядаючи атрибутивні властивості світу, які дали В. Кузнєцов та С. Кримський, спираючись при цьому на історико-філософський досвід розгляду поняття “світ”, І. Добронравова вважає, що
тут «і цілісність світу як єдність багатоманітного, і монадність світу,
рамки особливості якого проходять через кожний його об’єкт, що є
носієм того специфічного способу існування матерії, який визначається системою діючих у ньому закономірностей (світопорядком).
Всі ці та інші атрибутивні характеристики категорії “світ” мають
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відповідні уточнення у сучасній картині світу. Так гармонія світопорядку реалізується через принципи симетрії, які визначають можливі типи фізичних законів; спосіб порушення локальних симетрій
під час становлення певного світу визначає значення фізичних констант і специфіку елементного складу всіх об’єктів даного світу…»
[5, с. 1].
Бачення світу в сучасному природознавстві – це бачення
розвитк у. Всі об’єкти цього світу, включаючи сам світ, розглядаються як об’єкти, що становляться та розвиваються. Відповідно
трактуються загальні форми буття цього світу і в цьому світі, що
виступають як онтологічні відповідності найважливіших категоріальних співвідношень, утілених у понятійних структурах теорій
самоорганізації. Такі є риси світу, відкриті новими природничими теоріями й узагальнені у відповідній науковій картині світу.
Але цю картину світу вже не називають власне фізичною, хоча
вона розвиває те, що свого часу нею було. І хоча розвиток фізики
призвів до появи фізики живого, нинішня наукова картина не є
результат фізичної експансії. Єдині принципи опису живого, взятого як у фізичному, так і в хімічному та в біологічному аспектах,
дають підставу для більш серйозного дослідження синтезу сучасного природознавства в єдину наукову картину світу. Оскільки, як
уже зазначалося, описуючи наукову картину світу [6], спираються
на певне коло категоріальних співвідношень та акценті уваги на їх
онтологізацію, то саме такий погляд выдповыдаэ стилю наукового
мислення, котрий розглядається як усвідомлення наукової істини, формою фіксації якої виступає наукова картина світу, а визначальним моментом у стилі мислення є евристичність тих чи інших
груп категорій.
Варто розрізняти категорію світ у філософському значенні, коли
мова йде про світ у цілому, і ті поняття світу, які складаються і використовуються у конкретних науках, коли мова йде, наприклад, про
світ фізики, світ біології, світ астрономії тощо, тобто про ту реальність, що становить предмет дослідження відповідної конкретно-наукової дисципліни.
Світ як складна дійсність, що розвивається, завжди значно складніший, ніж уявлення про нього, що сформувалися на певному етапі
суспільно-історичної практики (тут мається на увазі те, що досить
часто світогляд і картину світу ототожнюють, але це не стосується наукової картини світу). Водночас за рахунок спрощень і схем картина
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світу виділяє із нескінченного різноманіття реального світу саме ті
його сутнісні зв’язки, пізнання яких і становить основу науки на тому
чи іншому етапі її розвитку. Важливо мати на увазі, що світоглядний
образ світу – це не тільки осмислення світу, знання про світ, але одночасно система цінностей, що визначає характер світовідчуття, переживання світу людиною, певну оцінку тих або інших подій і явищ
та відповідно активне ставлення людини до цих подій. Поняття “світ
у цілому” є досить широким: воно включає і світ сущого і належного,
і нашу планету, весь Всесвіт і відомі з фізики мікро-, макро- і мега
світи. Світ у цілому не мислиться як щось завершене, у якому вже все
склалося і відоме.
Нагадую, що в класичній науці світ розглядався як сукупність
простих (елементарних) об’єктів, що взаємодіють між собою і підкоряються при цьому певним закономірностям, приблизно те ж
саме говорилось про людину. Саме тому класична картина світу, котра базується на досягненнях Галілея та Ньютона, створює
графічний образ прогресивно скерованого лінійного розвитку з
жорсткою детермінацією. Минуле визначає сучасне, дійсність –
майбутнє. Усі стани світу можуть бути прорахованими та передбаченими.
Але світ влаштований так, що допускає складне. Саме тому відомий вчений С. Курдюмов бачить нові тенденції у науковому світогляді [9], а саме:
- ідея множинності, котра здійснюється через багатоваріантність
розвитку, множинність форм пристосування до мінливого середовища;
- неможливість екстраполяції за часом складних систем: в умовах нестійкості системи малий вплив може призводити до
катастрофічних результатів, подальших ланцюгових реакцій,
які розвиваються за своїми законами і приводять у дію потужні
енергії;
- зрив і зміна напряму розвитку системи в точках біфуркації;
- коеволюція систем, що розвиваються з різною швидкістю;
- самоорганізація складних систем;
- здійснення режимів з загостренням, у яких за кінцевий час енергія
системи йде в нескінченність;
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Це стосується і діалектичного процесу наукового знання
(пізнання), котрий містить у собі фіксацію зміни образів (гештальтів)
досліджуваних об’єктів, які упорядковані за ступенем складності:
від простих об’єктів класичної механіки до складноорганізованих
людиновимірних систем, що саморегулюються та саморозвиваються. Це призводить, на думку В. Аршинова, до висновку про «зростаючу міждисциплінарну конвергенцію природничо-наукового
і соціогуманітарного знання; конвергенцію, занурену в онтологію
виникаючого світу складності» [1, с. 9]. Тому можна вважати,
що ядром постнекласичної раціональності є міждисциплінарні
системно-кібернетичні та синергетичні поняття, а також нелінійні
людиновимірні моделі систем. Тут виникає новий комплекс
трансдисциплінарних питань, котрі так чи інакше формуються
навколо проблеми складності й системи цінностей у новому світі
складності. Мається на увазі нелінійний світ – це світ з іншими
відмінними від звичних для класичної науки закономірностями. Це
закономірності виростання складних структур з малих флуктуацій,
становлення складного еволюційного цілого, спрямованості перебігу
процесів, інші принципи симетрії й управління процесами розвитку складних систем. Причому важливо зрозуміти, що всі реальні
системи, як правило, відкриті та нелінійні. І навпаки, закритість і
лінійність є винятком з правила, надмірне і часто неправомірне
спрощення дійсного стану справ, як це було з розумінням світу в
класичній науці [3].
Ба більше, у цьому аспекті В. Аршинов говорить про виникнення синергетичного дискурсу, який, на його думку, зараз не досить потужно досліджується: врахування особистості дослідника
для отримання знання; наявність спостерігача, котрий виникає у
складноорганізованих потоках комунікації та комунікативних подіях і знає, як адекватно себе поводити в ситуаціях, пов’язаних з
індивідуальними актами чи кооперативними взаємодіями; спостереження постнекласичного міждисциплінарного суб’єкта, котрий
знаходиться у середин і науки та, відповідно, занурений у ній, говорить і пише її мовою, але при цьому і через це сам видозмінюється
(наприклад, ускладнюється); різноманітність та неоднозначність
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шляхів перевідкриття простору та часу; нелінійність та багатоманітність мислення; складність світу; ідея, що майже все самоорганізується та саморозвивається тощо, і є основною ознакою синергетичного дискурсу [2].
Для того щоб зрозуміти світ, треба враховувати, що людина
знаходиться в ньому, а це призводить до ідеї складності як синергетичного процесу, що постійно перебуває у стані становлення. І,
як наслідок, тут виникає проблема розуміння складності – вже як
проблема розуміння складнісного суб’єкта. Тому можна вважати,
що для наукової картини світу складність є досить важливим концептом, оскільки йдеться не тільки про складність самого світу та
її компонентів, але й про складність самого суб’єкта дослідження.
Тобто відношення “суб’єкт – об’єкт” пізнання буде складним, бо
містить і складний об’єкт, і складний суб’єкт. Саме тому науковою
картиною світу можна вважати обґрунтоване конкретно-історичне уявлення про світ, що взаємно обумовлено зі стилем наукового
мислення. А говорити про появу нового стилю наукового мислення можна лише тоді, коли розширення наукової картини світу на
основі нових наукових результатів і категоріальне осмислення понятійних структур нових теорій стануть адекватними новому рівню
наукового пізнання дійсності.
Людина змінилася історично не тільки за допомогою інших представників свого виду, але й за допомогою маси нюансів, які наповнюють її буденне життя: новітні технології, економіка, політика, екологія тощо. Вона знаходиться не тільки в середині природи, але й поза
нею і вважається вже не тим елементом, який панує над природою, а
й несе відповідальність: не лише за свої позитивні чи негативні дії,
котрі відповідним чином впливають на навколишнє середовище, але
й відповідальність за тенденції розвитку, котрі вона може породжувати або підтримувати.
Тому людина є складною не тільки біосоціальною, але й рефлексуючою істотою, котра розвивається динамічно і нелінійно. Найбільш повно вона проявляється у діяльності та динаміці. Через це
О. Ярославцева стверджує, що людину можна дослідити за допомогою синергетики як складний об’єкт, що самоорганізується, і, крім
того, можна зрозуміти людську діяльність у логіці синергетичних моделей. «Людину слід досліджувати як динамічний процес за допомогою властивостей людини-дослідника. В даному випадку відношення предмета та дослідника потрапляють у відповідність з антропним

68

Розділ 1. Складний світ людини

bo
o

k.

su

m

y.

ua

принципом у полі зору спостерігача, відображаючи інформацію про
предмет» [12, с. 48].
Тут варто виокремити дослідження німецького соціолога Н. Лумана, котрий для пояснення своєї концепції суспільства спирається
на складність розуміння людини як такої та розглядає, як це впливає на пояснення суспільства, котре теж є складним. Саме він зумів
пояснити устрій соціальних систем у повноті їх ієрархії і взаємин,
показавши складну структуру суспільства з усіма вхідними в нього
підструктурами. Ускладнивши і розширивши поняття комунікації,
Н. Луман пояснив неоднозначну позицію людини в суспільстві: з одного боку, людина редукується до простого елемента комунікацій,
і тут мова йде тільки про дії людини; з іншого – він відмічає надзвичайну складність людини, кажучи про те, що навіть самореферентність системи поступається за складністю. Поряд з цим дослідник вважає загальносистемною якістю складності комплексність,
оскільки системи, що саморозвиваються, володіють особливою організацією, що несе інформацію про конкретну систему. Наприклад,
у випадку біологічних організмів – це генетичний код, у суспільстві
– це культура (котра є своєрідним соціокодом). Інформація служить
не тільки засобом зв’язку, їй можна відводити роль свого роду середовища, існування якого підтримується окремими відповідними елементами системи. Але «…суспільство залишається єдиною глобальною системою і не терпить в собі або біля себе ще якихось простих
суспільств. Еволюція сама по собі не потребує ніяких орієнтуючих
тенденцій. Вона не представляє собою цілеутворюючий процес» [10,
c. 20].
У зв’язку з цим варто зазначити ще один прояв складності, який
стосується сфери людського життя, – соціальні групи та політичне
суспільство. Тут випливає ідея Д. Дзоло про соціальну складність
як специфічну конфігурацію, що склалася у сучасних постіндустріальних суспільствах, суспільних відносин у тому вигляді, у якому
її сприймають самі суб’єкти соціального життя [4]. Суспільство
характеризують як складну систему, бо воно включає в себе безліч
елементів, окремих підсистем і рівнів. Адже некоректно говорити
про існування тільки якогось одного суспільства, це може бути і
громадська група у вигляді соціального класу, і суспільство в межах однієї країни, і людське суспільство в глобальному масштабі.
Наприклад, політична сфера суспільства включає у себе партії і
державу. А держава сама по собі теж є складною і багаторівневою
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системою. Тому суспільство і прийнято ідентифікувати як складну
динамічну систему.
Отже, для сучасної науки важливим є усвідомлення світу як
складного разом із його цілісністю, темпоральністю, нелінійністю,
саморозвитком, самоорганізацією. І ці властивості стосуються як
світу в цілому, так і окремо кожного з його компонентів та систем/
структур, явищ/феноменів, об’єктів/предметів. Крім того, вони
розглядаються та сприймаються через принцип підлеглості (є одним із гарантів порядку): коли ми спостерігаємо, як елементи, котрі
наділені певною мірою свободи і таким чином здатні до самоорганізації та саморозвитку, так і елементи, котрі підкоряються цілому, при цьому створюючи інновацію (нову складність, видозмінену
складність) з елементів, що присутні в навколишньому середовищі,
де відбувався даний рух. І тому можна говорити про складність суспільства як системи, яка включає в себе людину як складність у всіх
її проявах.
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Мы живем во времена «пост». А может даже, обыгрывая это, можно
сказать – в поствремена. Их наступление наиболее проявилось в изменении культурных трендов, что было названо культурным постмодерном. Для нового технологического уклада появилось название
«постиндустриализм», «постлиберализм» оказался работающим термином для определения современных международных отношений и
даже церковных трендов в сторону экуменизма. Сейчас все чаще стали звучать слова «постчеловек» и «постчеловечество», что является
откликом на те неминуемые проекции всего перечисленного «пост»
на человека, его существование в эти самые поствремена. Известный
социолог Зигмунд Бауман назвал все это емким термином «текучая
современность», тем самым точно отразив суть этих перемен – все
пришло в движение, сегодняшнее уже не похоже и иногда радикально не похоже на вчерашнее, все, что имело раньше более менее устойчивые формы, превратилось, образно говоря, «из частицы в волну»,
распадаясь и собираясь в какие-то изменчивые неустойчивые и непредсказуемые формы.
Постнаука – это имя, которое в эти времена получило то, что
раньше именовалось наукой. По-другому мы называем это – постнеклассическая наука. Именно ей суждено пытаться концептуально
ухватить эту текучесть современности и сказать, каким образом можно с этим обращаться. Особые вызовы стоят перед дисциплинами
социог уманитарного профиля – даже само понятие «современность»
– из их тезауруса. Но, как известно, старые модели описания реальности в силу разных причин (чаще связанных с их носителями) уходят с арены только в том случае, если их неадекватность становится
уже плохо скрываемой. Чаще случается такое «вдруг» после какогото кейса, который и обнаруживает назревший кризис адекватности.
О кризисе современной социологии разговор ведется давно, но
происходит это достаточно противоречиво. На верхних абстрактнотеоретических этажах это активно обсуждается, порождая интенсив-
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ные дискуссии и новые теоретико-методологические предложения,
но на уровне эмпирических исследований и теорий среднего уровня
все оставалось по-прежнему. Потрясением для современной эмпирической социологии стали выборы президента США в ноябре 2016
года и тот сокрушительный провал, который потерпела американская эмпирическая социология. Из 60-ти вполне уважаемых исследовательских компаний только шесть не очень известных несмело
предсказывали победу Трампа, остальные уверенно говорили о победе демократов, приводили очень убедительные цифры. Но результат
оказался неожиданным для всех – победил Трамп, причем победил
уверенно. Можно постфактум искать разные тому объяснения, я же
берусь утверждать – кризис современной социологии состоит в отсутствии кризисной социологии. Все классические и неклассические
социологические концепции мало способны ухватить эту текучесть
постсовременности, о которой говорилось выше.
В данной статье я ставлю перед собой две цели:
yy представить собственную постнеклассическую концепцию социальных изменений, которая содержит, с моей точки зрения,
концептуальный аппарат, позволяющий в какой-то мере понять
социальные процессы «текучей современности» с ее непредсказуемостью, неустойчивостью, неравновесностью;
yy показать, как эта модель может работать в социальных технологиях, стремящихся как-то обращаться с этой социальностью. Причем говорить нужно о разных модусах такого обращения – как в
сторону снятия неопределенности и напряженности, так и, наоборот, в сторону ее усиления с целью последующего использования.
Здесь уместно вспомнить еще одну характеристику современного
мира – гибридность. Для меня это то усиление неравновесности,
которое во многом возникает за счет успешного использования
технологий, основанных на постнеклассическом видении социальных закономерностей, одно из которых я здесь намереваюсь
представить.

Любая технология, включая и социальную, в основе своей имеет
определенное представление об объекте, который становится предметом воздействия, той или иной технологией предусматриваемого.
Иными словами, мы должны говорить о наличии у субъекта тех или
иных социальных технологий определенной модели общества или
его части, на которые предполагается направить данную технологию.
Чем более адекватной будет данная модель, тем более успешными (с
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точки зрения поставленных перед социальным технологом задач) будут результаты избираемых технологических стратегий и тактик.
Современная социальная теория не имеет недостатка в моделях
описания социальной реальности, в самой общей классификации
их принято делить на макроуровневые и микроуровневые. Выбор в
пользу макроуровневых моделей обусловит помещение в центр технологических решений макропараметров социальной системы и стремление их изменить в процессе выбора технологических решений. Например, одним из таких макропараметров может быть уровень хаоса
(нестабильности) объекта воздействия. Все известные технологии
«управляемого хаоса» именно этот параметр рассматривают в качестве основного. В случае выбора в пользу микромоделей технолог сосредотачивается на отдельных индивидах, полагая в своих исходных
представлениях, что общество в целом является суммой таких индивидов и изменений на макроуровне можно добиться путем точечного воздействия на каждого члена общества. Стандартные методы
социологических статистических наблюдений дают информацию об
обществе именно как о сумме всех составляющих индивидов.
Далее я не собираюсь давать оценку тому или иному виду моделей, выбор в пользу какой-то из них обусловливается как самой социотехнологической задачей, так и предпочтениями самого технолога, часто связанными с его научной биографией. Для меня наиболее
адекватными выглядят модели интегративного типа, где делается
попытка объединить названные уровни социальной реальности в
одно целостное представление, показать, когда, с точки зрения технологии социального управления, целесообразно смотреть в высоты
«птичьего полета» (макроуровня), прежде всего, видеть лес, а потом
уже деревья, а когда нужно сосредоточиться на «деревьях» (микроуровне), отдельных индивидах. Иными словами, моделях, в которых
системный и деятельностный детерминизм имеет свою локализацию
в социальном пространстве и во времени, дополняют друг друга, а не
выступают в качестве контраверсивных.
В качестве одной из таких моделей, с моей точки зрения, наиболее
адекватно отражающей нестабильность, нелинейность, вариативность событий в современном социальном мире, является социосамоорганиазционная модель социальных изменений. Здесь, скорее всего,
нужно было бы говорить об этих моделях во множественном числе,
поскольку разные авторы по-разному адаптируют к специфике социального пространства те общенаучные результаты в области моде-
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лирования поведений нелинейных открытых сложных систем, которые сейчас активно разрабатываются и задают специфику той фазе
функционирования науки, которую все чаще называют постнеклассической [1].
Я, тем не менее, сказала «модель», поскольку представить собственный вариант такой адаптации, показать, как это выглядит в
теории и как это может быть приложено для практической интерпретации одного из самых ярких и неоднозначных (в плане оценки)
событий в нашей истории – событий выборов президента 2004 года.
Споры о том, была ли это социальная технология или стихийный
протест граждан были особенно бурными сразу после тех событий,
спорадически возникают и сейчас, хотя острота противостояния
сторонников разных точек зрения со временем значительно уменьшилась. Это как раз и дает нам возможность посмотреть на те события без излишней эмоциональной нагрузки, отнестись к этому как
к определенному case-study. Предложив собственную теоретическую
рамку и наложив ее на факты тех дней, я намереваюсь показать, что
как технологическая намеренность, так и спонтанная стихийность
там присутствовали, и только их сочетание привело к тому реальному рисунку событий, который и имел место.

k.

Проблемное пространство

bo
o

Начну с проблемного пространства, от которого я отталкивалась, выстраивая предлагаемую ниже концепцию. Подойду к этому вопросу с
несколько непривычной для наших академических форматов стороны. Мне всегда казалось несколько неестественным то несоответствие между фактической историей возникновения концепции и той
традицией ее представления, которая входит в правила игры в академическую науку, представлена в наших статьях и монографиях и
которая, если посмотреть глубже, связана с игрой по правилам классической науки. Эти правила, похоже, начинают трансформироваться при переходе в пространство науки постнеклассической, уходя от
отчуждения автора и результата, процесса познания и результата.
Вот это уменьшение дистанции между автором и предметом его исследования я и хочу себе позволить далее.
Классическая ситуация выглядит так, как будто существует
какое-то абстрактное пространство научного знания, отдельное от
его носителей. В нем – проблемы. Новый исследователь, подходя к
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этому полю, находит то место, которое собирается разрабатывать и
обрабатывать. Долго перебирает все возможные инструменты в виде
теоретической и методологической базы. И дальше работает на результат. Хотя реальная история выглядит таким образом только в том
случае, когда автор отчужден от своих поисков и целью является не
сама работа, а какой-то побочный результат, приносящий, скажем,
социальные дивиденды в виде защиты диссертации, повышения статуса и т.д. В том же случае, когда проблема имеет личностное звучание, путь к ее решению не выглядит таким механистическим. Все
приобретает личностную окраску, знание становится все более окруженным личностным ореолом [2].
Поэтому я позволю себе начать с тех проблем, которые волновали
лично меня и которые послужили толчком к поискам и построению
предлагаемой концепции. В самом общем виде эти проблемы можно
обозначить как проблемы индивидуальной и социальной динамики, закономерностей, которые направляют личную и социальную историю.
И в этих исторических сценариях – прежде всего моменты кризисные. Меня, прежде всего, интересовали мера нашей субъектности в
процессе выхода из индивидуального и социального кризиса и роль
случайности в исходе таких кризисов. Наблюдаемая историческая
реальность указывает на то, что эта роль очень высока. В какой мере
это устранимо и устранимо ли вообще?
Кроме того, меня волновала природа групповых процессов, условия появления тоталитарных групп, каковым, к примеру, было наше
Белое братство, захватившее широкие слои молодежи в 1992–1993
году. Я понимала, что за непрерывно воспроизводящейся возможностью их появления лежит какая-то фундаментальная закономерность, связанная, с одной стороны, с природой самого человека, а с
другой – природой социальных систем и их изменений. И именно в
этой связанности содержится потенциал построения теорий микромакро интегративного характера.
Я не могла себе позволить поверить в то, что как революция в
России 1917 года, так и события в Германии 1933 года были только
случайным отклонением от пути Прогресса, ошибкой истории, которая никогда не повторится в результате только нашего осознания
их ошибочности. Мне кажется, что думать так – это как раз и создавать условия для их повторения. Я полагала, что в этом была какаято закономерность. Не безальтернативная, но с какого-то момента
неотвратимая. И механизмы ее появления, как мне казалось, нужно
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обнаруживать и понимать. Как и уметь фиксировать момент, до которого еще можно что-то менять и предотвращать такие события.
Меня интересовало, кто же прав в споре Ф. Фукуямы и С. Хантингтона. Первый ли, пообещавший нам когда-то конец истории в
виде победы демократии, рынка, либерализма и грядущего скучного решения исключительно задач технического плана. Или второй,
с его исполненными драматизма предостережениями, обещающими
столкновение цивилизаций. Хотелось верить первому, но события,
начиная с 11 сентября 2001 года, говорят скорее о правоте второго. И
всякие социальные кризисы на планете, не исключая и нашу страну,
поднимают к обсуждению тему разлома цивилизаций. (Правда, на
данный момент сам Фукуяма отказался от тех своих прогнозов, но
свою роль в поляризации социальных ожиданий они сыграли и продолжают играть.)
Особо неоднозначным для меня выглядит выбор между индивидуализмом и коллективизмом (холизмом), как культурной и личностной стратегией, как основой социальной методологии. С одной
стороны, можно много слышать о, наконец, наступившей востребованности содержащегося в украинской ментальности индивидуалистического начала, которое якобы есть прекрасной почвой для развития капиталистических отношений, конкуренции и т.д. С другой
стороны, опыт стран, далеко ушедших по этому пути, говорит о его
тупиковости. Эта тупиковость во всех драматических подробностях
представлена, например, в работе З. Баумана «Индивидуализированное общество» [3]. То, что она стала бестселлером не только у нас, но
и на Западе, говорит об актуальности данной проблемы в различных
социокультурных ареалах.
Возрождение этничности, возрождение религиозности как феномены последних десятилетий, наблюдаемые не только у нас, но и во
многих странах Запада, – тоже один из вопросов, которые я ставила
себе, пытаясь найти конструкцию, в рамках которой я могла бы чтото здесь для себя прояснить.
В этой статье я не ставлю своей задачей показать, как все эти проб
лемы можно увидеть сквозь призму того теоретического конструкта,
который я предложу ниже. Здесь, как я сказала, мы ограничимся разбором только одного конкретного примера, близкого теме социальных технологий. Перечисляя эти точки в проблемном поле, эти макровопросы, которые я перед собой ставила, я только хочу показать
тот круг задач, с которыми может работать самоорганизационный
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подход. Дело не в том, что они не рассматривались и не решались в
рамках других концепций, а в том, что предлагаемая концепция поз
воляет сказать: все названные моменты в жизни человека и общества
связаны общими закономерностями и могут быть поняты в рамках
общей модели
Для меня на все эти вопросы ответ оказался таким – за всем этим
стоит социальная самоорганизация, которая имеет надличностную
силу двигать процессы в определенном направлении. Это она обладает способностью из совокупности наших якобы осознанных и целенаправленных действий создавать социальный порядок, который
никем не планировался и оказался непрогнозируемым. Соответственно, у этого порядка нельзя найти однозначного автора-субъекта. Хотя постфактум модели причинного и субъектного объяснения
социальных изменений используются широко.
С моей точки зрения, подключить к названным процессам свою
субъектность или увеличить ее меру мы можем тогда, когда понимаем, как проявляет себя социальная самоорганизация. И строим на
этом понимании свои стратегии технологии управления социальными процессами. Самое первое, что здесь нужно сделать, – включить
в модель понимания социальных процессов представление о существовании этих самоорганизационных механизмов, что может быть
первым шагом на пути избегания социальных ловушек, которые самоорганизация расставляет на дорогах социальной истории.
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Самоорганизационная модель социальных изменений

В качестве наддисциплинарного или додисциплинарного общенаучного
методологического основания для построения искомой модели я взяла тот общий, неотягощенный дисциплинарными подробностями
теоретический конструкт, который предлагается в рамках синергетического междисциплинарного подхода. Это то конструктивное ядро,
которое может работать в различных специальных областях знания
и открывать возможность увидеть там явления, события, процессы,
которые раньше оказывались вне поля рассмотрения в силу неоснащенности нашего мышления конструкциями, обслуживающими
видения нелинейных миров. Эта оснащенность в виде теоретической
и модельной обеспеченности появилась с приходом в науку синергетики. Это имя, которое утвердилось за этим направлением в российской и украинской науке. Почему именно оно – по мнению многих
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очень неудачное – скорее проблема социокультурного характера, и я
ее обсуждать не буду (ассоциации с православием, православной синергией возникают сами собой, но это тема отдельного разговора). В
качестве синонимов этого научного направления часто используют
такие названия, как теория нелинейных динамических систем, теория катастроф, самоорганизационный подход, теория диссипативных структур и др. Я по традиции, сложившейся в кругу моих коллег
по синергетическим поискам, буду называть его синергетикой.
Начну с того, что важно для любой технологии обращения с нелинейным, способным к самоорганизации объектом, в отличие от
технологии, направленной на линейные объекты.
Что радикально различает линейные и нелинейные системы? Одно из
самых ярких различий – неаддитивность результирующей нескольких
воздействий. Для линейной системы сумма причин приводит к сумме следствий. В нелинейном случае причинность – вообще большая
проблема. Последствия от наложения нескольких воздействий могут
оказаться не только не суммарными, а и прямо противоположными
ожидаемым (при перенесении на эти объекты линейных мыслительных схем). К тому же, непредсказуемыми в этой своей противоположности. Пример – линейность любого механизма, например автомобиля (поворот руля и нажатие педали акселератора дают поворот
на увеличенной скорости), и нелинейность организма (таблетки,
назначаемые от двух разных болезней, в результате могут дать непредсказуемый эффект в виде третьей болезни). Именно эти риски,
возникающие тогда, когда мы имеем дело с нелинейностью, требуют
радикально иного модельного представления об объекте воздействия
– в данном случае речь пойдет об обществе как нелинейной социальной системе.
Предлагаемая ниже самоорганизационая модель социального изменения – результат моей попытки адаптации общесинергетического
видения динамики нелинейных систем к системам социальным.
Сразу несколько слов о том, что адаптировалось, о той синергетической конструкции, на которую наращивались социальные смыслы.
Перефразируя Толстого, можно сказать, что все линейные миры
линейны одинаково, а все нелинейные – не линейны по-своему. И то
множество социосинергетических моделей, которые сейчас выбрасываются на рынок научных идей, порождено множеством нелинейностей, которые могут присутствовать в мире социальном. И каждый из
авторов таких моделей, выбрав из них наиболее близкую себе, может

Любовь Бевзенко. Социальная самоорганизация и социальные технологии

79

bo
o

k.

su

m

y.

ua

представить свою модель социальной самоорганизации. Более того –
даже один и тот же общенаучный конструкт может порождать разные
социальные модели, поскольку наполнение этого абстрактного конструкта социальными смыслами снова-таки зависит от авторского
видения. Наличие или отсутствие правдоподобия в результирующей
модели, на мой взгляд, проверяется как через опирающиеся на них
социальные технологии, так и через интерпретативные, прогностические возможности, которые такая модель открывает. Чем более она
способна дать ключ к пониманию, осмыслению или объяснению реальных социальных феноменов и процессов, тем более адекватной ее
можно считать.
Сразу скажу, что предлагаемая модель основана не на определенных математических моделях, а скорее на синергетической метафоре, целью которой есть не столько объяснение, сколько понимание,
осмысление происходящих в социальных средах событий. Поскольку использование той или иной метафоры для социологии довольно
распространенный прием (как примеры можно назвать системную
метафору у Т. Парсонса, организмическую у Г. Спенсера, драматургическую у Э. Гофмана), такой подход мне видится вполне оправданным и эвристически многообещающим.
Таким образом, задача, которую я перед собой ставила, состояла в
построении самоорганизационной модели социального изменения, модели изменения социального порядка, предполагающей, что социум
– нелинейная сложная среда, и в нем присутствуют самоорганизационные эффекты.
Сразу уточню, что я понимаю под социальным порядком. Речь не
идет о порядке моральном. В данном случае моральная составляющая
не входит в определение. Социальный порядок – это наличие согласованности, кооперативности, когерентности в поведении элементов
системы. В таком случае даже криминальный порядок оказывается
социальным порядком, если такая согласованность имеется. Соответственно, хаотичность – это когда элементы системы автономизированы, изолированы в своем поведении и действиях, когда нет согласованности или она очень низка.
Что я буду понимать под элементом системы, рассматривая системы социальные? Этот вопрос для меня решался не сразу. И первое естественное для нашей социологической традиции желание на микрополюсе модели социальных изменений поставить личность, позднее
оказалось таким, от которого пришлось отказаться. Личность, как
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концентрация волевых, сознательных, интенциональных характеристик человека, участвует в самоорганизационных процессах только в
составе целостного человека в его социо-антропо-культурной представленности. Именно это и было выбрано в качестве характеристик элемента социальной системы. Хотя сейчас уже у меня есть мысль, что
нужно учитывать все вещное окружение человека, его положение не
только в социальном, но и в физическом пространстве. Иными словами, считать, что человек становится другим, если он меняет место
своего физического и географического пребывания. Но это только
эвристика, которая в данном случае не будет иметь продолжения.
Следующий вопрос, который требовал от меня решения, был продиктован той очевидной уникальностью социальных систем по отношению к системам иной природы, которая связана с человеком сознательным как их элементом.
Хотя самоорганизационные процессы имеют место везде, где есть
для того основание в виде нелинейности среды и условия в виде критических ее состояний [4], в случае социальных систем уже сложилось две традиции в решении вопроса о мере их самоорганизационности. Одна традиция полагает, что все социальные процессы могут
исчерпывающим образом описываться самоорганизационными моделями, другая же полагает, что надо выделять организационные и самоорганизационные составляющие. При этом к первым относят то, что
уже хорошо описано в теориях организаций самого различного рода,
а ко вторым собственно то, что остается за пределами организационных описаний. Я принимаю сторону представителей второго подхода, полагая наличие как организационных, так и самоорганизационных механизмов социального изменения. В традиционных подходах,
делающих акцент на исключительно организационных механизмах,
выносится за скобки все то, что там рассматривается как нечто несущественное, второстепенное, архаичное, неформальное и т.д. Уже
сами эти обозначения несут в себе оценочный характер, за которым
уверенность в их незначимости, устранимости. Я же собираюсь показать, что в действительности все это – проявление самоорганизационных механизмов социального изменения. Они несут в себе силу и
неустранимость естественных процессов, и именно так к ним нужно
относиться, если хотеть увеличивать меру нашей субъектности в их
регуляции, в технологических воздействиях на них
Далее я оставлю в стороне процессы и структуры организационного
типа и сосредоточусь на тех порядках и структурах, которые явля-
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ются результатом социальной самоорганизации. То есть структурам
самоорганизационного генезиса. Именно они будут в центре моего
рассмотрения, хотя при этом не будем забывать о наличии в реальной
ситуации обоих этих механизмов. Правда, мера их участия в интегральном социальном порядке различна. Пафос моей работы состоит
в утверждении, что, при всей нашей сосредоточенности на организациях и организационных механизмах, они могут быть устойчивыми
только в случае, если в их основе лежит самоорганизационное основание. В противном случае можно прогнозировать их разрушение за
счет «размывания» процессами самоорганизационными.
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Как действуют самоорганизационые механизмы социального изменения?
Вернемся к той общей, абстрактной синергетической модели нелинейной динамики, от которой я отталкивалась в построении ее социального аналога. Это самая простая конструкция, упоминаемая
почти всеми теоретиками, работающими в пространстве, очерченном синергетической методологической базой.
Самый общий корпус понятий, которыми оперирует синергетика
с целью понять системные эффекты, порожденные нелинейностью,
достаточно велик. Она включает в себя:
1. Характеристики среды: нелинейность, открытость, сложность.
2. Характеристики состояния всей среды или части: энтропия, бифуркация, неравновесность, диссипативность, аттрактивность,
фрактальность, процессуальность, режим с обострением.
3. Понятия, используемы при анализе механизмов изменений, происходящих в нелинейных средах: параметры порядка, управляющие
параметры, флуктуация, кооперативность, спонтанная когерентность.

Я буду использовать только три основных и два-три вспомогательных понятия из всего этого набора. Это понятия энтропии, бифуркации, аттрактора, которые в социальном приложении превратятся в
понятия социальной энтропии, социальной бифуркации и социального
аттрактора. А также понятие управляющего параметра, параметра
порядка и флуктуации, к которым нужно очень внимательно присмотреться именно в контексте разговора о социальных технологиях.
Та общая схема системных изменений, которая описывается с помощью этих понятий, выглядит следующим образом. (Я приведу ее в
максимально упрощенном виде, но все же сделаю это, поскольку для
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кого-то из читателей может быть полезно и интересно общенаучное
методологическое основание последующих собственно социологических построений.)
В жизни любой открытой нелинейной системы можно выделить
три различных фазы ее функционирования, качественно отличающиеся
друг от друга, – добифуркационной, бифуркационной и постбифуркационной. Ключевым понятием здесь будет точка бифуркации, обозначающая состояние переходной (второй) фазы. Она же – точка кризиса,
точка скачкообразного изменения социального порядка. Это состояние максимальной неустойчивости системы, когда уже нет того порядка, который был в первой фазе (добифуркационной), и еще нет
того, что будет в третьей (посткризисной, постбифуркационной).
Логичный здесь вопрос: как часто система проходит эти состояния
– однозначного ответа не имеет. Все зависит как от внешних условий, так и от внутрисистемных процессов. Первая фаза может быть
долгой, когда система поддерживает свой гомеостазис, но систему
может постоянно бросать от кризиса к кризису, от одной бифуркации
к другой. Механизмы и признаки таких переходов мы и попробуем
рассмотреть ниже.
Для понимания событий, происходящих в этих кризисных, бифуркационных точках, а также с точки зрения управления социальными процессами, практического применения предлагаемой схемы, важным
является вопрос о том, какие характеристики состояния указывают
на пребывание вблизи кризиса или, наоборот, на достаточно комфортное колебание вокруг оси стабильности. Для различения этих
состояний, их взаимоотношений и перетеканий необходимой является такая характеристика состояния системы, как ее энтропия, мера
ее хаоса. Нарастание энтропии до граничных значений выводит сис
тему из предбифуркационой стабильности в точку бифуркации, в состояние слома старого порядка. С какого-то момента необратимого
слома. Постбифуркационное движение в сторону уменьшения кризисных значений энтропии ведет к новому порядку.
Главная качественная характеристика второй фазы – точки бифуркации – состоит в том, что это точка невозврата, после перехода
через которую систему нельзя вернуть к прежнему порядку. (Именно это название – точка невозврата – можно часто встретить в современных публицистический описаниях происходящих процессов,
что говорит о постепенном нарастании потребности в таких моделях
видения.) Но здесь же открывается путь к новому порядку. Каким
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он будет? Этот момент особенно существенен для всяких попыток
управлять социальным кризисом, управлять наступающим в точке
бифуркации хаосом. Этот ответ выглядит как множественный, вариативный прогноз. У будущего порядка есть несколько возможных вариантов, и никогда нельзя сказать заранее, какой из них реализуется.
Непредсказуемость будущего – еще одна серьезная характеристика
точки бифуркации. Вернуться назад уже нельзя, но и спрогнозировать будущее тоже однозначно нельзя. Можно только с точностью до
нескольких допустимых для сложившейся ситуации вариантов.
Сказанное выше требует подчеркнуть один момент, связанный с
нелинейной наукой как таковой. Именно этим моментом вариативности прогноза в точке бифуркации нелинейная наука выводит нас
за пределы принципов классической, линейной науки. Она отказывается брать на себя однозначный прогноз в силу закономерностей,
по которым живет нелинейная система. Линейная наука брала на
себя такую смелость, и даже такое обязательство, полагая, что препятствовать этому может только наш недостаток знаний. Но в рамках
нелинейной науки невозможность однозначного прогноза – не недостаток знания, а как раз результат нового знания, которое появилось
только с понимание феноменологии поведения таких систем.
А откуда же берутся возможные варианты разворачивания системных событий после прохождения точки бифуркации? Ключевое понятие
здесь – системный аттрактор. Оно означает то возможное будущее
состояние, к которому система начинает дрейфовать, перейдя точку
бифуркации. В начале этого дрейфа будущее еще мало различимо,
но аттрактор – он потому так и назван, что уже притягивает к себе
все системные процессы. Это происходит, когда один из возможных
в точке бифуркации вариантов, один из нескольких возможных аттракторов берет верх над другими. И судьба системы получает определенность вплоть до следующей бифуркации.
Здесь как раз и лежат истоки нового, самоорганизационно возникающего порядка как начала спонтанного дрейфа системы к тому или
иному новому порядку-аттрактору. Вариативность, такая непривычная и такая важная для этого момента, появляется из-за того, что у
нелинейной системы есть несколько внутренне ей присущих аттракторов, которые с равной вероятностью могут стать ее дальнейшей
судьбой. Выбор в пользу одного из них решит случайная флуктуация,
возникающая во внешней среде (внешний толчок), или внутри системы – как флуктуация, связанная с каким-то элементом. Понятие
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случайной флуктуации – еще одно существенное для понимания феноменологии нелинейных систем понятие. Малый толчок, который
в устойчивом состоянии гасится и не замечается системой, в точке
неустойчивости, предельной хаотизированности, высокой энтропии
оказывается судьбоносным. Новый порядок образуется за счет того,
что элементы спонтанно кооперируются, упорядочиваются, притягиваясь к этому новому аттрактору. Появляются структуры, которые
можно назвать аттрактивными.
Рассмотрим более подробно три использованные ключевые понятия,
уточняя и углубляя их смысл и придавая ему больше социологического
звучания. Ведь задачей было перенесение абстрактной синергетической
схемы на социальную конкретику.
Энтропия – мера неструктурированности, неупорядоченности,
непредсказуемости, неустойчивости системы. Низкая энтропия говорит о наличии согласованности, координированности между элементами системы. Именно энтропия является той количественной
системной характеристикой, которая позволяет говорить о приближении – отдалении системы от состояния кризиса – бифуркации.
Согласно результатам, приводимым Е. Седовым, можно утверждать, что существует определенный энтропийный коридор, в котором
система может существовать, не выходя на точку бифуркации и не
подвергая себя угрозе непредсказуемого разрушения [5]. Этот коридор можно количественно (конечно, условно) обозначить следующим образом. Если полную неупорядоченность принять за 100%, то
нормальное русло лежит между 18–20% и 33–38%.
Левая сторона энтропийного коридора – это тот уровень неопределенности, хаотизированности, который необходим для жизни и
выживания, он обеспечивает адаптируемость системы. В социальных
системах этот уровень хаоса в обществе, если он есть, наблюдается
через наличие различных маргиналиев, плохо социализированных
и специализированных элементов. Это те, кто и по внешнему определению и по внутреннему ощущению непрочно присутствуют в социальном пространстве, слабо с ним связаны. Часто кажется, что это
недостаток, который нужно в обществе искоренять. Представление
о социальной энтропии говорит – искоренять нужно до определенных пределов. Как показывает опыт социальных кризисов, именно
из маргинальных слоев приходят инновации, мальчики с социального дна часто становятся лидерами новых движений. Если этого хаоса
в системе меньше 20% (условно), то она становится мало адаптируе-
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мой к изменениям внешней среды и различного рода потрясениям.
Иными словами, сохранять свой гомеостазис обществу в этом случае
оказывается тяжело.
С другой стороны энтропийного коридора (33–38%) – угроза,
идущая от излишней хаотизированности. Здесь уже не нужны испытания в виде изменений внешних условий и вызовов, требующих
инновационных вливаний. Система разрушается за счет ослабления
ткани внутренних связей. Ослабления своей целостности. Это уже
ситуация, когда по тем или иным причинам таких условных маргиналов оказывается слишком много. Социальная ткань становится
настолько непрочной, что разрыв уже неотвратим. И общество попадает в точку бифуркации.
Наступает состояние бифуркационности в результате выхода сис
темы на предельные значения управляющего параметра, который и провоцирует рост энтропии. Управляющий параметр по смыслу означает
подачу определенного напряжения на систему, ведущего к ее изменению. Если он держит энтропию в рамках обозначенного коридора – это гомеостатическое управление. Если выводит за рамки этого
коридора – имеем точку бифуркации.
Простой иллюстративный пример самоорганизации, который
при этом очень нагляден. Зрительный зал. Овации, выражающие
восторг зрителей. Зрители аплодируют все интенсивнее, напряжение
на каждого возрастает. Это растущее напряжение – и есть управляющий параметр. Зал может разрозненно похлопать и затихнуть. Напряжение не вышло за пределы, разрушающие эту разрозненность.
Но вот овации нарастают, напряжение растет, в какой-то момент
наступает его предельное значение, и спонтанно зал начинает аплодировать в унисон. Происходит самоорганизационное изменение порядка аплодисментов и отношений между аплодирующими. Они, не
сговариваясь, начинают действовать согласованно, значительно более упорядочено, чем до того. Нет того, кто их направляет, но порядок
отношений зрителей между собой уже другой.
Здесь наглядно видно, что точка бифуркации – это точка радикального изменения качества системы в смысле порядка взаимной
связанности элементов. Необратимой смены. Это момент открывающихся новых возможностей, но и момент неопределенности в реализации варианта этих возможностей. Точка, открывающая вариативность, ветвление траектории движения системы.
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Вариативность реализуется через множество возможных аттрактивных состояний, потенциальных новых согласованностей. Эти
согласованности характеризуются параметрами порядка. В случае
аплодисментов – это их период, интервал между хлопками. Различные интервалы и дают возможные варианты аттрактивностей. Часто
от одной амплитуды зал переходит к другой, переходя через следующую бифуркацию.
Аттрактивные структуры – спонтанно возникающие упорядоченности из элементов системы. Они внутренне присущи самой
среде появления, как бы имплицитно в ней содержащиеся. Это
структуры потенциального локального понижения энтропии, новой
локальной упорядоченности. Но что очень важно подчеркнуть, особенно говоря о системах социальных, – для элементов системы это
состояние уменьшения степеней свободы. Входя в поле того или иного аттрактора, человек неминуемо расплачивается частью своих степеней свободы, частью своих свободных валентностей, связывая их с
валентностями других членов социума. Таким образом, хаос, точка
бифуркации – момент увеличения степени свободы каждого элемента, а вместе с этим – хаотизированности системы. Аттрактивня
структура – новая целостность, в которую объединяются элементы
системы, отдавая часть своей свободы.
Следующий наш шаг – наполнить эту абстрактную схему и входящие в нее общие понятия еще более глубоким социальным содержанием. И тем самым попытаться решить задачу: реконструировать
картину социальной самоорганизации, увидеть процесс появления самоорганизационных структур в социальной среде, понять, как они
выглядят или могут выглядеть потенциально. С точки зрения социального технолога, это означает получить возможность распознавать
природу наблюдаемых социальных процессов (прежде всего в части
их самоорганизационной составляющей) и знать, как можно влиять
на эти процессы, исходя из этой природы. Умение воспользоваться
самоорганизационным потоком позволяет технологу получать желаемый результат малыми усилиями, если правильно найти точку в
социальном пространстве, и момент приложения этих усилий. Технологии могут оказаться затратными и безуспешными, если не учитывать способность социальной самоорганизации все рано или поздно разворачивать в сторону своих аттрактивных состояний.
Итак, начнем работать с использованными выше синергетическими
понятиями, придавая каждому из них социальную окраску.
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Первое понятие – системная энтропия, которое теперь превратится в социальную энтропию.
Понятие энтропии – наиболее неоднозначное понятие в синергетических построениях. Не все авторы к нему прибегают и не все
одобряют его использование. Как уже сказано выше, оно связано с
понятием управляющий параметр, и многие предпочитают обходиться
именно этим понятийным инструментарием. С моей точки зрения, в
случае социальных интерпретаций, обращение к понятию энтропии
оказывается необходим в первую очередь потому, что именно оно позволяет сопоставить события, происходящие на макроуровне (и связанные с управляющим параметром) и на микроуровне, уровне отдельного элемента и его связей с другими элементами. Это позволяет
выйти на важный теоретический результат – получить интегративную картину, возможность видеть связь микро- и макросоциальных
уровней. А поиском интегративных моделей современная социология занимается очень усиленно.
Поскольку понятие энтропии указывает на меру хаотизированности системы, то первый соблазн, который возникает при попытке
придать ему социальный смысл, состоит в том, чтобы занять объективную позицию, позицию «над» и оценить меру хаотизированности
именно с точки зрения объективного наблюдателя (объективистская
макропозиция). Таким путем идут многие авторы, привлекающие
понятие социальной энтропии к осмыслению социальных процессов
(К. Бейли, М. Форсе, А. Вильсон). Именно это мне казалось тем приемом, которого я должна избежать, преследуя цель уравновесить как
объективное, так и субъективное измерение социальной реальности, позицию классической и неклассической социологии в интегративной
динамической (постнеклассической) модели.
Интегральная энтропия системы, как мера ее непредсказуемости, хаотизированности, является результирующей, объединяющей
в себе непредсказуемость всех ее элементов. С моей точки зрения,
эта непредсказуемость должна фиксироваться снова-таки как в объективном, так и в субъективном измерении. В этом ее уникальность
и отличие социальной системы от любых других. Если предсказуемость или непредсказуемость поведения молекулы можно фиксировать однозначно, то в случае человека нужно говорить об уровне
фиксации. Это может быть уровень:
- поведения, реальных действий;
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- понятийно-словесных представлений о себе и мире вокруг себя,
которые предшествуют действиям, и репрезентирующих уровень
осознанного выбора;
- образно-чувственных представлений, формирующих мотивацию
к действию, не всегда четко осознаваемую, расплывчатость этих
представлений;
- уровень переживаний, находящийся на границе осознанного и
неосознаваемого, дифференцированной фиксации поддающийся
мало, но, тем не менее, влияющий на реальное поведение и на ту
картину социального порядка, которую мы и наблюдаем на макроуровне.
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Как видно, с каждым уровнем понижается мера сознательного
контроля над фиксируемой мерой непредсказуемости как со стороны
самого субъекта, так и со стороны объективного наблюдателя, который бы захотел эту непредсказуемость зафиксировать. И, тем не менее, все это целостное отражение объективной ситуации, в которой
пребывает человек, в проекции на его субъективное пространство.
Любой из этих уровней может дать толчок к определенному социальному действию, а значит, и к социальным изменениям. И чем глубже
мы будем опускаться по этой лестнице, тем больше эти изменения
будут относиться к самоорганизационным механизмам, поскольку лишаются сознательности и механизмов проектности организационных. Уровень переживаний для нас будет наиболее значимым,
поскольку с ним связаны сознательно неуправляемые импульсы к
действию, которые, на наш взгляд, и лежат в основе социальной самоорганизации.
Обратимся к нескольким одинаковым по сути, но различным по
представлению, определениям энтропии, что позволит посмотреть на
социальный смысл этого понятия как бы под различными углами
зрения.
Рост энтропии указывает на рост непредсказуемости поведения
системы, что на уровне элементов говорит о росте непредсказуемости
поведения элемента и его последующего положения среди других элементов. В социальном плане это означает усиление (мотивированное
извне или изнутри) свободы перемещения членов общества по своим
относительным социальным позициям. Уменьшение связанности
человека и его места в социуме, а также человека и его социального
окружения. Для нас наиболее значимо – уменьшение, фиксируемое
на уровне переживания.
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Это означает рост недолговечности связей между элементами.
Разрыв отношений между людьми, недолговечность вновь создаваемых связей. Что называется – текучесть социальной ткани. И снова-таки – не формально поддерживаемых отношений, а на уровне
переживаний. Формально и с объективной наблюдательной позиции
отношения могут сохранять, но они уже разрушены и готовы разорваться на уровне глубинных переживаний. Интенция к разрыву и
освобождению этой степени свободы уже намечена, напряженность
отношений выросла.
В этой ситуации выросшей глубинной напряженности, что сопровождает рост энтропии, важно подчеркнуть следующее – здесь ничто
не может оцениваться однозначно. Энтропия, хаос – это не хорошо и
не плохо. Важна мера их присутствия в социальной системе. Выше
мы говорили об этом, рассматривая понятии энтропийного коридора – макроуровневый взгляд. На микроуровне эта неоднозначность
расшифровывается следующим образом. Чувство одиночества, покинутости, недоверия всем, потерянности и невостебованности –
признаки индивидуального вклада в общесистемный энтропийный
рост. Но при этом чувство независимости, свободы, готовности полагаться только на себя, самостоятельности – тоже признак несвязанности с другими, и тоже вклад в общую энтропийную копилку.
Индивидуальный вклад каждого человека в общесистемные энтропийные показатели исключительно биографичен. Названные признаки – автономизация, одиночество, самостоятельность, покинутость,
чувство собственной уникальности и чувство невостребованности и
неприкаянности, чувство ответственности и чувство незащищеннос
ти – все это биографические признаки нашего вклада в общесоциальные энтропийные показатели.
Почему они так неоднозначны? Здесь снова нужно вернуться к
энтропийному коридору, к макроуровню. Как правило, биография
тех, кто вносит наибольший вклад в социоэнтропийные показатели,
оказывается биографией маргинальной личности. Маргинальности не в
смысле культурной пограничности (Парк), а в смысле пребывания на
социальных краях, где социальные связи ограничены. И это может
быть как маргинальность гения, так и бомжа. Как следует из представлений о существовании допустимой меры энтропии, общество
должно иметь не менее 20% маргинальности (именно маргинальнос
ти, а не маргиналиев, потому что она размыта по всему социальному пространству, и определенную долю маргинальности несут в себе
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очень многие члены общества). В эту маргинальность войдут и уникальные личности, и социальное дно. Следовательно, нормальное,
способно к развитию общество не может состоять из одних гениев,
как не может состоять из одних бомжей. Второе более-менее понятно,
а вот первое как бы вызывает сопротивление. Но и опыт показывает
– собрав звездных актеров на одной съемочной площадке, режиссер
редко добивается звездных результатов в командной работе. Звездная
команда – не сумма актеров, а результат их взаимодействия.
Из сказанного понятно – обществу для возможности сохраняться
в энтропийном коридоре нельзя допустить слишком большого уровня маргинальности, и поэтому всем, кто пребывает (полностью или
частично) в маргиналиях, приходится чувствовать неуютность судьбы носителя повышенного энтропийного заряда, определенную социальную отверженность. В данном случае мы говорим об энтропии
всего общества, хотя можно говорить и об энтропии внутриличностного пространства, но это как бы другая история, не менее увлекательная, касающаяся самоорганизации уже в этом пространстве. Ее
я коснулась в работе «Стили жизни переходного общества» [6], в данном же случае об этом речь идти не будет.

k.

Социальная энтропия и полифакторная модель социальных
изменений

bo
o

Как же влияет уровень социальной энтропии на ход изменения в том
или ином обществе (социальной системе)?
Нас будут интересовать прежде всего те изменения, которые носят
спонтанный, незапланированный, самоорганизационный характер.
Еще раз напомню – уровень переживания для нас является наиболее
значимым, поскольку толчок к спонтанным изменениям самоорганизационного порядка исходит чаще всего из этого уровня.
В переживании как субъективной фиксации наложения всех социальных факторов интегрируется и экономическая, и политическая,
и культурная, и экологическая, и климатическая и религиозная ситуация. Так или иначе, человек всегда во все это погружен и, не реагируя открыто и осознано, обязательно как-то реагирует глубинно,
подспудно. Причем уровень переживания позволяет говорить, что
наш индивидуальный вклад в общую системную энтропии связан,
прежде всего, с нашей биографией, нашим прошлым. Два человека,
находящиеся сегодня в абсолютно разных условиях, на уровне пере-
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живания внесут разный вклад в суммарный энтропийный показатель в силу того, что путь их к данному моменту был различным и
палитра переживаний различна. Более того, сегодняшний уровень
общей энтропии связан с представлением о будущем, которое у нас
присутствует, разочарованиями и надеждами. Надежда уменьшает
индивидуальный энтропийный вклад, унижение и беспросветность,
как ожидаемая перспектива, усиливает чувство своей неуместности
в данном обществе и увеличивает индивидуальный энтропийный
взнос. И если на уровень сознания можно действовать убеждением,
то переживания имеют свою логику, с сознанием мало сопряженную.
Там куда больше антропологическая составляющая, включающая
телесную память, вытесненные психические содержания.
В таком понимании социальная энтропия может выглядеть как
та интегральная характеристика, которая позволяет строить полифакторную модель социального изменения. Существующие однофакторные модели можно считать такими, которые придают решающее
значение в энтропийном нарастании только одному фактору. (Как
пример – К. Маркс придавал значение в основном экономическому
фактору, М. Вебер – культурному.) Разные исторические условия,
разные культурные ареалы действительно могут создавать перекос
в сторону того или иного фактора. Так, в марксистской модели, где
решающее значение придается экономическому фактору, свою невостребованность, маргинальность в социальной структуре человек
начинает чувствовать в силу, прежде всего, низкого экономического статуса. Культурный детерминизм вырастает из доминантного
акцента на культурной составляющей в наших интегральных переживаниях мира. Маргиналиями нас может сделать и религия, и нетрадиционная сексуальная ориентация. И все это – в копилку нарастания общей социальной энтропии. Доминирование какого-то
фактора – вещь ситуативная, важной является результирующая энтропийная картинка. Вот почему в бедных странах часто люди счастливее, чем в богатых (чувствовать себя несчастным, как видно из сказанного ниже, означает вносить свой вклад в повышение социальной
энтропии). Скорее всего, в этом случае мы имеем дело с ситуацией,
когда интегральное наложение культурных, религиозных, экономических, климатических и прочих факторов в результате не ведут к повышению социальной энтропии на уровне глубинных переживаний.
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Следующее понятие, которое нам нужно определить, – точка социальной бифуркации. Мы указали выше на два варианта выхода на эти состояния – слишком низкая энтропия и слишком высокая. Первый
случай – это случай тоталитарных обществ. Но на бифуркационный
слом они все равно выходят через быстрый рост энтропийных показателей (в результате неадаптивности к внешним потрясениям) и
переход ко второй стороне энтропийного коридора. Поэтому ниже
мы основное внимание намереваемся уделить именно этому случаю.
В терминах уже очерченного выше понятия социальной бифуркации это означает предельное значение социальной энтропии. Грубо
говоря – состояние общества, когда появляется критическая масса
тех, кто переживает свою неуместность в этом обществе, неспособность выстраивать жизненную траекторию из-за непредсказуемости,
неопределенности социальной ситуации, причем фиксируемом не
столько сознательно, сколько на уровне переживания.
Наличие в обществе порядка, упорядоченности означает, что
только относительно немного (снова вспомним энтропийный коридор) маргинальных личностей чувствует эту неуместность и отделенность от общества. Другие же приблизительно 70–80% худо-бедно,
но находят способ вписаться в ситуацию, приспособиться к ней. Это
означает, что в обществе работают адаптивные механизмы, порядок
может меняться (реформы проводиться), но люди как-то за этим
успевают, большинство из них не стоит на обочине, опустив руки,
а что-то делает, и, главное, им это удается. Точка бифуркации – это
момент разрушения такого относительного равновесия между социальными вызовами и ответами на них.
Момент выхода социальной истории в точку бифуркации означает
невозможность сохранения старого порядка, предел, когда еще могли работать и срабатывали адаптивные механизмы. И вступают в силу
другие, бифуркационные механизмы, которые уже не сохранят старый
порядок, но откроют дорогу новому. А означает для общего порядка это одно – старые отношения уже будут рушиться, и социальная
система начнет спонтанно, в силу своих внутренних способностей
к активности и изменению, искать выход к новому порядку, начнет
медленный или стремительный (зависит от ситуации) дрейф к новой
упорядоченности, новому системному качеству. В привычных терминах это называется кризисом (если дрейф не обвальный), а иногда
и революцией, если изменения носят лавиноподобный характер.
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Происходит это с необходимостью, присущей всяким закономерным процессам. Это закон поведения нелинейных сложных систем,
к которым социальная система тоже относится. Но необходимость
здесь принимает не то привычное для нас значение неотвратимости, но
предсказуемости, которое есть в классических линейных моделях, а необходимости неотвратимой, но вариативно предсказуемой. С точнос
тью можно утверждать – быстрых перемен не избежать, а вот точно
предсказать, какими они будут, нельзя – возможны, как говорится,
варианты.

Вариативность будущего в точке бифуркации и социальное
управление
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О вариантах нужно сказать отдельно и с особым акцентом. Для проб
лемы управления близкими к кризису социальными системами или
для социальных технологов это очень важно. Разница по отношению
к линейным системам здесь значительная. Это не любые задуманные
варианты, как это допускала линейная модель, – сначала решим, что
спланируем, а потом это построим, сделаем, реализуем. Планы тоже
возможны с точностью до допустимых вариантов. Эти варианты уже
содержатся как скрытые возможности в той социальной среде, где
они должны и могут возникнуть.
В этой необходимости учитывать всю феноменологию поведения
системы в точке бифуркации – непривычность обращения с нелинейными объектами, тяжело принимаемая мышлением, натренированном на объектах простых, линейных. Думать, что не все в нашей
власти, а тем более, что власть имеет какая-то чуть ли не мистическая сила, заключенная в самой сути системы – тяжело. Но именно
так приходится думать, исходя из нелинейных представлений. Это
не мистика, а хорошо абстрактно проработанные и прописанные нелинейные закономерности. Способность так думать в среде адептов
нелинейных подходов принято называть нелинейным мышлением,
об этом сейчас много пишут ориентированные на такие подходы философы, первая работа на эту тему И.С. Добронравовой появилась в
Украине в 1990 году [7]. Что важно – она была первой для всего тогда
еще общего советского научного пространства.
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Аттрактивные социальные структуры как формы новых
самоорганизационных порядков, роль случайности в выборе
варианта будущего
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Есть еще один важный момент – изначально нельзя говорить о разной вероятности реализации возможных сценариев выхода на новые
порядки. Все предзаданные средой новые порядки есть, в принципе,
равновероятными. На уровне абстрактных утверждений это звучит
так: выбор в пользу одного из сценариев решает случайность, малая
флуктуация, которая по закону положительной обратной связи выталкивает систему на одну из возможных траекторий, что делает ее более
вероятной в первый момент послебифуркационных событий, когда
конкурирующие будущие состояния системы (системные аттракторы – о них ниже) одновременно присутствуют в пространстве потенциальных новых порядков. Выбор через случайную флуктуацию
одного из возможных аттракторов означает выбор в пользу одного из
возможных новых порядков.
Чтобы понять, как эти абстрактные утверждения выглядят в социальной жизни, нужно ответить на два вопроса. Первый – как выглядят, где содержатся в социальной среде эти возможные новые порядки, к которым неожиданно и непредсказуемо может устремиться
процесс социальных изменений. Иными словами – социальные аттрактивности – как они выглядят, каков механизм их образования.
Второй вопрос – случайные флуктуации – как они выглядят в обществе, может ли быть неслучайная случайность?
Аттрактивные структуры, системны аттракторы – еще одно очень
важное понятие в нашей модели. Речь идет о тех новых системных
состояниях, к которым дрейфует система после точки бифуркации.
Вот множество этих вариантов-аттракторов и составляет тот набор
вариантов, в формате которых может реализоваться новый, постбифуркационный порядок.
Аттрактивные структуры – какой вид они принимают в социальной
среде?
Это наиболее содержательно насыщенная часть моих построений
в смысле их интерпретационного потенциала и также потенциала
использования в различных технологиях. Нужно сказать, что большинство успешных современных технологий построены с опорой
на подобные представления, хотя часто они не проговариваются вне
круга самих авторов технологий. Почему – станет ясно ниже.
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Задача реконструкции самоорганизационной картины социального изменения в части отыскания формата аттрактивности в социальной среде оказалась достаточно тонкой. Любая среда способна к
порождению самоорганизационных структур определенного, присущего только этой среде вида. Это могут быть волны в воде, кристаллы в минералах, языки пламени в огне, барханы в песчаной пустыне,
шестигранные ячейки Бенара в кипящей жидкости и т.д. Конкретная ситуация возникновения этих структур придает им уникальную
форму, связанную собственно с этой ситуацией. Волны могут быть
разной величины, разной направленности движения, гладкими или
покрытыми более мелкой рябью. Для воды это еще турбулентные потоки или воронки – стоки. Но суть в том, что в воде под действием
сил, организующих нелинейные процессы в жидкости, возникает
ограниченное число форм, в которые может вылиться самоорганизационная упорядоченность.
Каковы же эти наиболее общие формы, которые могут представлять
самоорганизацию в социальной среде и предстать перед нами как определенные структуры, упорядочивающие социальное пространство, систему социальных взаимоотношений? Отыскивая ответ на этот вопрос, я
исходила из того, что я не открою что-то новое и неизвестное до сих
пор. Моей задачей было обнаружить эти структуры и обозначить их
как самоорганизационные, придав тем самым новый смыл как самим этим социальным формам, так и ситуации их возникновения.
Путь, которым я шла, состоял в следующем. Взяв набор характеристик, которым в общем виде удовлетворяют самоорганизационные
структуры в любой среде, я задалась целью отыскать в социальной
среде такие, которые этим характеристикам удовлетворяют. Вот набор этих характеристик:
- имманентность среде, существование в среде в виде потенции,
предзаданности;
- способность к спонтанному возникновению под действием определенных условий, не предполагающих предварительное проектирование, хотя не исключающих инициирование;
- притягательность для элементов среды и тем самым способность к
самодостраиванию в случае возникновения;
- невозможность быть созданными искусственным образом;
- невозможность быть разрушенными внешними усилиями, способность к восстановлению и самовоспроизведению;
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- способность быть структурой более высокого локального порядка
по отношению к окружающей среде;
- способность представать как целостное социальное образование,
характеризующееся ритмической согласованностью активности
его составляющих.
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Как оказалось в результате анализа, названным требованиям в социальной среде удовлетворяют структуры трех типов:
1) действующая, направленная толпа;
2) структуры игрового типа (объединенные общим игровым взаимодействием);
3) структуры мифологического типа (социальные формы, возникающие на основе общего мифологического пространства).
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Развернутую аргументацию, демонстрирующую наличие указанных свойств у структур названного типа можно найти во многих моих
работах, в частности в монографии «Социальная самоорганизация:
синергетическая парадигма, возможности социальных интерпретаций» [8]. Эту аргументацию я привожу, опираясь на наблюдения авторов, занимавшихся проблемами толпы, игры, мифа, – Г. Лебона,
Г. Тарда, С. Московичи, Й. Хейзинги, Г. Гадамера, К. Юнга, М. Элиаде и др.
Здесь я хочу особо остановиться на понятиях толпы, мифа, игры и
решительно развести мое понимание с тем, которое сейчас очень распространено благодаря активному использованию этих слов в публицистике и которое носит оценочный, причем негативно-оценочный
характер. Для меня толпа, игра, миф – нейтральные понятия, позволяющие увидеть лики социальной самоорганизации. Предлагаемая
модель говорит лишь о природе их появления и механизме функционирования, который отнюдь не перестанет работать, если мы станем
навешивать на эти явления ярлыки.
Под толпой как самоорганизационной социальной структурой я понимаю множество людей, в какой-то момент переставших быть прос
то совокупностью индивидов и слившихся в единый поток, отказавшись от практически всех степеней свободы за исключением той,
которая совпадает с движением всей толпы.
Миф и игра в публицистическом понимании чаще всего означают
ложь, имитацию, нечто противостоящее реальности. Для меня это не
противоположность реальности, а способ ее упорядочить на уровне действий и взаимодействий, мотивация которых находится в сфере мифо-
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поэтического, игрового сознания. Такое сознание пользуется другими
мыслительными приемами, основано на параллельном, а не последовательном мыслительном формате. Это структурирование мира и
представление о мире, которым пользуется наше психика на уровне бессознательного. Оно становится в определенной мере доступно
нашему сознанию в ситуации фиксации собственных переживаний
и, как известно, значительно расходится с представлениями о мире,
которыми оперирует наше сознание. Традиция больше доверять сознанию, полагать его наивысшей инстанцией в нашем оперировании
с миром, является лишь культурно детерминированной, присущей
западной культуре в ее модерной фазе. Это приводит к тому, что мы
упускаем с поля зрения целый пласт как внутренней, так и социальной жизни. Во внутреннем измерении это мифопоэтические переживания по поводу различных событий, а во внешней, социальной –
наша принадлежность структурам самоорганизационного порядка.

Организация и самоорганизация – основа различения
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Необходимо подчеркнуть одну особенность, различающую наше пребывание в структурах организационного и самоорганизационного генезиса. Этот момент очень важен для понимания всех интерпретаций,
возникающих на основе данной концепции.
Принадлежность этим двум типам структур опирается на разные
мотивационные основания. Если в организационных, целевых структурах мы мотивированы определенной целью, результатом пребывания и совместной деятельности, на эту цель направленных, то
в самоорганизационных социальных порядках – мифе, игре – мы
находимся ради самого процесса. Мотивированность процессом, мотивационная замкнутость самоорганизационных социальных структур
– их очень существенная характеристика. Хотя привычка все объяснять целевыми схемами заставляет нас и в этих случаях находить
целевое объяснение происходящему. Мы говорим, что вышли играть
на площадку не ради самой игры, а ради здоровья, которое она принесет. Но все по себе хорошо знаем – делать зарядку, только мотивируясь мыслью о будущем здоровье, удается не долго, всегда находятся
поводы от этого уклониться. Если же зарядка приносит радость сама
по себе, то мотивация процессом сделает наши занятия куда более
регулярными.
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Игра, миф обладают способностью создавать на своей основе
определенную социальную целостность, множество людей оказывается как бы под воздействием какой-то надличностной силы, координирующей их действия, ритмизирующей, наделяющей способностью
к тонкому чувствованию друг друга, ритмическому согласованию
действий. Согласованность без согласования. Эту надличностную
силу можно назвать общим духовным началом, что, как отмечали все
названные выше исследователи, присутствует в ситуации толпы,
мифа, игры.
Таким образом, утверждая, что социальная аттрактивность чаще
всего (в случае достаточно устойчивых и достаточно масштабных
структур) реализует себя в форме игры или мифа, мы можем сказать,
что в послебифуркационный момент социальная самоорганизация
выходит на социальную поверхность в виде мифологически обеспеченного порядка. Если учесть, что к наступлению бифуркационных
состояний организационные порядки (в масштабах всего общества
это социальные институты) уже, как правило, нежизнеспособны, то
можно утверждать, что самоорганизация в виде олицетворяющего ее
мифа или мифов является ведущей формой упорядоченности в момент социальных сломов, каковыми и есть все социальные революции, масштабные протесты.
Здесь следует сделать важный акцент. Если говорить о тех психологических основаниях, которые обслуживают два механизма социальных изменений – организационный и самоорганизационный, то в
распоряжении социальной организации и соответственно механизма возникновения организационных социальных структур лежит наша
рациональность, сознательность, способность к целеполаганию,
интенциональность, способность к последовательному мышлению
и действиям, алгоритмичность. В распоряжении другого механизма социальных изменений – самоорганизационного (и соответственно
возникновения самоорганизационных социальных структур) лежит
наша иррациональность, наличие бессознательного, способность к
параллельным мыслительным операциям, наши чувства, влечения,
способность к вере, игре. Структуры первого типа возникают как
результат сознательного проекта, как целевые структуры. Структуры второго типа возникают спонтанно, не имеют своего социального
субъекта. Но только в причудливом наложении и соединении они и
дают реально возникающий на социальной поверхности социальный порядок.
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При этом приходится разводить двойственность смысла, заключенного в слове «организация». С одной стороны, его употребляют в
смысле организованности, наличия порядка – этот смысл может
применяться к характеристике структур обоих типов. С другой – как
обозначение уже самой упорядоченной структуры. И здесь оно будет
относиться только к структурам, имеющим определенный, организаицонный генезис.
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Следующая после прохождения точки бифуркации стабилизация
порядка, самоорганизационно возникшего, идет через усиление организационного начала, его наращивания на тело актуализированного бифуркацией мифа. И в то же время через перетягивание интегральной упорядоченности в организационную сторону. Баланс
между этими двумя механизмами создания социального порядка –
организационным и самоорганизационным – залог того, что система
будет колебаться вокруг условного центра устойчивости, не покидая
энтропийного коридора, а значит, не наращивая хаос до опасных
пределов (одна граница коридора) и не закостеневая в тисках излишней заорганизованности (вторая граница коридора). Разрыв, перекос
в сторону какого-то одного из механизмов – источник очередного
нарастания энтропийных показателей. В результате миф, вышедший
в доминирующую позицию в точке бифуркации как самоорганизационная основа социального порядка, начинает утрачивать свою
силу, обнаруживает неспособность удержать на орбите своих бывших
адептов. Они переходят в социальные маргиналии, откуда и подымает голову новый потенциальный порядок в виде нового или новых
потенциальных мифов.

Что касается случайностей и флуктуаций, определяющих в точке
бифуркации, к какому из возможных аттрактивных состояний потянется система, а в нашей трактовке – какой из возможных новых
упорядочивающих мифов станет доминирующим и притягательным
для большого количества людей, то это могут быть как отдельные
люди, их поступки, так и явления несоциального характера. Иногда
погода, стихия может оказаться той случайностью, которая срывает
общество в водоворот революций.
Для социального технолога флуктуация – самый эффективный
механизм. Это, что называется, сдвинуть лавину одним толчком
пальца, столкнуть камешек с вершины горы, который потом потянет
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за собой лавину. Проблема в том, что в социальном пространстве это
далеко не так очевидно, как в случае с лавиной. Хотя и там, если ты не
знаешь, что лавина уже нависла, – камешек ничего не столкнет. Для
успешности технологии обращения с этими случайностями нужно
знать несколько вещей:
1. Что социальная энтропия (хаос) достигла предела и имеем дело
с точкой бифуркации. Но уже здесь есть тонкости – хаос можно
наращивать, этому способствовать, технологии так называемого
управляемо хаоса именно на этом и основаны. Но уловить предельный момент, когда нужно самому сгенерировать судьбоносную случайность, очень непросто. В точке сильного неравновесия
(хаоса) она может оказаться-таки непредвиденной реальной случайностью.
2. Знать, какие мифы – игры могут быть востребованы обществом
после бифуркации, какие бродят в глубинах коллективного бессознательного и уже готовы вырваться наружу. Как правило, они
не привносятся извне, а в разной форме находятся в исторической
памяти народа. Конечно, технолог может сам генерировать этот
миф, но только в пределах допустимых вариантов.
3. Найти возможность сделать технологически желаемый миф наиболее энергетичным и притягательным – например, оснастив его
символизирующим харизматическим лидером. Этот лидер и может оказаться той флуктуацией, которая столкнет процесс в нужную для технолога сторону.

Модель социальной самоорганизации и интерпретация событий
Майдана 2004
Предложенная выше модель неоднократно использовалась мною
воспользоваться этой моделью для интерпретации многих событий в нашей социальной жизни. Это личностный кризис, феномен
игры, проблема элиты, ситуация в Украине после выборов 2002 года и
во время выборов 2004 года, языковое пространство Украины, чернобыльские самоселы, туристический менеджмент, АО МММ, проблема
успеха, образовательные практики, рискология и многое другое [9].
Здесь в качестве объекта интерпретации и иллюстрации работоспособности приведенной модели, в качестве определенного casestudy я выберу феномен Майдана образца 2004 года. После тех событий в Украине случился еще один Майдан, и от первого он отличался

Любовь Бевзенко. Социальная самоорганизация и социальные технологии

101

bo
o

k.

su

m

y.

ua

более жестким и кровавым противостоянием сторон. Майдан 2004 –
это карнавал, а Майдан 2013 – это война. Но, согласно Й. Хейзинге,
игра может принимать самые разные формы, и карнавал, и спортивное состязание, и война у Хейзинги – это вариант игры.
Сразу о той сложности, которая возникает здесь в моих отношениях с потенциальным читателем. Это момент необходимо отрефлексировать для продолжения коммуникации.
Как уже ясно из сказанного, я буду говорить о мифах как аттракторах, в которые мы попали в результате действия самоорганизации
во время событий тех дней. Опираясь на приведенную концепцию,
я буду утверждать, что все участники тех событий находились в области притяжения какого-то из мифов, разделивших на самоорганизационном уровне, в виде конкурирующих аттракторов, наше социальное пространство в те дни.
Но здесь есть одна ловушка нашего сознания, в которую тяжело не
попадаться. Это ловушка, характерная для мифологического мышления, когда миф выступает для нас в качестве наиболее несомненного
и правдивого описания реальности. При этом мы легко называем мифом представления другого человека, нашу точку зрения или нашу
мифологию не разделяющего, но о своем мифе говорим как о несомненной реальности и мифом его называть отказываемся. Я утверждаю и буду это аргументировать, что высказывание «Это миф, а реальность такова…» тесно связано с тем, в пространстве какого мифа
мы находимся, через какой миф пролегает наша биография. И чужой
миф будет для нас мифом (читай – ложью), а свой – реальностью.
Деление на своих и чужих – одна их функций мифа, неустранимая
на уровне убеждения, потому что задействует более глубокие, связанные с телом и древними инстинктами пласты сознания. И главное
– мало контролируемые нашим (не чужим!) сознанием пласты. Нелогичным нам кажется другой, но не мы сами. Комментируя, интерпретируя, читая интерпретацию событий Майдана, участники тех
событий с обеих сторон рискуют быть оценочными и предвзятыми
именно по этой причине, хотя вроде пытаются вести дискуссию на
уровне рациональных аргументов. Но особой надежды на понимание
здесь нет. Логика мифа иная, и последовательно рациональные рассуждение перед ней бессильны в случае отсутствия глубокой культуры саморефлексии, чем мы – на уровне культуры – похвастаться не
можем.
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Противостояние разных мифов, разделившее в 2004 году страну
на два разных лагеря, вылилось в долго не угасавший в среде комментаторов тех событий спор о том, как все это называть – мятеж или революция. Уже по тому, какое слово к определению событий человек
готов был применить, можно было с достаточной долей вероятности
сказать, на какой стороне были его симпатии, а может даже под какими флагами он стоял. В словах «мятеж» и «революция» в данном
случае, безусловно, присутствует оценочность. Не случайно сказано:
«Мятеж не может закончиться удачей, в этом случае его назовут иначе». Я не случайно использую здесь слова «события 2004 года», желая
при этом хоть как-то этой оценочности избежать. Моя задача – посмотреть на эти события глазами того, кто пытается понять, что там
было организовано, а что – спонтанно. Понять – с целью вынести
оттуда чисто технологические уроки.
Конечно, след заангажированности тем или другим мифом может
влиять на интерпретацию, даже если мы искренне пытаемся быть рациональными. Те, кто разделял миф Майдана, склонны были видеть
во всем спонтанность и поступь истории. Сторонники противоположных идеологических (мифологических в своей основе) симпатий
склонны были видеть во всем организованность, реализовавшийся
план, авторы которого где-то за океаном. И у них находится для этого
много аргументов. Правда, аргументы были и у другой стороны, утверждавшей наличие организации и «руки» на географически противоположной стороне. Спор этот бесперспективен, поскольку в обоих
случаях работает не логика, а стоящая за ней мифология. Я хочу посмотреть на все, по возможности, с нейтральной позиции, которую
позволяет занять предложенная выше теоретическая рамка – организационное (опирающееся на технологии) начало присутствовало
как в том, так и в другом случае. Наша задача – увидеть самоорганизационную составляющую, снова-таки как с той, так и с другой
стороны.
Начнем с того, что желание отрицать наличие спонтанности в
любых социальных событиях связано с теоретической позицией,
склонной полагать исключительную нашу субъектность в социальных процессах. А по сути – отрицать наличие механизмов самоорганизации в социальных процессах. Для меня эта позиция, как видно
из сказанного выше, не является близкой в силу определяющего изначального допущения – я считаю, что социальная система сложна и
нелинейная в своей сути. Полагать нашу полную способность управ-
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лять социальными процессами (быть их субъектами) можно лишь
при условии изначального допущения – социальная система достаточно проста и может быть описана линейными закономерностями.
Возвращаясь к технологиям, скажу – эти два изначальных допущения означают две разные технологические стратегии.
Изначальный взгляд на социальную систему, как на сложную,
открытую и нелинейную, позволяет мне утверждать – мера нашей
субъектности во влиянии на реализуемые исторические сценарии
хотя и значительна, но все же относительна. И поэтому тем более интересным выглядит та часть исторических событий, которая как бы
ускользает от нашего контроля, имеет силу естественных процессов,
и в рамках предлагаемого теоретического конструкта носит название
«социальная самоорганизация».
Автономность самоорганиазционных процессов по отношению к
организационным приблизительно такова, какова автономность нашего бессознательного по отношению к сознанию. На данный момент
эта разобщенность значительна, по крайней мере, в ареале западной культурной традиции. Обращение к сфере бессознательного –
в индивидуальной или социальной практике, даже в теоретических
построениях, – вызывает хорошо описанное Фрейдом и Юнгом неприятие и отторжение [10]. Даже допуская, что оно (бессознательное)
существует, мы предпочитаем его или не замечать или утверждать,
что способны полностью контролировать (как в самоконтроле, так и
в контроле над событиями социальными). И при этом хорошо видим,
как не способны на такой контроль другие. Идет ли речь о других людях или о других группах людей.
Часто отождествляя бессознательное с безумием, мы говорим
о признаках безумия у других, но не у нас, признаках социального
безумия, которое охватывает других, но не нас. Я связываю это с активизацией мифологического сознания. (Стадия безумия – это уже
клиника и требует особого разговора.) Я склонна считать, что такое в
определенной мере происходит со всеми нами, поскольку все мы находимся в потоках самоорганизационных социальных изменений. И
в этом лучше отдавать себе отчет, принять на себя ответственность,
что потребует снова-таки практики глубокой личностной рефлексии.
С этого может начаться путь к реальной социальной субъектности.
Иллюзия полной субъектности толкает нас на поиск заговора и на
стремление строить встречные заговоры. Признание самоорганизационности происходящего заставляет искать способ не наращивать
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социальную энтропию, не выходить на точку бифуркации, после которой активизируются мифы и самоорганизация, и никто не может
сказать, какими же они будут.
В рамках данной работы я не буду много говорить об этике и морали как факторах, способствующих сохранению социальной стабильности. Из приведенного выше рассуждения о социальной энтропии
можно сделать вывод, что нарушение моральных и этических норм
является серьезным вкладом в энтропийные показатели общества. И
здесь обнажается прагматика моральности и этичности. Общество,
в котором эти нормы нарушаются, рано или поздно выходит в точку
бифуркации, которая с необходимостью разрушает сложившееся положение дел. Правда, совсем не гарантирует их изменение в лучшую
сторону. Но этого никто не знает заранее и наверняка. «Може гірше,
аби інше» – мудро замечает по этому поводу украинская пословица.

bo
o

k.

su

m

Итак, вернемся к Майдану. С моей точки зрения, это была активизация мифа Свободы, который и организовал (в смысле упорядочил) вокруг себя спонтанно и очень быстро то множество людей, которые собирались в центре Киева в течение месяца в любую погоду
и в ситуации любой угрозы. Это миф давал им веру, бесстрашие и
удивительное чувство единства и свободы. Что же это, если перейти
на язык, предложенный мною? Это ситуация, когда человек из состояния высокой энтропии, несвязанности с социальным окружением (депрессии, фрустрированности, безнадежности, разочарования)
попадает в ситуацию спонтанного уменьшения энтропии (чувства
солидарности, поддержки, единства, надежды). На Майдане у всех
было ощущение собственной востребованности и значимости, единства и доверия. Это было низкоэнтропийное пространство, которое
дает чувство счастья и могущества (каждый из нас переживал это
хотя бы раз в жизни, впадая в «безумие», именуемое любовью).
Могли ли быть события Майдана-2004 продуктом чистой организации? Организация и самоорганизация соотносятся так, как дискретное
и непрерывное, как, например, язык и мышление, числовая ось и числовой ряд. В случае организационных механизмов производства социального порядка все должно быть спланировано и предусмотрено. Но
план всегда дискретен – в пространстве и во времени. Самоорганизация же лишь инициирует игру или миф, и остальное достраивается за
счет внутреннего, как мы говорили раньше, саморазвития социальной
материи. В данном случае – творчества и самотворчества людей.
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Но, конечно, организация и самоорганизация всегда идут рядом.
Вполне возможно раскачать ситуацию сознательно, организовывать
хаос. Да, здесь эти технологии могут быть вполне успешны, и они
вполне организационного генезиса. Но такая технология уже сама по
себе ориентированная на наличие самоорганизации и стремлении
изменить социальный порядок именно с опорой на ее механизмы.
(Чисто организационные формы в виде проплаченных митингов и
даже проплаченных майданов, как правило, к успеху не приводят и
быстро затухают.) Организационные вкрапления в процесс возможны в виде попытки инициировать нужный миф и даже его внедрить
в социальное пространство. Но снова-таки внедрить можно только
тот миф, который подспудно в этом пространстве уже латентно присутствует, и требуется большое искусство технолога, чтобы этот миф
выявить и актуализировать в виде доминирующего аттрактора.
Как проявляет себя самоорганизация, наматываясь на инициированный или спонтанно актуализировавшийся миф? Одним из ярких
признаков является функциональная размытость возникающих социальных позиций и функциональная заменяемость. Можно сказать
– саморазрастание функциональной связанности. Этот признак был
легко наблюдаем в среде людей, стоявших на Майдане. Люди были
инициативны и активны, самостоятельно брали под контроль окружающее социальное пространство и готовы были обнаруживать и
выполнять функции, в этом пространстве возникающие. Это усиливало чувство собственной востребованности и включенности в общее дело, вело к уменьшению энтропии, поддержанию ее на низком
уровне. Это были самые разные функции – приносить еду, раздавать,
контролировать потоки перемещающихся людей, давать информацию, останавливать провокации. Подвижность ситуации не позволяла эти функции зафиксировать, разве что очень схематически,
но сразу находилось множество добровольцев, готовых включиться
в процесс. На предложенном выше языке это означает потребность
вносить вклад в снижение социальной энтропии, и это ключевой момент для понимания таких процессов. Самоорганизационные структуры (порядки) возникают как бы сами по себе, движимые стремлением всех к снижению общей энтропии, что означает увеличение
общей согласованности. Этого нет в чисто организационных процессах, там функции распределяются организатором, оговаривается
вознаграждение, и брать на себя другие функции добровольно никто
не будет, да это и не поощряется. Главное отличие этих двух типов
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структур – сумма индивидов в организационной структуре не выходит на эффект эмерджентности, что происходит в самоорганиазционной.
Когда возник этот миф-аттрактор, к которому и притянулась ситуация Майдана? Думаю, что этот миф Свободы, его зачатки возникли значительно раньше, еще после событий «Украина без Кучмы».
История жизни этого мифа драматична, но в социальной среде он
существовал как потенциальная сила давно. Его значительно подпитали предвыборные митинги за Ющенко, буквально вытолкнули на
Майдан события второго тура выборов. Здесь, на Майдане, он начал
оформляться в реальное, хорошо структурированное социальное мифологическое пространство с его символами, ритуалами, ритмами.
Был ли миф и самоорганизация только на Майдане, или было что-то
подобное и с другой стороны? Что было в той части социума, которая не
была охвачена этим Оранжевым мифом Свободы?
Как правило, точка бифуркации, как я говорила, имеет в потенции несколько мифологических, конкурирующих аттрактивных состояний. Оранжевый миф проявился первым (подчеркну – проявился, а не появился), и в это время остальное пространство оставалось
как бы маргинальным обрамлением, высокоэнтропийным и не имеющим сильного центра притяжения на самоорганизационном уровне. Все митинги в поддержку кандидата от власти поначалу носили
явно организованный характер, печать организационности была на
лицах их участников. Но ситуация изменилась после сепаратистских
заявлений на Востоке и предложения создать автономию или даже
новое государство, объединяющее Восток и Юг Украины. У этого
второго мифа была уже своя история и свои исторические основания. В исторической памяти была несостоявшаяся, но легендарная
Донецко-Криворожская республика, память о которой подпитала
рождающийся миф, основанный тоже на стремлении к свободе, но
уже от пугающих оранжевых. Свои и чужие определились и мифологически оформились с двух сторон. Дальнейшее противостояние
происходило между этими двумя мифами, но в результате победил
более сильный и возникший раньше, что обычно и бывает в ситуации конкуренции аттракторов. Более живучими оказываются более
разросшиеся структуры.
Вернемся еще раз к вопросу о мере организационности и самоорганизационности событий 2004 года, что наиболее интересно в контексте проблемы социальных технологий. Возникает вопрос: что же,
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здесь не было проекта, который реализовывался и целью которого для
лидеров Майдана была власть, а для тех, кто за ними стоял – влияние на
эту власть и тем самым расширение своего геополитического влияния на
пределы Украины? Конечно же, все это было. Но для того, чтобы получить социальные события такого масштаба, этого мало. Только организационными усилиями так сдвинуть массы людей нельзя. Если бы
это было возможно, то Майданы разрастались бы на каждом шагу и
по каждому поводу. Такими усилиями можно организовать небольшой «дворцовый» переворот, где сталкиваются две группы людей,
устраняют друг друга. Но только в случае их равноудаленности от
общества самоорганизация не всколыхнет социальное пространство,
и этот переворот не послужит флуктуацией, порождающей масштабные социальные события и толкающей их в определенном направлении. В нашем же случае социальная самоорганизация была той
волной, на которой лидеры тех событий попали во власть. Этот образ
любит использовать И. Добронравова, говоря, что на серфинге можно легко попасть в нужную точку, но при условии попутной волны и
умелого управления прежде всего своим телом, доской, но не волной.
К последнему и относится то, что кроется за словом «технологии».
Интересен вопрос тоже очень технологического характера – если
суть мифа технологом распознана правильно, всякого ли человека можно завернуть в «обертку» этого мифа, сделать его символом
и Героем (каким стал Ющенко для Майдана)? Конечно же, далеко
не всякого. И по этой причине многие как бы выдвигаемые на роль
героев такими героями не становятся. Самоорганизованные массы,
мифологически объединенный народ ко всякому движению своего
лидера очень чувствителен. Если присутствует только прагматика
и слова, человек никогда не станет лидером и не вынесет его самоорганизационная волна во власть. Не случайно теоретики толпы, а
я добавлю – мифа и игры как социального явления, указывают на
то, что это социальное целое не обладает аналитическим и логическим мышлением, но по своему поведению схоже с ребенком. Иными словами, его мышление мифологично, не последовательно, а параллельно схватывающее событие. И поэтому лидер воспринимается
во всей целостности – слова, паузы, движения, окружение и т.д. С
одной стороны, ему безгранично (и часто может и безосновательно
с рациональной точки зрения) доверяют, но с другой – не прощают
малейшего неверного движения, которое может позволить заподозрить предательство, т.е. отсутствие единства его и социальной вол-
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ны, которая его на себе несет. Последующие события это подтвердили очень ярко. Весь тот миф-энтузиазм, который вынес Виктора
Ющенко под президентский штандарт, сменился уничижительными
высказываниями в его адрес. И не имеет значения, какова реальная
истории Виктора Андреевича как человека. Его история как мифологического персонажа вполне в духе жанра – Герой сначала может
делать многое, и в рамках мифа народ найдет всему оправдание, но в
какой-то момент произойдет перелом, миф распадется, и Герой будет
погребен под его обломками.
В таком случае возможен вопрос: а почему нельзя предположить, что
и сама социальная волна была частью организационного проекта? Волна, которая в нашем случае оформилась в Оранжевый миф, авторов
могла иметь только в очень ограниченных пределах, ровно настолько, насколько они, как технологи, угадали момент наступления точки социальной бифуркации и этот, уже готовый вырваться наружу из
глубин коллективного бессознательного миф. Конечно, там он был
не в конкретном «оранжевом» исполнении, а в виде определенного
архетипического стремления к порядку, снижению социальной энтропии (в предложенном выше смысле), который и заложен в любом
социальном мифе. Выход этого стремления на социальную поверхность – результат активизации мифа в точке бифуркации. Активизация, повторюсь, вполне может быть технологией, но может быть и
спонтанной. Точно можно сказать одно – она произойдет, если уровень энтропии достиг предела. В какой форме – зависит от случайной флуктуации или от технологического усилия, удачно эту флуктуацию заменившего.
Способствовали лидеры Майдана, а вернее, его технологи этой активизации мифа Свободы? Конечно – и оформлению мифа в такой
формат, и его активизации. Но условия для этого были созданы в
социальной среде всеми, кто способствовал наращиванию ее энтропийных показателей, и прежде всего – предшествующей власти.
Происходило это не в последнюю очередь через рост аморальности
общества, рост агрессии, отчуждения, падение доверия ко всем социальным институтам, растущей коррупции в среде чиновничества,
судах, прокуратуре, милиции и т.д.
Посмотрим на предшествующую Майдану ситуацию более пристально, проследив, как же наращивалась энтропия социума перед появлением
протестных событий. Где была точка бифуркации, и какими особен-
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ностями, присущими социальной аттрактивности, характеризовались
события на Майдане.
Вернемся к нашему пониманию социальной энтропии как уровня социальной неопределенности. В данном случае ее можно было бы фиксировать как на объективном, так и на субъективном уровне. Эта
неопределенность касалась, прежде всего, несвязанности качеств
человека и места, которое он занимает в социальной системе. Все выглядело так, что у нас любое место мог занять кто угодно. Для этого
все меньше нужны были способности, а все больше – определенная
сумма денег. Продавались места в больницах, в милиции, в вузе, в
министерских департаментах, в государственных предприятиях. Нас
не удивляло, если судья одновременно является криминальным авторитетом. Грабить и убивать могли защитники порядка или те, кому
они покровительствовали. Такие сообщения были в прессе и не вызвали скандала республиканского уровня. Не гарантирована моральность человека в одеянии священника. Кто угодно мог стать депутатом, министром, банкиром. Все это порождала основной признак
нарастания социальной энтропии – тотальное недоверие людей всем
социальным институтам, переходящее в скрытую неприязнь или
даже ненависть. Социальная ткань характеризовалась все меньшим
уровнем связанности, а значит, все большим уровнем хаоса.
В субъективном измерении это выглядело как все меньшая определенность в ситуации необходимости принять решение, куда идти
лечиться, где учить детей, к кому идти на исповедь, где покупать
продукты и лекарства без угрозы здоровью (лицензии все продаются), куда обратиться за помощью в случае нарушения ваших прав,
куда звонить, если вас ограбили или избили. Это порождало второй
признак социальной энтропии – автономизацию. Связи все больше
разрывались, каждый пытался выжить в одиночку, находя свои, как
говорит З. Бауман, биографические ответы на ситуацию. Чаще всего
– вписываясь в эти нормы, разделяя всеобщую аморальность, платя
взятки. Но и это не добавляло определенности. Взятки одним было
нечем платить, другие убеждались, что и это перестает действовать.
Росла фрустрированность, а вместе с ней общая энтропия.
Социологи в течение многих лет до того фиксировали растущее
недоверие к властям и разделенность народа и власти. Напряжение
на каждого члена общества росло – признак того, что управляющий
параметр (или множество параметров, которые его задавали и которые мы сейчас не пытаемся анализировать) выходил на критический
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уровень. Хотя внешне еще сохранялось прежнее качество системы.
Но энтропийная готовность к протестным событиям уже была. Ситуация выборов, недоверие к их официальному результату была тем
последним энтропийным вливанием, после которого эти протесты
не могли не случиться. И я здесь даже не буду обсуждать вопрос о
том, была ли тогда фальсификация реально. К ней большинство населения было готово, оно в нее поверило. Это уже был миф в действии. Здесь в очередной раз вспомним теорему Томаса: «Если нечто
представляется как реальное, оно реально по своим последствиям».
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Вернусь к психологическому уровню, на котором важно фиксировать рост энтропии на субъективном плане, например, – через социологические опросы. Далеко не все, кто был на Майдане, еще за
несколько дней до этого поверил бы в такую возможность. И на прямой вопрос вряд ли ответил бы, что будет активно протестовать. Как
правило, невозможность жить в старом порядке, назревающая не достаточно осознанно, на уровне глубинных переживаний, достаточно
долго блокируется сознанием. В опросах социологов люди отвечают,
что они не верят в то, что что-то могут изменить. Но в предельных
точках, точках социальной бифуркации, достаточно малого толчка,
чтобы человек с неожиданностью для себя начал делать то, что и приводит к спонтанным явлениям типа Майдана. Это очень важный момент, на который нужно обратить внимание технологам таких событий – поверхностное сканирование настроений здесь является мало
информативным.
Точка бифуркации. Ее главная характеристика – непредсказуемость.
Но о непредсказуемости социальной бифуркации можно говорить в
двух смыслах. Непредсказуемость момента их наступления и непредсказуемость результата. Если второе – действительно непредсказуемо,
или предсказуемо лишь в пределах открывающейся вариативности,
то о первом такого нельзя сказать. Принципиально это момент предсказуемый. И связан с предельными значениями энтропийных показателей. Это важно для социальных технологий, направленных как в
сторону приближения точки бифуркации и получения возможности
быстро менять ситуацию малыми флуктуационными воздействиями, так и для трехнологий, направленных на сохранение старого
порядка, предотвращение революционных мало контролируемых
изменений. Для успешности как тех, так и других технологий нужны только хорошие методы операционализации понятия социальная
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энтропия, инструментарий, валидизация. Хотя в теории это, конечно, проще, чем на практике. Но это открывает пути поиска.
Вторая очень важная характеристика точки бифуркации – необратимость социальной истории, перешедшей этот предел своего динамического изменения. Сейчас об этом уже любят говорить как о точке невозврата. Самоорганизационная модель социальных изменений
позволяет это высказывание (часто встречающееся в виде свободной
метафоры в публицистике) наполнить понятийно обеспеченным содержанием. Главным понятием здесь становится понятие социального аттрактора – основного организатора социального порядка
на самоорганизационном уровне. Переход через точку бифуркации
означает, что произошел переход от одного аттрактора, лежавшего в
основе социального порядка, к другому, от одного интегрирующего
социум мифа к другому. (Правда, иногда это уже несколько мифов,
интегрирующих части распавшегося ранее единого социального пространства, что мы хорошо наблюдали после распада СССР.) И этот
переход уже необратим. По крайней мере, до следующей точки бифуркации.
Какими же характеристиками аттрактивной структуры обладал
Майдан, в чем они проявлялись? Я не буду просматривать все из названного выше списка, а лишь остановлюсь на самых ярких.
Все говорили о карнавальности Майдана. И необычности такой
формы протеста. Но игра, по Й. Хейзинге, имеет много форм. Вой
на и карнавал – вещи разные только в ценностном измерении. В
смысле игры – это игровые структуры, и для самоорганизации это
равноценные формы ее проявления. Уникальность Майдана (и возможно – искусство его технологов), что ему была придана эта форма.
Хотя готовность превратиться в другую, военную – постоянно присутствовала. Спонтанно собирались сотни, оживали забытые формы
организации жизни казаков. Эту структуру нельзя было уже уничтожить, но она могла бы изменить свою форму проявления.
Мифологическое пространство – социальная целостность, объединенная общим духовным началом. Ритмическая согласованность –
инвариантная любой среде характеристика аттрактивных структур.
На Майдане можно было наблюдать это очень ярко. Она проявлялась в ритмических песнях, раскачивании, скандировании лозунгов, согласованном размахивании флагами, автомобильных гудках и
барабанном бое. Все это – ритмический фон протестных действий,
стержень воспроизведения мифом себя как целого. Другим объеди-
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няющим началом были возникающие и набирающие глубокого личностного смысла для каждого символы революции. Ими были, прежде
всего, ее основные герои – Ющенко и Тимошенко. И затем все, кто
стоял на сцене, – с разной мерой символичности. Символами становились ленточки, глубокого символического звучания достигло исполнение национального гимна.
Миф как целое держится на постоянно воспроизводимых ритуальных действиях. Криативность спонтанного мифа в том, что он сам
производит эти ритуалы. Этим были все названные выше моменты
– и пение гимна, и чтение молитвы, гудение в дудки и др. Появлялись и локальные ритуалы – свадьбы между молодыми участниками революции, жесты приветствия. И снова – это вполне могли
быть технологии, но только их резонанс с основным мифом давал им
возможность стать «народными». Это как песня, имеющая автора,
становится народной, если автор попадает в резонанс с какими-то
глубинными архетипическими содержаниями коллективного бессознательного народа.
Аттрактивная структура – область локального порядка. Удивительный порядок на площади, где размещалось несколько сот тысяч
людей, удивительная для организационного мышления согласованность – нормальное явление для спонтанной самоорганизации. В
таких случаях у людей появляется нечто напоминающее трансперсональное переживание, когда усиливается эмпатичность и чувствительность к другому. Но это касается только тех, кто находится в
пространстве мифа. Ничего такого не почувствует тот, кто им не ангажирован или даже ему враждебен. Сторонники Майдана говорили
об атмосфере любви. Противники – об агрессивности Майдана, боялись его, обходили стороной.
Миф – это деление на своих и чужих, причем присутствующее на
глубинном, бессознательном уровне. На уровне телесной реакции. А оттуда идут сигналы симпатии к своему и тревожности, переходящей в
агрессию – при виде чужого. Поэтому очень важно было обозначать
себя оранжевой символикой, и важно видеть такую у других. Особенно, как фиксировали многие, это было важно вне Майдана, где
вероятность встретить своих уменьшалась. Это – механизм локализации самоорганизационной структуры, обозначения ею своих границ.
Миф трансформирует многие личностные структуры, фильтрует
процессы восприятия. В этом смысле говорить об информационной
искаженности событий можно только до того, как произошло попа-
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дание человека в область притяжения того или иного мифологического пространства. После этого уже фильтруется информация, и из
нее выбираются те каналы, которые «свои», и те сообщения, которые
«за своих». Конкурирующие аттракторы сформированы, и их конкуренция пролегает не через наш интеллект и рассудок, а прежде всего
через наши души, вовлекая нас в свои мифологические водовороты.
Этого нельзя избежать, как думало сознание человека модерна, полагавшегося на разум и расколдовывание сознания, его демифологизацию. Сейчас все это выглядит все более наивным или слишком
самоуверенным. Признание наличия процессов социальной самоорганизации означает – следует признать существование этой силы,
ее нормативную и нравственную амбивалентность (лидерами подобных протестных событий и символами революционных мифов могут
быть как гении, так и злодеи). И пытаться ею овладеть или, по крайней мере, учиться искусству жить в волнах социальной самоорганизации.
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Что можно сказать в качестве выводов?
Известно, что революции редко способствовали осуществлению надежд их сторонников и озвучиваемых планов их лидеров. В данной
модели становится понятно – почему. Такие события не возникают
как результат плана, у них своя, самоорганизационная логика, и иллюзией есть то, что лидеры могут повернуть их силу в свою сторону.
Доводят систему до точки бифуркации очень многие факторы, и те,
кто стоит на гребне революции, как правило, мало нуждаются в интенсивной работе по их усилению. Хотя, безусловно, сознательно или
нет, все для того делают. Вот только что будет потом, предсказать однозначно не может никто. И наша история все это ярко подтвердила.
Сейчас нет недостатка в тех, кто бесконечно разочарован в результатах событий 2004 года, которые я здесь использовала в качестве
иллюстрации. Уже через несколько лет многие говорили, что преду
преждали о том, что ничего хорошего эта революция не принесет. И,
тем не менее, новая бифуркация не заставила себя ждать, и Украина
пережила еще более драматические события Революции Достоинства 2013–2014 года. И спустя несколько лет уже после этих событий
не утихают те же разговоры – имело ли смысл, были ли напрасными жертвы. Но все эти разговоры «после» – привычка все мыслить
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преимущественно в категориях организационного порядка. Но на
самоорганизационном уровне старый порядок разрушается в ситуации
неопределенности относительно нового. С необходимостью наступает
лишь разрушение старого. И оно не может не наступить. И на Майданы двух этих революций все выходили, прежде всего, потому, что в
старом уже жить не могли. На уровне индивидуальных переживаний
это проявляется в виде чувств, которые можно сформулировать: «Так
дальше жить нельзя!», «Поймите, нас достало!». Однозначна лишь
невозможность терпеть старое. Хотя присутствующее при этом чувство близкого освобождения выливается в развернутые ожидания
конкретных изменений, которые у каждого свои. У каждого свой образ той свободы, ради которой революции совершаются. Только потом выясняется, что эти цели-образы были разными.
Что можно сказать сейчас, когда энтропия общества снова высокая, уровень недоверия населения к социальным институтам снова
зашкаливает? Какие технологии должны использовать лидеры, чтобы не выходить на новые потрясения типа Майдана, тем более что
карнавальный характер не повторился во второй раз, а в третий все
может быть еще более жестко.
Для власти есть две стратегии, которых разумно было бы придерживаться. Одна реализована в демократических институтах Запада. Демократия с ее регулярными выборами – способ снять нарастающее
энтропийное напряжение мирным путем. В этом случае точки возможных бифуркаций уже как бы запланированы. Вот только выборы должны быть настоящими, а не имитацией. Правильнее сказать
– участники выборов должны считать их таковыми. Если же у избирателей по той или иной причине складывается стойкое убеждение в
том, что ними пренебрегли, их обманули, их достоинство попрано,
и в процессе выборов – энтропийного сброса не только не будет, а
произойдет дополнительное увеличение. На уровне личностных переживаний – чувство попранного достоинства становится главным
фактором, провоцирующем рост социальной энтропии. Что и произошло в 2004 и в 2013 году.
В качестве примера противоположного можно вспомнить технологию управления кризисом, которую применил Ф. Рузвельт в Америке 30-х годов, став Президентом в преддверии революции, как это
многим казалось. Все, что он делал, было болезненно для простых
граждан, но каждый вечер Президент по радио разговаривал со своим народом, объяснял свои решения. Это были доверительные «бесе-
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ды у камина», которые подымали доверие к Президенту и, что самое
важное, укрепляли в народе чувство собственного достоинства, все
чувствовали себя соратниками и участниками общего дела оздоровления нации.
Другой, я бы сказала, восточный способ – сохранять ситуацию в
энтропийном коридоре. Это возможность эволюционного пути и
надежда на сохранение власти. Как, например, делают китайцы.
Китайская философия всегда замечала те особенности мира, которые мы обозначили как нелинейные, самоорганизационные. Современные китайские реформы идут эволюционно, без революций, они
ухитряются не выходить из энтропийного коридора, хотя и им это
удавалось не всегда.
Силой социальной самоорганизации, ее аттракторами самого разного масштаба вовсю пытается пользоваться социальная технология
разного рода – политическая, конфессиональная, образовательная,
рекламная, игровой бизнес и т.д. С разной степенью успеха, как и
следовало ожидать. Разработки в области социальной самоорганизации могли бы подвести под это теоретический фундамент.
Говорят, «если хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих
планах на будущее». В этом высказывании, как во всякой поговорке, мудрость знания сложности и нелинейности мира. Наши социальные планы – в организационных действиях. Те события, которые
их могут разрушить – в самоорганизационных пластах социальной
жизни, направляемых случайностью. Зная, как действует социальная самоорганизация, можно, по крайней мере, пытаться избегать
тех моментов, когда мы утрачиваем контроль над социальными событиями. И понимать меру, в которой нам такой контроль доступен.
Предложенная здесь концептуальная рамка и ее использование
в качестве интерпретационного основания к событиям Оранжевой
революции – только один из множества возможных вариантов, как
концептуализации, так и технологического использования идей синергетики и самоорганизации. Я здесь привела именно этот пример
в силу не угасающей актуальности для нашей страны тех политических игр, которые выходят на передний план социальной жизни.
Те же идеи могут стать основой для игр совсем другого масштаба и социотехнологической направленности. Например, российские
социальные технологи с помощью этих идей стремятся решать проблему конструирования будущего. Варианты возможного будущего
и открывающаяся в контексте синергетических представлений воз-
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можность малыми усилиями актуализировать именно тот вариант,
который видится желательным, – основная идея множества сложных и часто противоречивых предложений российских философов,
социологов, футурологов [11]. Но при всей неоднозначности таких
предложений можно утверждать одно – идеи самоорганизации становятся основанием для наиболее масштабных и глобальных социотехнологических поисков современности.
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В психосинергетике речь идет о понятии «психомерная среда» (ПС)
на нескольких уровнях ее понимания. Прежде всего, это внутри
психическая среда, которую порождает внутри себя сам человек (его
личность и организм, допускаются другие внутрисредовые виды и
механизмы «памяти»). Также это внешнепсихическая среда как продукт отношений человека с другими внутри- и внешнепсихическими
средами как отдельных людей, так и групп, коллективов, произведений искусства и т. д., а кроме того, отношений человека с социумом,
природой, космосом и знаниями. Наряду с этим выделен уровень
продукта внутри- и межсредовых отношений, получивший название «неучтенный продукт», который в активном состоянии может
становиться «неучтенным субъектом». К его активизации приводят
определенные условия, в т. ч., например, концентрация, дефекты,
диффузия, скорость, а также присутствие ценностного спектра в восприятии личностью субъекта-человека. Так, например, цветок может
своим запахом повлиять на настроение человека, нарушит его эмоциональное состояние, что, в свою очередь, повлияет на его поступки и под.
Каждая из перечисленных сред рассматривается нами как сложная среда, открытая нелинейная самоорганизующаяся по определению, способная к сложному поведению и порождению того, что
сложнее ее самой, способная сама себя достраивать, видоизменять и
т. д. Продукт отношений сред с собой и другими может становиться
и становится «неучтенным субъектом», активно и/или самостоятельно действующим. Фактически все, что продуцируется такой средой в
себе и/или выходит за пределы внутрипсихической среды человека
– не всегда является очевидным продуктом, поэтому мы и назвали
его «неучтенным субъектом». Он зависит от характера, состояния,
особенностей, стадии, фазы и макрокомпозиции порождающих его
отношений ПС с собой и другими средами в разных масштабах.
Отношения ПС и в ПС могут складываться не только с себе подобными в методологическом смысле средами – открытыми нелинейными самоорганизующимися, например, культурой, природой,
океаном, космосом, информационными потоками и с собой, но и со
средами другого класса – закрытыми линейными, управляемыми
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программой или человеком, или открытыми, но линейными. Например, со средой автопилотников (дронов), автоматических спутников,
автомобиля без водителя и под. (Об особенностях отношений систем
разного класса на примере модели «водитель – автомобиль – среда»
см. в работах 2009–2016).
Поэтому современной науке методологически целесообразно
ориентироваться на оценку класса каждой из сред/систем в терминах постнеклассики, поскольку разноклассность и одноклассность
становится управляющим параметром в их отношениях, а следовательно, и в поведении, вплоть до разрушения друг друга. Поскольку
разноклассность систем может приводить и приводит к разрушениям
себя и других участниц, то вопрос оказывается весьма актуальным.
Во многих аспектах жизни современного человека и общества, в
психологическом и социально-психологическом смыслах поведение
ПС связано с человеческим фактором – со стрессами разного генеза
и масштаба, от которых сейчас страдают и взрослые, и дети, и политики и домохозяйки, и экология и социум. Поэтому внимание
психосинергетики сконцентрировано на состоянии внутрипсихической среды человека в аспекте ее нелинейности и продуктивной
хаотичности, способности существовать в условиях разной степени
хаотизации и непрерывности динамического хаоса, как на уровне условий, так и на уровне поведения. Также это относится к реальным
возможностям согласовываться с ней в этих состояниях, изменять,
обеспечивая уменьшение стрессовости как реакции за счет оснащения человека определенными навыками или иным мировоззрением,
иными характеристиками мыслительного процесса и поведения. Одним из новых аспектов в данном вопросе оказывается момент потери
средой/системой качества человеко-, психомерности, проблема диагностирования такого момента и определение «точки невозврата».
Проблема современности, на наш взгляд, состоит в оснащении
психомерной внутрипсихической среды средствами самосохранения, в т. ч. от влияния себя самой, самонастраивания в неразрушающем ее режиме, либо в режиме с сохранением возможности возврата
в человекомерное качество. Сегодня есть широкий спектр технологий самонастраивания и саморазвития, достижения, карьерного роста и под., но они в большой степени носят разрушающий характер в
смысле навязывания несвойственных ПС навыков и стратегий. В социальном аспекте они удобны, но в результате ПС ломается, переходит в режим «я-функционер». Это происходит в том числе и потому,
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что, обеспечивая лавину информационных и психоэмоциональных
поступлений/вторжений во внутрипсихический мир, они не обеспечивают способности этой среды к новому типу адаптации.
Новый тип адаптации фактически укладывается в понятия «информационно-эмоциональная среда» (2002), «ценностная сфера
личности» (2008) и «макрокомпозиция» (2013), рассматриваемые
нами сквозь призму композиционного метода (К-метода) «Создающая Сила» (2001; 2013; 2015). Информационно-эмоциональная среда
(ИЭС), ценностная сфера личности (ЦСЛ) определяются принимаемыми, трансформируемыми в свои, а также ценностями, взглядами,
мировоззрением, воспитанием, культурой, врожденными и тренируемыми нейрофизиологическими характеристиками, сформированными поведенческими и психоэмоциональными навыками, наконец, экологическими природными и психомерными условиями. То
есть все, чем люди пользуются в плане оценки, представления о себе
и предъявления себя, поведения/деятельности.
В первое десятилетие ХХI в. о себе заявила мультикультурность.
Информационно – это те информационные потоки, которые могут
приводить как к открытиям, так и к травмированию тела, души, личности, общества (политическая система), культуры, природы, космоса (2015).
Позиции психосинергетики и ее К-метода «Создающая Сила» в
этом плане восходят к таким понятиям, как, например, присутствующие в работах И. Пригожина и Г. Хакена «критический порог» и
«критическая разность». Применяя их к ПС, мы понимаем, что при
возникновении критической разности, например, двух ипостасей человека – биологической и интеллектуальной (в частности, ценностной), мы получим либо скачок среды в плюс, либо ее скачок в минус,
вплоть до разрушения себя и/или окружения. Поэтому можно получить и потерю вообще системы как таковой. Ассоциативно явлениям
«критический порог», «критическая разность» в отношении психики
человека близки размышления К. Г. Юнга о мышлении.
Некоторые из этих позиций в развернутом виде были представлены в наших монографиях по психосинергетике – «Психосинергетика» (2015), «Психосинергетические стратегии человеческой
деятельности. (Концептуальная модель «целое в целом»)» (2005) и
«Методология исследования психики как синергетического объекта» (1993). Обеим этим работам присуща как концептуальная, так и
практическая сторона. К настоящему времени удалось разработать
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К-метод «Создающая Сила», включающий группу методик (см. соответствующие публикации), как стратегию и технологию, которая
обеспечивает в краткие сроки оснащение внутрипсихической среды человека такими средствами, которые соответствуют специфике
психического мира человека и не являются для нее чуждыми. Они
могут быть произведенными ею или привнесенными в нее, но по характеру своему, по сути своей, по принципам макрокомпозиции и
организации/самоорганизации они ей соответствуют, а не противоречат. Овладевая ими, человек (или специалист) оказывается в той
или иной степени способным более адекватно оценивать на больших
временах то, что он сам производит, и то, что в него привносят, а также разрабатывать свои неразрушающие стратегии и видеть разрушающие способности других (см., например, диагностический вариант
методики «10 x 10» в монографии 2015).
В отличие от излагаемого подхода, современная система психологической помощи, коррекции и/или развития, система образования
и формирования определенных навыков, система медико-психологической помощи сегодня, фактически пойдя по пути упрощения
алгоритма действия специалистов, в т. ч. из экономических соображений, во многом оказалась противоречащей собственной специфике психомерной, психической среды человека. Она понимается
нами в терминах нелинейности, открытости и самоорганизации,
продуктивности хаоса (при умении им пользоваться) и различия модели разрушения и восстановления, например, при стрессах, шоках,
контузиях. Речь идет о терминологическом поле постнеклассики,
включая синергетическую парадигму в существующих ее вариантах
– термины диссипативности, фазовых переходов нового типа, то есть
Пригожинскую парадигму, приравниваемую многими авторами к
синергетической, но на самом деле таковой, на наш взгляд, не являющейся.
Особым вопросом несоответствия представлений является несоответствие представления о роли и структуре хаоса в поведении ПС
и процессов, глубоко ошибочное представление о его негативности,
характерное для представителей линейности, логико-диалектичности, системности, наконец, эволюционности (подробнее см. в монографии 2015).
Кроме того, сложившаяся практика ассоциирования постнеклассики с рациональностью, а не с ее типами, как это было предложено
В. С. Степиным (четыре типа,1989), вносит значительную теорети-
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ко-методологическую неразбериху во взгляды многих авторов. Параллельно с пониманием этих проблем, собственно психосинергетические наработки привели нас к выводу о необходимости ввести
термин «после постнеклассики» как обозначение перехода от постнеклассики и психосинергетики через «после постнеклассику» к новой
научной области Альфалогии. Зачем это нужно? Как минимум, это
позволяет в необходимых случаях выходить за границы корня «классика», неизбежно объединяющего группу терминов «классика» –
«неклассика» – «постнеклассика» – «после постнеклассики», а также
корня «синергетика» – психосинергетика» – «социосинергетика»
– «синергетическая педагогика/педагогическая синергетика» и под.
Как максимум – это попытка разобраться в вопросах сознания, психо- и человекомерности с позиций психо- и человекосущности, соотнести эти позиции с современным цивилизационным процессом.
Точка зрения психосинергетики и теоретическая и практическая
такова, что невозможно избежать вопросов сосуществования тела,
сознания, психики и души человека в человеке, а сегодня и в виртуальной реальности/нереальности, невозможно пока избежать критической разности, травмы тела или психики, не учитывая специфику и
разноклассность биологического и психического, технического, техно-технологического и психомерного, социального и космического,
геологического и… в человеке. Обеспечить, например, телу (если сохранять его как носителя психики и признака человека) возможность
выдерживать то, что происходит в информационно, эмоционально,
техно-технологически нагруженном мире, можно только лишь на основе изменения нашего мировоззрения, мышления, представления
о нем и о сознании, навыков оперирования информацией в человеке и человеком в ней, навыков сосуществования с техникой внутри
организма и вокруг нас. В противном случае напрашивается вывод
о процессе ухода от человека в его телесной, психоэмоциональной и
ценностно-личностной ипостаси.
Здесь позиция психосинергетики такова. За основу пока берется
сочетание макрокомпозиционных характеристик и известного принципа удаления лишнего в информационном (смысловом, деятельностном, функциональном и др.) поле, с которым взаимодействует
человек и в котором живет человек, которое создает человек, и не
только он.
Стартовая идея К-метода «Создающая Сила» – удаление лишнего
не как удаление самого человека из образа цивилизации будущего,
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не как его выбрасывание на обочину Вселенной, не как эгоистичность и безразличие, а как временное высвобождение центрального
поля внимания для более свободного (экономного, ресурсосберегающего) оперирования ресурсами в энергосберегающем режиме за
счет композиционной организации оставшихся смыслов, оказывающихся в поле внимания в результате удаления не смыслонесущих
единиц (лингвистически, личностно, социально, культурологически
или иначе ориентированных). Все, что выведено в поле лишнего, может быть со временем вновь введено в актив. При этом достигается
эффект сжатия, увеличение информационной емкости единицы и
уменьшение количества единиц, которыми оперирует мышление,
что приводит к значительному увеличению скорости мыслительных
процессов (а точнее, принципиальному изменению их качественной
характеристики) одновременно с энергосберегающим эффектом.
Особенность позиции психосинергетики в том, что речь идет о
соответствии и согласованности композиционной организации имеющегося/оставшегося/созданного в психике/психомерной среде и
дальнейших действий с ним, характера потенциальной потенциальности этой психомерной/психической среды/системы. Кроме того,
в этом присутствует изменение отношения с акцентом внимания на
неучтенном продукте отношения, его потенциальной возможности
быть и/или становиться неучтенным субъектом.
Поэтому в психосинергетике вопрос и в том, как достичь того,
чтобы человек действительно умел быстро изменять свое отношение к происходящему, не отказываясь от себя, т. е. для сохранения
стабильности состояния и деятельности в нужные периоды, а также – как учитывать явление «неучтенный продукт» и «неучтенный
субъект», возникающее в результате отношения, связи. Что с ним
происходит (и происходит ли) после разрыва связи и после ее восстановления? Одним из примеров может быть отключение сознания, его
потеря в состоянии комы, в т. ч. искусственной, в условиях клинической смерти и др. (подробнее см. в монографии 2015).
И здесь одним из ключей оказалась сформулированная Ириной
Серафимовной Добронравовой в книге 1990 г. «Синергетика: становление нелинейного мышления» характеристика нелинейного
мышления как способности к восприятию нового, потенциальная
готовность к новому. Это очень важный момент, который можно
обосновать как характеристику внутрипсихической системы, требующую хотя бы учета, а не игнорирования.
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Однако развитие событий показывает, что сегодня в этом плане – готовность к новому, возник и новый мыслительный (и поведенческий)
эффект – эта готовность стала проявлять себя как подавляющая другие
функции, как «новое ради нового». Подобный перекос ведет к превалированию процессуальности над содержательностью, над смыслом и
ценностью, к возникновению эффекта «скольжения», «проскакивания». Причем не только информационного, но и ценностного.
Таковы в общих чертах взгляды, которые формулирует и развивает одесская научная школа синергетики в лице психосинергетики и
альфалогии.
Итак, психосинергетика – это довольно новое научное междисциплинарное направление и наука нового типа конца ХХ – начала ХХI
вв., зародившаяся в 1989 г. в наших работах. Почему нового типа? Потому что ее предмет находится не только в ее собственных границах,
но также распределен и сопряжен с предметами многих наук, чьи интересы, так или иначе, соприкасаются с ПС, с человеком, его психикой и личностью, его деятельностью и мышлением, с его сознанием
и бессознательным.
В рамках психосинергетики к началу 90-х гг. нами разработано
новое фундаментальное представление психики человека, методология ее исследования как среды/системы синергетического порядка
с фазовой структурой (1989–1992), включая явление фазового перехода нового типа и явление неучтенного продукта/субъекта (2013;
2015), предложена постдисциплинарная макроклассификация наук,
основанная на мерности исследуемого объекта (2008), а также новая
теория психики и сознания (1993), сформирован К-метод «Создающая Сила» и группа К-методик (2001–2012), имеющих диагностикокоррекционный и формирующе-развивающий характер, сформулированы психосинергетические стратегии человеческой деятельности
(2005), проблема отношений систем/сред разного класса (нелинейных – линейных, открытых – закрытых) в условиях их сочетания в
макросистеме/среде, включающей человека (2009–2015).
Концептуальными основаниями психосинергетики стал ряд концептуальных моделей и концепций. Базовая – это концептуальная
модель (философская категория) «целое в целом»/«целое-в-целом»,
включая нелинейность, целостность и средовость (с аналогичными
вариациями). Это позволяет выйти за границы дихотомии «частьцелое» – холистика, новая холистика (делимость целого на части,
в т. ч. с разложением целого на части, что в определенных случаях
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приводит к невосполнимой потере целого), показать тем самым поле
возможностей новейшей альфалогической холистики (2005), подчеркивая неделимую целостность объектов определенного класса, существование и специфику отношений между целыми – в одних случаях они могут поглощать друг друга без восстановления исходного
статуса каждого целого, в других – сосуществовать и расходиться с
сохранением себя (1993).
Также это концепция осевого пространственно-временного центрирования (ОПВЦ), осевого человеко-(информо)-пространственновременного центрирования (ОчПВЦ) и их производные (2008), а также явление и концепция «неучтенного субъекта» (2015).
Стратегическая задача психосинергетики – познание общих
принципов, лежащих в основе процессов психомерной самоорганизации – самостановления, саморазрушения и самоперехода, «жизни
в переходе нового типа», существования в условиях хаотизации как
необходимом условии существования. Это относится как к поведению ПС, так и к самим ПС разного масштаба в их отношениях с другими средами, к процессам в ПС, в т. ч. в сменяющихся масштабах
при их рассмотрении в сочетании с работой организма, головного
мозга человека, личности и ее сфер – эмоциональной, ценностной и
когнитивной/ информационной, гео-, социо- и космомерных, а также всех сфер и их производных, в которых психика человека является
или становится/может становиться новым типом управляющего параметра нового порядка.
Психосинергетика обладает тем же «недостатком», что и синергетика. Как уже было сказано, ее предмет разнесен во многие науки
– это собственно психика во всех формах ее проявления и фазах, поведение психики и ПС, а также их производных, его особенности,
психосинергетические принципы и принципы самоорганизации.
Некоторые исследователи называют это неопределенностью, что с
нашей точки зрения не одно и то же, что и «предмет, разнесенный
во многие науки». Более того, данная особенность синергетики и
психосинергетики свидетельствует о том, что это науки нового типа,
и они не исключают правомерность сосуществования другого типа
наук, имеющих «свой предмет только в рамках своих границ».
Рассматривая перечисленные вопросы, целесообразно уточнить
ряд понятий, фигурирующих в данном контексте. Слишком быстрый
процесс смены парадигм привел к недостаточной ясности в вопросах
соотнесенности понятий, категорий, концепций и их сути.
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Психосинергетические следствия постнеклассики выражают как общенаучный уровень философии и методологии науки – методология
исследования психики человека как синергетического объекта (1993)
и психомерных, психосоразмерных сред, поиск единой картины мира
постнеклассической науки, концептуальная модель психосинергетических стратегий человеческой деятельности, позиция «нелинейное
целое в нелинейном целом» (2005) и ее производные, явление «неучтенного продукта/субъекта» отношений рассматриваемых сред.
Также они выражают конкретно-научный уровень – психосинергетический подход к исследованию психологии личности и ее сфер
– когнитивной, ценностной, психоэмоциональной, таких «внутренних условий», как личностные установки, потребности и мотивы, например, в аспекте личности исследователя. В патопсихологии – это
исследование не только и не просто особенностей познавательной
деятельности психически больных людей, а их личности в целом на
новых концептуальных основаниях.
Данное исследование связано и с вопросом о постнеклассической
картине мира как одном «из способов формирования мировоззрения» и как способе «интерпретации научных идей». В этом смысле
картина мира в постнеклассике «становится связующим звеном между мировоззрением и научной теорией» (Василькова, 1999, с. 23–24).
Необходимость перехода на уровень исследования целого, например, в патопсихологии еще в 60-е гг. ХХ в. подчеркивалась Б. В. Зейгарник: «Душевная болезнь поражает, в основном, личность в целом,
меняет систему ее потребностей, установок, эмоционально-волевых
особенностей». В 70-е гг. актуальность целостного подхода подчеркивалась и для общей психологии, отмечались трудности изучения
личностных особенностей и недостаточная разработанность методов
подобного рода исследований (Коченов,1970).
В связи с этим к началу 90-х гг. ХХ в. внимание исследователейпостнеклассиков оказалось направленным на анализ этих понятий
в терминах и с позиций теории самоорганизации, революционных
процессов в современной философии и методологии науки, в естествознании – как самоорганизующейся целостности и целого как
результата самоорганизации. Этот вопрос широко представлен в монографии профессора И. С. Добронравовой «Синергетика. Становление нелинейного мышления» (1990).
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Психосинергетическое понятийное поле непосредственно включает
такие понятия постнеклассики, как «целостность» и «целое» через
следующие позиции.
1) Представление психики как гиперсистемы синергетического
порядка – природного (природа понимается в широком смысле – и
как природа Земли и как природа Космоса) специфического сверхсложного явления, поведение которого может быть нелинейным, в
т. ч. выражать нелинейный синтез нелинейных систем/сред в аспекте модели «целое в целом» или «целое-в-целом». Оно выражено совокупностью структур (потенциально нелинейными могут быть как
структуры и/или их совокупность, так и поведение структур и/или
его совокупности) и фазовых состояний различных видов, в т. ч. фазовых переходов нового типа как неравновесных (по Пригожину), а
также уровней и измерений самоорганизующихся сущностей, процессов различной природы, наконец, их поведения.
Целостность подобного явления поэтому раскрывается в психосинергетике через множество таких разнообразных измерений, как
информационные и смысловые, энергетические и эмоциональные,
индивидуального и трансличностного коллективного бытия и становления, субстратных и процессуальных, соотносимых с уровнями
живого, неживого и виртуального, ноо- и альфасферного (ЕршоваБабенко,1993; 2005).
2) Представление целого в отношении психики через введение
психосинергетического образа и концептуальной модели «целого в целом» как «нелинейной среды в нелинейной среде» включает
«целое-в-целом». Это позволяет выйти за пределы дихотомии «часть
– целое», сделав еще один шаг в развитии идей холистики в направлении представления о возможности существовании макроцелого
– делимого или неделимого на входящие в его состав целые другой
мерности.
Для психосинергетики, и особенно для исследования психосинергетических стратегий человеческой деятельности (2005), имеют
кардинальное значение процессуальные (временные) характеристики, присутствующие в обоих понятиях – понятии процесса и
понятии времени. Новым уровнем оказывается композиционность
времени, а также расстояний во времени между событиями и нагрузка точки времени событиями. Возможно рассмотрение и других
составляющих.
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Адекватному пониманию целого и целостности способствует
внимание И. С. Добронравовой (1990) к тому, что, например, с точки
зрения Л. Г. Шаманского, «в определении целого процессуальностъ
представлена ретроспективно: становление как движение к самому
себе с позиций уже известного результата», а «в определении целостности временной поток открыт в будущее; несмотря на то, что в понятиях целого и целостности отражается один и тот же процесс становления, однако различны стороны этого процесса: в понятии целого
отражается устойчивость процесса становления, его повторяемость,
тогда как в понятии целостности – его изменчивость, незамкнутый
характер» (Добронравова, 1990, с. 230).
Учитывая данное уточнение, целесообразно рассматривать варианты концептуальной модели «целое в целом»/«целое-в-целом» (неделимое, например, личность и психика – каждая из них не изымается из другой), а именно: «целостность в целом», «целое в целостности»
и «целостность в целостности». Соответственно, и неделимый вариант: «целостность-в-целом», «целое-в-целостности», «целостность-вцелостности».
Итак, понятие «целое» в принятом смысле выражает устойчивость процесса становления, а понятие «целостность» – изменчивость, незамкнутый характер. Следовательно, наша концептуальная
модель выражает в одном случае то, что встретились целые, которые
образовали макроцелое, оставаясь при этом каждое само по себе не
трансформируемым под влиянием другого (проявление устойчивости). В другом случае модель «через дефис» выражает то, что встретились целостности – изменчивые, незамкнутые, по определению.
Они, например, образовали макроцелостность. Все участники этого
процесса изменчивы и незамкнуты по определению. Возможен и третий вариант, при котором участниками процесса являются и целые и
целостности.
Выбор разновидности модели может быть связан с подчеркиванием того или иного смысла и результата «схождения систем/сред».
Сценарий «схождения систем» может включать несколько вариантов:
- схождение как приближение, но не касание (1);
- схождение как движение на скорости и соударение, но без разрушительных последствий, с дальнейшим удержанием рядом друг с
другом либо «разбеганием» (2);
- схождение, сопровождающееся разрушительным соударением, но
с сохранением себя (3);
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- схождение с полным разрушительным соударением – потерей
себя одним или всеми участниками (разрушение);
- схождение как поглощение одним процессом другого, частично
или полностью (4, 5).
Возможны и другие варианты, зависящие от принимаемой картины мира (1993).
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Конечно, может возникнуть вопрос о том, что потоки извне тоже
влияют. Да, это так. Но в чем особенность психосинергетической
позиции? Во-первых, в приоритетности внутрипсихических процессов и состояний, в самоусилении и способности производить более
сложное. Во-вторых, в том, что как внешнее, так и внутреннее влияние/событие может отстоять далеко во времени от следующего/предыдущего.
Однако внимание человека, как правило, не охватывает, не рассматривает или не предполагает (предвидение, опережающее восприятие, предвосхищение), а следовательно, не воспринимает такие
отдаленные, разнесенные во времени (и пространстве или в том и
другом измерении одновременно) события, как единый, например,
в макровременном и событийном измерении процесс. (Может показаться, что в невротических и послестрессовых состояниях это «не
охватывание» не происходит. Однако это не так, поскольку в этих состояниях происходит уход в то время, тот временной сегмент жизни,
когда разворачивались травмировавшие человека события. Человек в
этом случае отсутствует в сегменте настоящего и присутствует в том
сегменте прошлого. Образована связь с прошлым, отношение к тем
событиям. Если к этому добавляется, например, негативная реакция на пространство жизни того времени, то возникает устойчивая
фигура, например, треугольник, начинающая выполнять функцию
управляющего параметра порядка). Человек обычно не удерживает их (события) в макрополе своего внимания сознательно. Можно
сказать, что он осознанно не владеет «отдаленным», «длительным»
или макровниманием и поэтому «забывает» о тех событиях, которые
были «в начале» и/или давно. При этом у каждой внутрипсихической
системы (ВПС) личности (группы, партии и т. д.) есть свое «давно» и
«скоро», т. е. своя длительность отслеживаемых вниманием единиц
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времени. Аналогично и сама ВПС «забывает» свое начальное состояние. Но при этом на подсознательном уровне все может быть совсем
по-другому (непрерывность), либо выборочно по-другому (прерывистость).
Это требует поэтому постановки вопроса не только о топологически (пространственно) правильной организации (Князева, Курдюмов, 1994), но и о временной, а точнее, композиционно-временной
правильности, а также об их совмещении – о композиционной правильности на уровне пространственно-временной организации, понимая «правильность» в новом значении, выводимом в определенной
степени из позиций И. Пригожина, Р. Тома. «Ныне мы можем с большей точностью судить об истоках понятия времени в природе, и это
обстоятельство приводит к далеко идущим последствиям. Необратимость вводится в макроскопический мир вторым началом термодинамики – законом неубывания энтропии. Теперь мы понимаем второе начало термодинамики и на микроскопическом уровне… второе
начало термодинамики выполняет функции правила отбора – ограничения начальных условий, распространяющиеся в последующие
моменты времени по законам динамики. Тем самым второе начало
вводит в наше описание природы новый, не сводимый к чему-либо
элемент. Второе начало термодинамики не противоречит динамике,
но не может быть выведено из нее» (Пригожин, Стенгерс,1986, с. 58).
Более того, как подчеркивает Р. Тома в своей теории катастроф, система может перейти в «хаотическое» состояние (в нашем случае, например, по макровременному показателю сознания и подсознания),
в котором ее поведение лучше всего символизирует то новое, что
привнесла в концепцию порядка и беспорядка сильно неравновесная
физика: оба состояния – и порядка, и беспорядка – когерентны. Это
означает, что для обоих состояний характерны действующие корреляции и оба состояния непредсказуемы с позиции классических измерений.
В нашей концепции мы исходим не из начальных условий и законов
динамики, как это процитировано выше, а из композиционной временной сетки – композиционной сетки расстояний во времени между,
например, событиями или состояниями, в т. ч. целостностью или пребыванием в стадии целого. Основанием такого представления является не время события, а временное расстояние между событиями и
композиция/график таких расстояний и, соответственно, образовавшаяся при этом фигура. Она может быть устойчивой и неустойчивой
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(см. монографию, 2015). Также мы рассматриваем этот вопрос композицонности временных расстояний в сочетании с пространственными, человекомерными и некоторыми другими параметрами.
Эти взгляды психосинергетики на время, выделяющие композицию расстояний во времени как макрополе внимания в сочетании
с акцентированием внимания на первичности и приоритетности
организующего влияния подобных внутрипсихических параметров
ПС в разных измерениях ею же самой и создаваемых, а не начальных состояний – суть психосинергетической позиции в вопросах поведения ПС, а также диагностики и коррекции ее макросостояния.
Самой ПС организуется и выход (попадание) на тот или иной уровень, то или иное измерение путем концентрации, сжатия не только
информации, но и времени, а точнее, временных промежутков/расстояний между событиями, путем сжатия/растягивания (трансформации) фигуры.
Также в психосинергетике рассматривается сглаживание (незамечание, проскакивание) начального влияния, кажущееся парадоксальным обнуление начальных данных вследствие возможности
достигать параллельной разно- и многонаправленности внимания
внутриличностных процессов, и постоянно изменяющегося направления движения, выбираемого личностной средой/системой из поля
потенциально возможных путей ее развития/реагирования. Этот эффект и назван «потенциальная потенциальность».
Не случайно в психологии личности понятие «направленность
личности» является одним из наиболее продуктивных.
В каждую следующую секунду под влиянием внутри- и внешне
психических флуктуаций и других параметров/условий, которых
к настоящему времени выделено 12 – ценности, убеждения, мода и
под., находясь в сильно неравновесном состоянии, ПС или композиция/структура может менять и/или меняет направление своего
движения и характер своего изменения также и на уровне параметра,
который мы назвали «фигуры/сетки расстояний во времени между
событиями», выбирая флуктуацию, резонируя с ней по собственному
выбору. Это может привести к тому, что в определенный момент времени ПС в своих состояниях окажется не там, где ее ожидают, исходя
из начальных данных, а совсем в другом месте, вплоть до самого неожиданного. Например, это может быть даже точка, из которой система стартовала. В терминах времени такая точка окажется фактически прошлым данной системы или среды, в которое она попадает. Но
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система теперь сама уже другая, не соответствующая этому прошлому (ПС1, ПС2, ПС3… ПС-энная, возвращающаяся), поэтому обращение внимания просто на эту точку не дает исследователю (психологу,
медику, социологу, политологу и др.) адекватной информации.
ПС в психосинергетике трактуется нами как такое макроцелое
(макроцелостность), которое представляет собой сверхсложную открытую нелинейную самоорганизующуюся (ОНС) среду, существующую и образовавшуюся в другой ОНС (но может быть и попавшую
в нее уже в сформированном виде). В психосинергетике это явление
получило название «целое/целостность в целом/целостности» или
«нелинейное целое (целостность) в нелинейном целом (целостности)». Как психосинергетическое выражение внутреннего мира человека, такая среда получила название внутрипсихической среды
(ВПС) или информационно-ментально-духовно-эмоциональной
среды – ИМДЭС, сокращенно ИЭС – информационно-эмоциональной среды, которая, по определению, является сверхсложной ОНС.
Открытость мышления, вслед за И. С. Добронравовой (1990),
трактуется нами как готовность к восприятию нового. Психосинергетическая особенность трактовки явлений «целое» и «целостность»
обусловлена позицией «целое в целом», при которой не может не быть
целостности макро-. Следовательно, «целое» и целостность в психосинергетике отличаются по смыслу хотя бы в том, что нет однонаправленности в будущее в своей открытости. (Особенно характерно
данное явление для неврозов, паника атак, контузий.)
И мыслительные, и духовные, и ценностные, т. е. аксиологические, процессы по сути своей являются для ПС информационными,
временными (включающими композиции расстояний во времени),
пространственно-временными (включая композиции расстояний),
провоцирующими ее энергетические – мозговые и эмоциональные
всплески. Провокация всплесков происходит за счет соответствия/
несоответствия или рассогласования, нарушения баланса по определенным параметрам – интенсивности, частоте всплесков, возможностей ПС и других ее качественных характеристик, особенно
композиции – фигуры/сетки расстояний во времени. (Вероятно, к
ним можно отнести и параметрические, характеризующие организованную сложность.) Например, степень концентрации информации,
времени, энергии/эмоций в единице измерения, которой пользуется
данная личность в своем тезаурусе, скорость поступления, преобразования информации, смысла, которой оперирует личность, степень
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согласованности, масштабность и др. Эти всплески могут быть как
поглощающими, так и производящими информацию, энергию/эмоции, вещество/обмен веществ в организме, наконец, характеристики времени, его композиции и др. Они способны также находиться
в третьем состоянии – состоянии «зависания» или паузы, «плато»,
причем как продуктивного варианта зависания, так и негативного.
Такая среда характеризуется потенциальной возможностью перехода в состояние, далекое от равновесия или в «нелинейный», в т. ч.
крайне неравновесный динамический режим. Напомним, что к подобным системам относятся и те среды, в которых и по отношению к
которым психика человека, ее состояние, может становиться и становится переходоформирующим, системообразующим, или в терминах
синергетики управляющим параметром, параметром порядка. По
Хакену (2000) – это амплитуды нарастающих конфигураций, а также
фазы, которые описывают макроскопический порядок, макроскопическое состояние системы (Хакен, 2000, с. 50). Для ПС соответствующую роль в этом случае играет, казалось бы, рост и/или интенсивность эмоциональных всплесков, причем как положительных, так и
отрицательных, а также информационных и событийных/ситуативных всплесков. В действительности же, на наш взгляд, ПС совершает
выбор необходимой интенсивности всплеска. Исследования подобных режимов и состояний психики человека показали возможность
нарушения принципа суперпозиции. По Хакену, состояние системы
может быть описано как суперпозиция всех, т. е. нарастающих и затухающих конфигураций (Хакен, 2000, с. 50). В психосинергетике внимание акцентировано также на композиционных явлениях, которые
вносят свою специфику.
Состояния ПС, далекие от равновесия, могут терять свою устойчивость, а теряя ее – переходить к одному из многих и разных состояний и/или измерений, возможных для данной ПС в каждый
следующий отрезок времени, т. е. отнюдь не к одному из двух предполагаемых. Это соответствует позиции неравновесной термодинамики (Пригожин, Кондепуди, 2002, с. 404). М. С. Каган (2004) предложил назвать это, вслед за С. П. Курдюмовым, многофуркацией. Хотя,
может быть, в такой новой терминологии и нет необходимости, если
учесть исходное значение термина «бифуркация» (которое шире, чем
буквальный перевод «би-» как «два») – «изменение числа и конфигураций возникающих структур при изменении каких-либо внешних
параметров первоначальных данных».
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Однако в случае ПС есть отличие: прежде всего, речь идет не о
внешних параметрах. Рассматриваемая особенность поведения ПС в
том, что, во-первых, речь идет о внутренних параметрах, а во-вторых,
в том, что она может в этом случае переходить и в очень отдаленное
во времени, пространстве и фазе истории существования данной
ПС состояние и/или измерение, хранящиеся в ее памяти, т. е. никак не связываемое с логикой ситуации, в которой оно происходит,
либо обозримой ситуации. Для этой особенности поведения ПС мы
и в постнеклассике не нашли пока термина, поэтому назовем «альфа
эффект». Также для обозначения подобных явлений введено понятие
«память состояний». При этом мы акцентируем и здесь внимание на
разномасштабности и композиционности как внутри масштаба, так
и между ними (композиционность сетки расстояний).
В психолингвистике используется термин «навык переноса», о
котором известно, что естественного переноса у человека в его языковой/речевой деятельности обычно не происходит. Например, владение двумя языками, приобретенное в детстве в результате воспитания в двуязычной семье – дети билингвы, отнюдь не означает, что
эти дети умеют переводить с одного языка, которым они владеют,
на другой. (В свое время исследованием этих вопросов занимался
А. А. Леонтьев, а я оказалась к этому причастна, будучи тогда его
аспиранткой.) Такой навык, как доказано в психолингвистике, возникает в результате специальной направленной тренировки. Одной
из основных ошибок в этом плане становится то, что человек (а часто
и специалист, педагог, психолог, врач, лидер) не предполагает отсутствие естественного навыка переноса и необходимость специальной
тренировочной работы для формирования и развития этого навыка,
но при этом рассчитывает на его естественное существование у человека (рассчитывает на то, чего нет).
Интересно, что И. Р. Пригожин с соавт. (2002) подчеркивает, что в
отличие от других процессов такие явления, как перенос, теплопроводность, диффузия гораздо труднее переходят в нелинейный режим
(Пригожин, Кондепуди, 2002, с. 387).
Сильно (крайне) неравновесное состояние, к которому может
приходить и приходит ПС, в т. ч. и сверхбыстро за счет высокой реактивности и/или согласованности (особенно композиционной), когерентности психических процессов, определяется в психосинергетике
рядом факторов/условий.
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Первые пять факторов взяты нами из неравновесной термодинамики И. Пригожина (1–5), следующие три (6–8) – из синергетики
Г. Хакена (1991; 2000) и, наконец, еще четыре (9–12) – из психосинергетики И. Ершовой-Бабенко (1993; 2005). Это такие факторы, как:
- дефекты (1) – в нашем случае, например, врожденные или несформированные навыки внимания и переноса, которые начинают играть роль дефектов мышления и восприятия;
- граничные условия (2) – в нашем случае, например, родовая травма, определяющая определенные границы возможностей организма в будущей жизни данного человека;
- случайности (3);
- неоднородности (4);
- флуктуации (5);
- консенсус между компонентами (6), в психосинергетической интерпретации – концептуальная модель «целое в целом», подра
зумевается консенсус между целыми и целостностями (6а);
- принцип круговой причинности (7);
- принцип подчинения (8);
- принцип удаления лишнего из центра поля внимания и/или актуализированного локуса памяти ПС на периферию (9);
- принцип «вешалки» (10);
- принцип «вывернутой варежки» (11);
- принцип «обнуления» или перехода в новое качество отдаленного
уровня, а не только рядоположенного (как это было принято ранее
для уровней материи) (12).
Эти факторы относятся в ПС как к собственно информации/
смыслу, энергии/ эмоциям, веществу/обмен, времени/пространству,
в т. ч. временной сетки как сетки расстояний во времени между событиями/состояниями и др., так и к разнообразным и разностепенным их сочетаниям, выражающим стадии динамики и фазы ПС, в
т. ч. межфазовые переходы нового типа, неравновесные, наконец, к
уровню композиции и фигур.
С позиции психосинергетических взглядов ПС движут к крайне
неравновесному состоянию в первую очередь внутрипсихические
(внутриличностные) информационные, эмоциональные, ценностные, духовные, когнитивные события/факторы/состояния и события/флуктуации/состояния или другие информационно-оценочные малые возмущения/влияния/воздействия, скрыто от личности
хранящиеся в ее памяти состояний. В результате чего ПС может
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покинуть и/или покидает неустойчивое состояние (зону условий),
являющееся рабочей нормой. Пример не ожидавшегося крайне неравновесного состояния – ситуация, когда профессионал-психолог
не может дать телевизионное интервью, рассказать «на камеру» о своей работе, свидетельствует о существовании «точки» крайне неравновесного состояния во внутриличностном мире при определенных
условиях вспыхнувшей прошлыми переживаниями и «обнулившей»
возможность осуществить действие теперь. Важно, что при определенных условиях (1–12) ПС приходит к определенным изменениям
своего состояния. Важным моментом, на наш взгляд, является эффект, когда определенный фрагмент внимания личности остается во
времени события и эмоции, его сформировавших, в прошлом. Например, в ситуации 2-летней давности человек пережил обиду. Спустя два года именно она, не имея уже никаких оснований в настоящем, тем не менее, участвует в поведении данного человека и сейчас,
при этом не в положительном смысле. Никто об этом не подозревает.
Назовем этот эффект «временным коридором». Подобное эмоциональное напряжение, скрыто существующее в памяти состояний,
может вырваться наружу в момет крайней опасности, например, автомобильной аварии и скачкообразно усугубить её, а иногда и быть её
непредсказуемой причиной. (В этом представлен один из критериев
человекомерности в исследовании особенностей соединения систем/
сред разного класса – открытых нелинейных самоорганизующихся и
закрытых линейных, например, в макромодели «водитель – автомобиль», 2016.)
Нужно сказать, что в работе С. Курдюмова рассматриваются изменения, обозначенные С. Курдюмовым с соавт. (1994) в отношении
таких неравновесных систем, как человеческий мозг, разные уровни
подсознания, сознания и сверхсознания. Это направленность изменений, возникновение различных новых относительно устойчивых
структур/состояний, а не просто возврат к прежнему состоянию
равновесия. Однако, пишут авторы, «если флуктуация недостаточно
велика, то система вернется к прежней равновесной структуре, «скатится» на тот же самый аттрактор, как говорят математики» (Князева, Курдюмов, 1994, с. 54). Учитывая, что И. Пригожин с соавт. (1986)
определяет аттрактор как «область притяжения, множество начальных точек, таких, что при увеличении времени все фазовые траектории, начавшиеся в них, стремятся именно к этому аттрактору», а
С. Курдюмов с соавт. (1994) – как устойчивое состояние (структуру)
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системы, которое как бы «притягивает» (лат.: attrahere- притягивать)
к себе все множество «траекторий» системы, определяемых различными начальными условиями (если система попадает в конус или
сферу аттрактора, то она неизбежно эволюционирует к этому устойчивому состоянию), у нас при исследовании ПС возникло определенное противоречие.
С одной стороны, в психоснергетике, как уже было сказано, мы
выходим за пределы действия роли начальных условий, обнаруживаем их забывание психомерной средой в определенных случаях. С
другой стороны, наблюдается «попадание», погружение в то же самое
состояние, которое описывается человеком, подверженным влиянию
страха, например. Кроме того, для ПС характерно резонирование и
на незначительные по величине флуктуации, но это в действительности выбор ПС той флуктуации, которая соответствует в данный
момент актуализированному средой ее внутреннему параметру. Поэтому в психосинергетическом контексте точнее оказывается выражение «ПС выбирает флуктуацию», с которой и вступает в резонанс.
Вероятно, выходом из этого противоречия является различие и сходство условий, которые рассматриваются в психосинергетике и в работах названых авторов.
Дело в том, что в мире психомерной неустойчивости и эволюции к
новым организованным структурам, к новой организованной сложности, когда ПС находится в крайне неравновесном состоянии, решать ее «судьбу» могут очень малые события/флуктуации, события/
факторы, на которые обычно, т. е. в устойчивом состоянии, в состоянии равновесия, эта среда не реагирует. Поэтому люди и не обращают внимания на подобные «всплески», не учитывая состояние ПС в
соответствующий период (стадия, фаза). Они могут либо не знать об
этом, либо не иметь возможности определить это. В итоге считают,
что эти события могут «вроде бы» никак не быть связанными с рассматриваемой средой и/или ситуацией. Не случайно в учебнике «Неравновесная термодинамика» И. Пригожин с соавт. (2002) обращает
внимание на то, что даже в условиях эксперимента – это факторы,
часто выходящие за экспериментальный контроль.
На фоне этого из поля внимания исследователей выпадает наличие временных коридоров в поведении ПС, которые очень напоминают «кротовые норы» Хокинга.
В психосинергетике мы рассматриваем также эффект наложения
(совпадения) точек/зон/окрестностей в сетке временных расстоя-

138

Розділ 1. Складний світ людини

bo
o

k.

su

m

y.

ua

ний, что приводит к явлению временных коридоров, образуемых
этими точками. Одним из примеров подобного эффекта является
совпадение дней рождения внучки, дочки, бабушки. В этом случае
возникает тройная нагрузка на точку «день рождения» во времени
жизни, тогда как точка предназначена для одной нагрузки. Данный
эффект можно выразить с помощью образа сетки, на которую положили один металлический шарик, и она провисла в этой точке. Когда
положили второй – она провисла больше. А на третьем – порвалась
или частично повреждена.
При исследовании ПС, очевидно, что крайне неравновесное состояние играет важнейшую роль в поведении психомерных сред. Для
дальнейшего понимания важности особенностей крайне неравновесного состояния в поведении ПС необходимо обозначить и по возможности раскрыть некоторые понятия, непривычные для гуманитариев. Например, из литературы известно, что существует общий
принцип для линейного режима, в соответствии с которым стационарные состояния в этом режиме есть такие состояния, в которых
полное производство энтропии (меры порядка) достигает минимума.
Это требование также обеспечивает устойчивость стационарного состояния (Пригожин, Кондепуди,2002, с. 388).
Однако в далеком от равновесия нелинейном режиме столь общий
принцип определения состояния системы отсутствует. Следовательно, состояния рассматриваемых в психосинергетике сред, далекие от
равновесия, могут быть неустойчивыми, в т. ч. крайне (сильно) неустойчивыми, неравновесными и переходить к новым организованным состояниям в результате собственного влияния на самих себя
внутри себя. Причем это может проявляться как в одном из параметров или измерений ПС, так и во многих из них как локально, так и
макроуровнево в целом на уровне ПС как целого/целостности. Наконец, возможен и режим на уровне «нелинейного целого в нелинейном
целом» или смешанный режим, когда макроцелостность находится
в состоянии потоковости, а внутри нее находится сформированное
целое. (Одним из практических примеров этого может быть рассмотрена К-методика «Hand», снижающая тремор рук).
Другой пример. Допустим, что каждое Хi представляет некое информационное состояние ПС. Отклонение от информационного
равновесия характеризует параметр Di. Когда Di = 0, ПС находится в
состоянии информационного равновесия. Когда Di мало, ПС находится вблизи информационного равновесия, приближаясь к нему.
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Это семейство состояний, выражающее непрерывное расширение
равновесного состояния, И. Пригожиным для термодинамических
систем было названо термодинамической ветвью (Пригожин, Кондепуди, 2002, с. 394). По аналогии семейство состояний, выражающих
непрерывное расширение равновесного информационного состояния ПС, назовем информодинамической ветвью ПС. Тогда, по определению, в некоторых ПС, таких, как внутрипсихические реакции
типа автокаталитических информационного уровня, когда Di достигает критического значения, состояния, принадлежащие информодинамической ветви, становятся неустойчивыми. В этом случае ПС
переходит на новую ветвь, которая может соответствовать организованным структурам. Эти структуры или организация структур могут
быть заранее подготовлены и ПС просто подводят к ним. (Последнее
очень напоминает процессы, идущие в современном информаицонном мире, в мире новостей политики и экономики.)
Когда условие «дельта равно нулю» нарушается, информодинамическая ветвь может стать неустойчивой. Если она становится неустойчивой, ПС может перейти на новую ветвь, которая в общем случае представляет собой организованные структуры, либо имевшиеся
в памяти, в опыте, в тезаурусе, либо искусственно вновь создаваемые,
чтобы вывести ПС на иной путь развития относительно возможного
спектра путей, имеющегося в памяти ПС.
Еще один пример. Г. Хакен пользуется понятием «критическая
разность», а И. Пригожин – «критический порог», «критическое значение». В обоих случаях речь идет об определенной критичности как
некотором критическом отстоянии (друг от друга), некоторой критической точке в (их) расхождении, которой достигают системы в своих
состояниях, выражаемых выбранными показателями. В этой интерпретации именно критичность порога или разности – достижение
системой этой точки приводит к качественному скачку в состоянии
или поведении системы. Показателями могут быть, например, температура, как в случае термодинамики И. Пригожина, волна, как в
случае синергетики Г. Хакена. В нашем случае по отношению к рассматриваемой в психосинергетике ПС – это может быть личностная
оценка и, как следствие, потребность; может быть ценностная позиция и, как следствие, несоответствие потребности, например, в изменении, что ближе к выбору системой флуктуации; это может быть
традиция в культуре, а также эмоция, поступок, информация. Более
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того, это может быть их скоростная, емкостно-структурная и др. характеристики, в т. ч. композиционная (Бабенко, 2013).
Приведем перечень психосинергетических характеристик психомерных сред (ПС):
1) приоритет внутренних состояний (факторов);
2) самоусиление и выбор флуктуации;
3) порождение более сложного, чем то, что порождает;
4) временная (и пространственная) разнесенность (расстояние между точками в сетке времени), информационная и смысловая (а вот
эмоциональная, казалось бы, не может быть, за исключением сохраняющейся в «памяти состояний» состояния, оставшегося от
той эмоции (ее признаков, ассоциаций), которая характеризовала
событие в прошлом; когда оно (состояние, переживание, хранящееся в «памяти состояний») всплывает в памяти, тогда вместе с
ним всплывает и та эмоция, которая включает старые реакции);
5) обнуление роли начального состояния;
6) среда в среде как «целое в целом» или «целостность в целостности»;
7) нелинейность.
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Методологически для ПС, т. е. для систем, рассматриваемых в
широчайшем круге наук и практических областей знания – психологии, педагогике, социологии, политологии, юриспруденции, космонавтике, спорте, медицине, искусстве и т. д., всё вышесказанное
символизирует психосинергетические следствия постнеклассики
как методологию постнеклассической науки (постнеклассики), тесно связанную, а во многом основанную на новой теории самоорганизации, наиболее широко исследованной к настоящему времени в
рамках синергетики, но имеющую глубоко разработанные позиции в
рамках теории изменений и диссипации. Развитие этой методологии
соотносится с третьей научной революцией, обозначенной в классификации этапов развития науки В. С. Степина периодом 70–80-х гг.
ХХ ст. В этих следствиях пока еще больше вопросов, чем ответов. В
то же время, по мнению исследователей, происходит уже и четвертая
научная революция.
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Анатолій Пипич

Практична складність суспільних стосунків
і становлення сучасної соціальної науки1
(Есе на запропоновану тему 2 у стилі довільного наслідування Б. Латуру3)
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Проблема у тому, що соціологи занадто
часто сіпаються, то у бік погорди – кожний з них мріє стати Ньютоном соціології
і Леніним соціальних змін – то вдаються
до відчаю: вони зневажають себе за просте накопичення звітів, описів та статистичних даних, котрі ніхто не читає. Але
вибір між абсолютною могутністю і повною непотрібністю не має сенсу.
Б.Латур. Переукладання соціального.
Вступ в акторно-мережеву теорію
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У наш час уже не треба бути пророком, щоб, наслідуючи давньогрецьку Касандру, наважитись на прогноз можливого кінця світу. Хто
тільки сьогодні не робить такі прогнози, тиражуючи антиутопії та з
року в рік пересуваючи строки новітнього апокаліпсису. При цьому
до відвертих фантазій та посилань на давні передбачення додалися й
цілком сучасні, науково обґрунтовані прогнози небажаних наслідків
тих чи тих процесів та подій. І хоча катастрофічні сценарії майбутнього не дивина для людства, але теперішня їх різноманітність вражає
найсміливішу уяву як щодо можливих підстав виникнення загальнопланетарних катаклізмів, так і щодо шляхів порятунку від них.

1
Частина пропонованого нижче тексту взята зі вступу до монографії, яку планується
опублікувати під назвою „Теорія соціального опосереднення (Спроба реабілітації
довіри до „соціального пояснення” через послідовну рефлексію над радикальною прагматикою комунікативних практик”).

2
Хотілося б подякувати укладачам збірника за пропозицію публікації, а також винуватиці самого її задуму ювілярці і колезі Добронравовій І.С. – засновниці і
незмінній керівниці Українського синергетичного товариства, ювілей створення якого
відзначається також у нинішньому році. Подякувати за співпрацю, завдяки якій певні
ідеї, тут висловлені, стали взагалі можливими.
3
У цьому році також виповнюється 70 років з дня народження сучасного французького соціального теоретика, праці якого надихнули автора на завершення зазначеної
вище монографії, обумовивши зокрема й її підзаголовок.
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Серед причин загибелі людської цивілізації ще сто років назад
могли фігурувати лише Бог та Природа. Та вже приблизно в середині
ХХ ст. людство перетнуло межу, за якою на роль найбільш вірогідної
рушійної сили можливих незворотних катастрофічних змін почала
претендувати сама людина, діяльність якої на планеті Земля з фактора
передусім прогресивного розвитку людства стала перетворюватись
на найбільш імовірний чинник його можливої смерті. Не випадково,
що і в сподіваннях на порятунок, перекладених на мову художнього
вимислу, починають домінувати також люди (вже поряд з Богом) –
герої-одинаки чи певні спільноти.
Інакше кажучи, у передбаченнях майбутнього принципово
змінилася сюжетна лінія – в обох сценаріях, з подальшим крахом
чи надією на спасіння, людство опиняється перед вибором: або фактичний суїцид, або ж порятунок своїми власними силами. Причому
на користь сценарію суїциду все більше починають свідчити реальні
факти, тоді як у варіантах бажаного порятунку все ще превалює гра
фантазії.
Таким чином, людина, будучи поставленою у славнозвісній
систематиці К. Ліннея на найвищу сходинку тваринного царства
під назвою Homo sapiens (людина розумна), завдяки раніше небаченим масштабам своєї начебто розумної діяльності, посіла також одне
з перших місць (разом з діяннями Бога та стихійними силами природи) серед можливих причин багато більш вірогідного знищення
створеної самими ж людьми цивілізації.
Це й обумовило очевидний парадокс: людський розум, котрим
люди, здається, якраз і керуються у своїх діях, визначаючи її мету і
підбираючи засоби, забезпечуючи, як вважалося, прогрес людства, а
тому чи не єдиний (окрім Бога) міг би, заглядаючи в майбутнє, убезпечити людей від імовірних катастроф, не просто не здатен врятувати, а навпаки ледь не штовхає людство до краю прірви – до самознищення. Цим парадоксом, мабуть, і можна пояснити занепад Модерну,
який було названо епохою Розуму.
Але не встигло людство опинитися за вищезазначеною межею,
перед ним постали ще більш небезпечні виклики, тепер уже так званого Постмодерну – світу ще більш складного і зовсім, здавалося б, не
схожого на все те, що людство переживало у попередній своїй історії.
Як виявилось, у минулому було залишено не тільки надію на
рятівні можливості Розуму запобігати небажаному майбутньому, але
й чи не ще більш важливе надбання попередніх епох – систему до-
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статньо сталих орієнтирів, які, в межах великих наративів не тільки
розумно, але й чуттєво структурованого світу, якраз і позначали
шляхи спасіння. Ці відносно сталі орієнтири забезпечували людям
можливість саме почуватися у відносній безпеці щодо ймовірних
катаклізмів, наочно змальовуючи напрями їх уникнення.
Із занепадом Модерну певною мірою здійснилось пророцтво
Ф. Ніцше щодо „смерті Бога”, принаймні було суттєво підірвано віру
в його всемогутність, але не тільки. Своїми діями люди відтіснили
на другий план і Природу, назвавши її першою, на відміну від „другої
природи”, ними створеної. А це, своєю чергою, відгукнулось масштабними негараздами на житті самої людини – істоти за всіма ознаками хоча і наближеної до Бога, але безперечно також природної.
Або ж як набагато більш образно висловився Ніцше: канату натягнутого між Богом і твариною. В результаті все більш небезпечного натягу цього канату людство, опинившись начебто у шпагаті, починає
втрачати рівновагу. Через що надій на певним чином передбачуваний
порядок, який давні греки позначили словом „Логос”, стає усе менше.
Люди опинилися у надскладному становищі непрогнозованих
викликів, коли створений ними ж самими світ, який апріорі мав би
бути розумно упорядкованим, виявився хаотично непередбачуваним.
Тобто ні ті закони першої природи, завдяки знанням яких люди змогли
побудувати її аналог („другу природу”), ні ті закони співжиття, які
люди самі собі, керуючись розумом та найкращими намірами Добра
і Справедливості, встановили, не стали запорукою порядку, а обумовили такий рівень невизначеності, зокрема й людського співжиття,
якого людство досі не знало.
Таким чином не тільки віра, але й знання, у тому числі наукове,
не наблизило спільне життя людей до розумності, додавши хаосу
і абсурдності у це життя. Інакше кажучи, людство зіштовхнулося з
наслідками своїх власних, здавалося б, розумних, основаних на знанні
законів природи і суспільства, дій і водночас дій з такими непередбачуваними наслідками, що перспектива знищення не тільки людей, а й
усього живого на Землі перетворилася на ледве не безальтернативну.
А тому питання, де шукати спасіння від цих дій, постало вже як зовсім
не риторичне.
Спроба вийти з зачарованого кола очевидно абсурдної ситуації,
що насувається, виявилась набагато складнішою, ніж можна було
собі уявити. Багато складнішою, ніж тоді, коли, приміром, біблійний
Бог, зробивши людей різномовними, таки завадив їм реалізувати
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свою зарозумілість і побудувати Вавилонську вежу. Виходячи з набутого з тих часів досвіду, втрату єдиної мови, яку на сьогодні начебто
вдалося компенсувати, хоча й не без певних зусиль, користуючись,
приміром, послугами перекладачів-посередників та налагоджуючи систему так званих комунікативних практик.
Проте у наш час ситуація виглядає багато складнішою, ніж за
біблійних часів. Тому що врятувати самовпевнене людство, удаючись до тлумачення сказаного однією людиною на мові інших людей,
сьогодні вже мало. Сама проблема перекладу набуває зовсім іншого,
ніж дотепер, смислу, оскільки перестало бути метафоричним найширше використання у цьому перекладі як посередників не тільки людей, але й не-людей. Тобто додалася нагальна необхідність уже зовсім
не умовного, а постійного практичного тлумачення людської мови на
мові створених людьми машин і взагалі речей-посередників, переклад
на мову і з мови яких набагато ускладнює ситуацію.
Йдеться не тільки про „мову речей”, як систему знаків так званої
першої природи, а і мову речей, які створили самі люди начебто для
свого ж блага, навчивши їх, часто буквально, говорити „по-людські”.
Мало того що читати тексти цієї мови (наприклад, інструкції вживання) пересічній людині стає усе важче. Навчити людей мові речей тим
не менше багато простіше, ніж „навчити” самі речі людській мові.
Але це, безумовно, ускладнюючи проблему, не робить її ще такою,
що не можливо вирішити. А от те, що розмовляти по-людські зовсім
не означає „навчитись” по-людські розуміти людину, перетворюється
дійсно вже на надскладну проблему будь-якого перекладу. Навіть заговоривши по-людські, речі не починають розуміти людей, оскільки
тим самим не стають людьми, яким би досконалим не виглядало вербальне спілкування з не-людьми!
Тому питання, яке давно стоїть перед людиною, – як врятуватися від самої себе, навчившись порозумінню з іншими людьми, багатократно ускладнюється необхідністю долати непорозуміння з безліччю
речей, що створені людьми і опосередковують їх стосунки, але які
так і не вдалося навчити по-людські ставитись до людей. Більше того,
речі усе частіше і відчутніше вдаються до супротиву, виходячи з-під
їх контролю. Спочатку контролю вербального, а потім і взагалі починають „бунтувати” так, що навіть брати слово бунт у лапки стає
зайвим.
Тобто виникає проблема не просто порозуміння людей між собою, їх комунікації, але й одночасного контролю над речами як посеред-
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никами, над не-людьми, що, будучи у наш час вже „намертво” впаяні
у власне людські стосунки, часто не стільки допомагають людям
порозумітися, скільки заважають їх порозумінню. Сьогодні річ (нелюдина), як посередник між людьми, здається банальною необхідністю,
як той же „мобільник” чи комп’ютер. Але ситуація, яка таким чином
виникає, коли у ті чи інші спроби людей порозумітися виявляються
задіяними речі, стає настільки непрогнозованою і загрозливою, що
ще ніколи в історії людства питання посередництва (у теперішньому
його багато більш глибокому, ніж раніше сенсі), як питання власне
порозуміння, так гостро не виникало.
Від людей-посередників, зрозуміло, також можна очікувати і
неточності перекладу, і навіть підступності, тобто не налагодження,
а руйнації стосунків. Та цього можна уникнути, приміром, виробляючи привила та навички взаємодії (певні схеми комунікативних практик), враховуючи інтереси людей, у цілому зрозумілі людям. Тоді як
від не-людей (передусім машин), попри усю їх точність, годі чекати
якраз розуміння ними людини, яке можливе лише на основі саме людського ставлення однієї людини до іншої людини як людини.
А тому надія на порятунок за допомогою таких посередників (нелюдей) примарна у своїй основі, скільки б зовнішньолюдських рис
їм не надавали і які б „алгоритми людяності” в них не закладали їх
творці. На передбачувану та ще й адекватну відповідь тут якщо і можна розраховувати, то лише тоді, коли це буде передбачено самою людиною, яка завжди стоїть за машиною-посередником.
Це приблизно те саме, що й з прирученими, і здавалося б, і
підручними тваринами, їх дресурою. Приклади безмежної вірності
перекриваються жахливими випадками виходу їх з-під контролю
– тварина так ніколи й не може перетворитися на людину. Навіть
поставившись до них (не-людей), як до людей, вчинивши щодо них
по-людські, стерши зі свого боку межу між собою (людиною) і нелюдиною, людина ніколи не зможе з упевненістю розраховувати на
відповідний, відповідальний зустрічний крок до порозуміння, які б
сценарії щодо цього не малювала людська фантазія. Хоча якраз цим
дійсно люди мало чим можуть відрізнятися від не-людей. Але ж таки
відрізняються.
Односторонній акт (навіть якщо „підставити обидві щоки”),
який стосовно людини, хоча і далеко не завжди, але таки може забезпечити порозуміння, стосовно не-людей принципово не може гарантувати (якщо навіть не гарантує цього з боку людей) зустрічного
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відповідального руху – людського ставлення до людей як до людей.
Навпаки, хоча б через „опір матеріалу” тут рано чи пізно якраз гарантована „зрада”. Хоча про „зраду” не-людини навіть говорити не
з руки через принципову несумісність можливостей не-людини (її
матеріалу) з тим, що називають власне людською відповідальністю
– відповідальністю людини перед людиною, якщо, зрозуміло, мати на
увазі не перше, а якраз, „друге поняття людини”, на очевидності якого так наполягав М. Шелер.
Це стосується і матеріалу природних речей і речей створених людьми, коли імітацію людини ні візуально, ні вербально, здавалося б, від
людей не відрізнити. Розраховувати на людське відповідальне ставлення до людей з боку не-людей ще наївніше, ніж очікувати такого
самого ставлення з боку оточуючих, але чужих тобі, людей. Якщо
досі такого відповідального ставлення не вдалося досягти навіть у
межах стосунків поміж людьми, то чому це повинно вдатися краще у стосунках людини з не-людиною? Спроби знайти алгоритми
совісті і відповідальності, щоб їх закласти у програми поведінки нелюдей, принаймні поки що не вдавалося. І є дуже великі сумніви у
принциповій можливості успіхів на цьому шляху.
Утім, зрозуміло, мріяти про такі стосунки, налаштовуючись на
романтичні взаємин порозуміння між людьми і не-людьми, як і
щодо таких самих взаємини між людьми, безперечно, варто. А іноді
й корисно, як тренування людяного та відповідального ставлення до людей. Точно так, як навпаки жорстоке ставлення до тварин породжує
жорстокість до людей, безвідповідальне ставлення до речей стимулює
безвідповідальність як таку, поширюючись на людей. Проте, маючи
на увазі реалії усієї людської історії, включно з нинішнім часом (особливо досвід епохи Модерну), романтичні сподівання на людяність
у взаєминах як з людьми, так і особливо з не-людьми, виявляються
врешті марними.
А тому і сьогодні вже зовсім не примарними виглядають давно,
здавалося б, забуті гегелівсько-марксові сентенції щодо тотожності
„відчуження” та „уречевлення”, знову і знову нагадуючи про себе
і породжуючи нові, багато більш загрозливі примари, ніж навіть
„привид комунізму”. Блукаючи по Європі ХІХ ст., він тоді багатьма
сприймався рятівною надією людства. Але коли врешті виявилось,
що реальність його втілення багато страшніша, ніж сам привид,
наприкінці ХХ ст. він почав досить швидко розвіюватись.
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У ХХ ст. місце примари комунізму упевнено посіли реальні
різновиди того, що було названо тоталітарними закритими суспільствами, ідеологічно загорнуті у фантики, зокрема,
„інтернаціонал-соціалізму” і „націонал-соціалізму”, що у цих обгортках знову-таки були подані людям як рятівні. Ставши натомість
пігулками фактично від безсоння розуму, вони у вигляді вже ніяк
не примар спричинили досі небачені в історії людства катаклізми
революцій та воєн.
А сьогодні на ту саму роль начебто спасіння, але вже від головного болю практичної складності людського життя, починають претендувати вже такі гібридні багатошарові коктейлі, які ні соціалістам
чи комуністам-утопістам, ні тим більше Марксу, який, уповаючи на
науку, снам вірити відмовлявся, не могли б, мабуть, наснитися й у
кошмарних снах. Приміром, так званий комуно-фашизм.
Реальна логіка (прагматика комунікативних практик) тієї сфери, яка називається суспільним (су-спільним) життям людей або
суспільством уже настільки віддалилась і продовжує віддалятись від
ідеї Соціо-Логосу, що вже ніяк не нагадує хоч якийсь, навіть примарний, порядок там, де панує абсурд. Насичений безліччю речей (уречевлений), він перетворюється на некерований хаос людських взаємин,
постаючи сьогодні багато більш серйозною проблемою для людства,
ніж у позаминулому чи минулому століттях.
І якщо до ХХ ст. цю сферу (суспільство і його проблеми), навіть
нарікаючи іменем чудовиська Левіафана, не розглядали поряд з Богом і Природою як можливу причину загибелі людської цивілізації, то
сьогодні, у техногенному світі уречевлених примар, це чудовисько безперечно знову і знову починає виходити з під контролю, на перший
план у тих ризиках, які постають перед людством.
Тому і бажання розібратися у його будові та спроби упорядкувати
його, точніше переукласти на інший лад, сформувавши якийсь інший
порядок, починають розглядатися як один з найбільш очевидних
шляхів не тільки реалістичного теоретичного бачення суспільства,
але й практичного порятунку людства від негараздів Постмодерну.
Науково-технічний прогрес у наш час, як зазначалося, усе більше
асоціюється не стільки зі здобутками людства, скільки з масштабними злочинами проти людяності як такої. А тому відвернення
загроз, які він несе з собою, ускладнюючи й без того неймовірно
складні стосунки людей, невипадково породжує спроби його науко-
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вого дослідження. Що й демонструє рух з промовистою назвою STS
(Science and Technology studies або Science, Technology and Society).
Інакше кажучи, спроби спеціальних досліджень так званої „технонауки” як саме соціального феномену [1].
Стосовно цього варто зауважити, що той самий „привид
комунізму” з’явився у Європі якраз на хвилі першої науковотехнічної революції і можна сподіватися вже йде у небуття на хвилі
за ліком останньої. А тому і сьогодні, у ХХІ ст., не упорядкованість
сфери людських суспільних стосунків, помножена на парадоксальні
виклики так званої „другої природи”, породжуючи досі не бачені
техногенні катастрофи, починає-таки усвідомлюватись як не менша
загроза для людства, ніж перша та друга природи разом узяті.
Хоча на фоні примх тієї ж, власне людської історії – історії
суспільних катаклізмів – так званий науково-технічний прогрес,
узятий окремо, ще інколи й сьогодні декому видається таким, що
може бути забезпечений перемогами Розуму. Тоді як розібравшись в
історії науки і техніки, не важко побачити, що цих безумовних перемог власне розуму було не так уже й небагато, якщо вони взагалі були.
Що і наводить на обґрунтовану думку, що Нового часу як епохи Розуму взагалі ніколи не було [2].
А тим більше годі говорити про якусь розумність власне людських стосунків на фоні тих загроз, які сьогодні називають гібридними,
коли люди вимушені мати справу переважно з гібридними –
природно-соціо-технічними – утвореннями. За прикладами далеко
не треба ходити, згадавши, приміром, чи то про Північну Корею,
чи то про теперішню Росію. А завтра, через можливу внутрішню
нестабільність, враховуючи передусім кількість населення і так званий „комуністичний” устрій, таким прикладом може стати і Китай,
що заваливши зовнішній світ речами-імітаціями поки що демонструє
спроможність, підозріло малопомітно, як для глобалізованого світу,
вирішувати свої власні внутрішні проблеми. Але скоріше за все і тут
лише питання часу.
Уповання на діалог з такого роду соціальними утвореннями старими дипломатичними засобами не враховує, що усі вони, як узагалі
державні утворення, являють собою фактично те, що Л. Мемфорд
назвав великими машинами. Проте треба враховувати, що сьогодні
світ заполонили не тільки великі, але багато більш чисельні та часто
не менш небезпечні малі соціальні машини [3], для управління якими
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політичні уявлення, основані на категоріях навіть часів Макіавеллі,
виявляються часто вже не придатними.
Передусім тому, що сучасні соціальні машини складаються, як
правило, окрім власне людей (людського ресурсу), ще й з елементів
першої та другої природи, а обзавівшись ще й зброєю масового знищення, отримують той останній аргумент, який дозволяє їм на рівних
протистояти усьому світу – усім великим соціальним машинам разом узятим. І саме це сьогодні стає чи не вирішальним фактором їх
впливу на світову політику у вигляді, зокрема, і фактора глобальної
терористичної загрози.
Порівняно з тією самою „примарою комунізму” в Європі ХІХ ст.,
вони виглядають як озброєні ракетами монстри-трансформери з сучасних мультяшних фільмів-жахів, порівняно з прадавньою лялькою-мотанкою, яку можна було використати з лихими намірами хіба
що у спеціальному ворожінні і тільки проти однієї людини, опудалом якої змальовувала її уява ворожки.
Не випадково у наш час Левіафан „Суспільство” („СуспільствоЛевіафан”) разом з меншими за розміром, але часто ще більш небезпечними асоціаціями-організаціями (легальними і нелегальними
соціальними структурами) з їх дивними законами сполучення таких
різних складових (людей і не-людей, природного і штучного), часто виглядають як лише Terra incognito для соціальної науки, яка за
старою, зокрема й марксистською звичкою, продовжує розглядати
суспільство з боку тільки суто людських стосунків, у яких не знаходиться місця речам. А тому на противагу цьому, з іншого боку, на
управління цими структурами, як і взагалі суспільними процесами,
починають дивитися лише як на суто технічну справу, де вже людям
урешті не знаходиться місця.
Через що саме „соціальні наука і техніка”, як єдина дисципліна,
що намагається відновити паритет людей і речей та в межах STS побачити окремими складовими соціуму, з одного боку, живих людей, а з іншого – буквально нелюдів (не-людей). А таким чином усе
частіше висувається на передній план у намаганнях виявити шляхи,
які б убезпечили людство від самознищення, хоча словосполучення
соціальна техніка ще багато у кого і викликає несприйняття. Це несприйняття пов’язане скоріше з емоційним навантаженням, ніж з
фактичною стороною справи.
Що ж це за світ-таки – непрогнозований світ гібридів, з яких буквально складено сучасний Левіафан, разом з меншими його брата-
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ми? Елементів таких різнорідних людей і нелюдів, котрі не просто співіснують з людьми на рівних фактично правах, а у своїй
нероздільності (людей і не-людей) складають елементну базу цього
світу – сучасного соціального світу досі небачених гібридних утворень.
І хоча складність (складеність) цього світу породжена самими
людьми, але можна сказати (вибачившись за мимовільний каламбур), що якраз людям стає усе складніше в цьому світі орієнтуватися і
жити, а тим більше передбачити своє власне майбутнє.
Цей світ виявляється набагато більш непередбачуваним у своєму
можливому над-особистісному, над-суб’єктному „гніві”, ніж достатньо милостивий Бог, який якщо і карає, то лише за гріхи. І багато
менш передбачуваним, ніж перша та друга природи разом узяті.
Богу можна помолитися і, вірячи у спасіння, попросити не карати
навіть за найстрашніший гріх. Природу можна пізнати, попередньо
спитавши її у лабораторному експерименті про можливі наслідки її
реакцій на ті чи ті дії людини. Техніку (окремо від людини) врештітаки відремонтувати, щоб вона передбачено працювала. Тоді як
складні і нескінченно довгі мережі гібридів (переплетення людей і нелюдей) – природно-людино-соціальні технічні системи – ні спитаєш, ні
попросиш, ні відремонтуєш окремо від людей.
Тому що у таких мережах практично дуже проблематичним,
якщо взагалі можливим, стає не тільки молитва, але й локальний
лабораторний експеримент, у межах якого, як соціальній структурі,
можна було б відділити нелюдське від людського. Дослідити гібрид
у звичайній науковій лабораторії практично неможливо через непоправну втрату якраз його властивостей як гібрида. Найбільш
важливі ознаки гібридів приховані на стиках „зварювання людей з
не-людьми”, у „механізмах” їх сполучень, тобто „механізмах” утворення соціальних мереж асоціацій людей з не-людьми.
Дещо грубувато спрощеним, але яскравим аналогом гібридних
утворень, про які йдеться, утворень з можливими непередбачуваними наслідками сполучення в них абсолютно різних „за природою”
частин, міг би бути, приміром, сьогодні вже навіть занадто банальний образ „мавпи з гранатою” – ситуаційна модель системи з повною
невизначеністю поведінки.
Якщо окремо поведінка мавпи і окремо поведінка гранати,
спорядженої ще й чекою-запобіжником, відносно прогнозовані,
то разом вони складають абсолютно непередбачувану систему.
Але додавши до сполучення (асоціації) мавпи з гранатою такий,
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приміром, фактор, як взаємини мавп у зграї, ми отримаємо зростання некерованості і не-прогнозованості системи мабуть-таки у
геометричній прогресії від кількості особин у цій зграї.
Не тільки окремі люди, а й групи людей, країни, людство в цілому
своєю поведінкою дуже часто нагадують саме такі складні асоціації
– „зграї мавп з гранатами”, можливий ефект від взаємодії яких дипломатичною мовою якраз і називали „терористичною загрозою”.
Усякий експеримент з такого роду системами потенційно містить у
собі Чорнобильську катастрофу. А спроби з ними домовитись виглядають зарані приреченими на провал.
У межах подібних соціальних структур домовлятися чи, припустимо, просити когось про щось (якщо відволіктись від власне безпосередньо людських стосунків) часто виявляється просто марною справою – власне людей, як суб’єктів, розшукати серед безлічі елементів,
„ґвинтиків соціальних машин”, якими насичені ці структури, буває
вкрай важко. Особливо якщо люди починають свідомо ховатися у
нескінченних мережах організацій, машин та „першої природи”,
уникаючи відповідальності. Якщо в межах таких систем хтось врешті
і призначається винним, то лише „стрілочник”.
Колишній СРСР як саме такий соціальний монстр (завдяки сполученню певного характеру людських відносин, природних ресурсів і
оснащеності ядерною зброєю ) є чи не найбільш яскравим прикладом
такого гібридного утворення, одним зі спускових гачків розвалу якого
якраз і стала Чорнобильська катастрофа .
І хоча приховані суб’єкти, якими насичені гібридні соціальні утворення, дуже, здавалося б, нагадують монади Лейбніца, але, оснащені
зброєю масового знищення, вони сьогодні виглядають багато більш
небезпечними. Оскільки, отримавши можливість вибору, вони також
мають можливість уникнути відповідальності за цей вибір. Разом зі свободою дій мають здатність розчинятися, ховатись у мережах гібридних
асоціацій, а тим самим перекладати відповідальність (зокрема й перед
собою) за свої дії, приміром, на якусь структуру (відомство, систему
чиновництва), як організацію чи машину, чи навіть на „першу природу” як організм. Тим самим виправдовуючись, зокрема, знову-таки
й перед собою, неможливістю передбачити їх дії чи нарікаючи на їх
несправність.
Тут навіть саме слово „несправність” указує на те, що, маючи справу чи то з електронною машиною, чи то певною організованою структурою власне людей (соціальною машиною), а тим більше природним
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організмом, ми залишаємо сферу Права. І ще більше віддаляємося
від сфери Моралі – совісті, обов’язку, справедливості і багатьох інших
власне людських чеснот, на яких намагалося триматися до-модернове
і частково ще модернове суспільство і які сьогодні усе частіше стають
примарними.
Як зорієнтуватись у цьому світі примар, як переукласти соціальне
так, щоб запобігти катастрофічних наслідків безсуб’єктності, а
значить, і безвідповідальності? Без розуміння сучасного надскладного суспільства, у якому природне і штучне, людське і нелюдське
переплетені і спаяні у гібриди, перемішані у найнеймовірніших коктейлях-сполученнях, відповісти на ці питання, а значить, й отримати
надію на спасіння, не можливо.
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Штучність та копії копій – повсякденність, з якою ми повсякчас маємо справу, постійно стикаючись у житті з імітаціями та
підробками. Світ, у якому живе сучасна людина, – це світ суцільної
симуляції. А тому симулякр (копія без оригіналу) стає символом
епохи, яку ми так нелегко переживаємо і яка отримала дивну назву „Постмодернізм”. Дивну, зокрема й тому, що ця епоха, урешті,
завершується питанням, чи мав місце в історії сам Модерн, та ще й з
обґрунтовано негативною на нього відповіддю [4]. Коло замикається:
Постмодернізм, що втрачає ґрунт, на якому він зріс, перетворюється
на посмішку Чеширського кота без самого кота.
Письмовим аналогом породження Постмодерну Модерном, якого не було, стає текст з назавжди втраченим змістом та парадоксально-банальним епіграфом на кшталт сентенції Воланда – „Рукописи
не горять!”. Орієнтуватись у світі таких парадоксальних сентенцій,
які стали банальностями, як і в текстах-копіях без оригіналів, стає
дедалі складніше. Урешті, коли ця складність стає нестерпно непереборною і банальністю стають підробки самих підробок уже, здавалося
б, назавжди втрачених оригіналів, то про оригінальність забувають
узагалі, і ситуація стає абсурдною.
Наче у випадку з дзеркальною кімнатою, у якій ми бачимо
нескінченну низку взаємних віддзеркалень себе і виходу, а тому не
в змозі знайти не тільки сам вихід, а часто втрачаємо і себе. Машинний перебір варіантів принципово не допомагає – копій нескінченна
кількість. Оскільки самому оку буквально нізащо зачепитися у пошуках уже давно загубленого реального виходу, то, безумовно, починає
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здаватися, що його не просто втрачено назавжди, а й ніколи не було.
Око борсається у безлічі копій, породжуючи безнадію, – стає неможливим знайти хоч якісь більш-менш сталі орієнтири, щоб урешті вибратись з цієї зачарованої кімнати.
Що можна зробити, опинившись у такому лабіринті взаємних
дзеркальних відображень давно втраченого оригіналу, коли сумнів
у тому, що він узагалі колись був і що переростає у паніку зневіри
щодо можливості колись вийти з цього нескінченного лабіринту
симулякрів? Коли вже ніщо ззовні не стимулює до пошуку,
паралізуючи залишки здорового глузду страхом так тут і залишитись.
Ця „дурна нескінченність” низки образів-фантомів-примар,
що примушує капітулювати розум, робить неможливим осмислене бачення довкілля, а значить, і таку ж розумну орієнтацію в ньому. Спроба опертися на більш-менш сталі та оригінальні орієнтири
у такому, очевидно нерозумному світі суцільних та нескінченних
„копій без оригіналів”, де імітація імітації стала нормою, виглядає
безнадійно марною справою. Питання, як врятуватись, вирвавшись
із дзеркального лабіринту симулякрів, перетворюється більш ніж
на риторичне – на питання виживання у світі цих симулякрів, а
точніше, їх нескінченних мереж.
Якраз тут варто згадати про також давно забуте і втрачене – про
самого себе, того, хто, знаходячись у цій дзеркальній кімнаті, власне створивши її, продовжує явно по інерції продукувати нескінченні
мережі копій-симулякрів, включно з образом самого себе як ще
однієї, поряд з іншими, підробки. Хаотичне борсання у цих копіяхпідробках тільки посилює невизначеність ситуації.
Тому, втративши орієнтири, варто завжди згадувати про єдино
можливий у своїй сталості орієнтир – своє власне „Я”. Але згадувати
не тільки про те „Я”, яке мав на увазі ще (можна б сказати, не просто
модерновий, а „над-модерновий”) Декарт, а й про те „Я”, котре всупереч картезіанському дуалізму складає єдність зі своїм давно природно-неприродним тілом.
І тут мало допоможе, якщо навіть прислухатись до нього, те, що
пропонує, хоча й дещо присоромлений і поставлений під сумнів, але
такий оптимістичний Модерн. І навряд чи будуть корисними, без
суттєвих уточнень, пропозиції „постнекласичних” сучасних математики і фізики. Назавжди покінчивши з очевидністю, вони радять
взагалі перебратися у задзеркалля з усіма його парадоксами, поли-
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шивши усілякі спроби за допомогою відчуттів знайти оригінальний
та реальний вихід.
Сучасна математизована природнича наука давно навчилась
орієнтуватися в дзеркальному лабіринті наче з заплющеними очима. Вона, як незрячий, який перемістивши відчуття на кінчик своєї
тростини та постукуючи нею навколо себе, сподівається лише на неї.
Він вимушений максимально заглушити усі людські емоції, найперше, забути про почуття страху, відчаю та зневіри. Але задзеркалля
небезпечне передусім тим, що в ньому не вдається керуватися повсякденним „здоровим глуздом”, а значить, дуже важко зберігати ту
непорушність, яку демонструє Аліса в країні Чудес.
Де взяти її витримку, без якої у сучасному світі імітацій, парадоксів
і буденного цинічного абсурду не обійтись? Чи можна знайти опору не
лише у допоміжному посоху сліпого, а й, довіряючи тому, що бачать
власні очі, навіть тоді, коли вони бачать навкруги лише абсурд, керуватися власним розумом? Невже залишається уповати на мінливі почуття і мистецтво, як пропонував, зокрема, навчений досвідом кризи
розуму, М. Гайдеґґер?
Але ж і мистецтво вже давно ой як змінилося, залишивши в минулому надію на безпосереднє бачення краси та істини. Озброївшись
новою оптикою, митці пропонують нам, як у „чорну діру”, вдивлятися у „чорний квадрат” Малевича, не залишивши тим самим
пересічній людині, яка керується у повсякденному житті здоровим
глуздом, ніяких надій на допомогу.
Найгостріше ці питання постають, коли виникає потреба хоч
якось зорієнтуватися у соціумі – світі людських взаємовідносин –
сфері спільного життя багатьох людей, що живуть разом, до і після
один одного. Передусім саме ця сфера, яка є вже дуже особливою
„регіональною онтологією”, як міг би сказати феноменолог, породжує
найбільше парадоксів. Будучи безперечно дуже специфічною щодо
можливостей раціонального бачення подій і фактів, вона не залишає
альтернативи примирення з безліччю парадоксів.
І дійсно, хіба не парадоксальною є ситуація, коли люди, керуючись
кожний окремо у своїх особистих діях, здавалося б, суто раціональними
мотивами („своїм власним розумом”, як наполягав Декарт), у підсумку, в
результаті, як сукупність цих дій багатьох людей, отримують не просто
кричущу ірраціональність, а суцільний абсурд? Саме тут, у соціумі, де
кожна окрема, безперечно, неповторна людина, виконуючи соціальні
ролі, просто вимушена бути схожою на іншу, таку саму людину-

156

Розділ 1. Складний світ людини

bo
o

k.

su

m

y.

ua

особистість, стаючи наче дзеркалом іншої людини. Більше того, те
чи інше суспільство, як цілісність, стає віддзеркаленням іншого, начебто ніяк не схожого на нього.
Мавпуючи одне одного і водночас виявляючись у жорсткому
протистоянні, і люди, і суспільства (приміром, реальні „комунізм”
і „фашизм”), що, як краплі води схожі одна на одну, відбиваючись
одне в одному, врешті й отримують проблеми одне одного. Точно так,
як і краплина води містить у собі всі ті проблеми, які містить ціла її
склянка. Як знайти у такій плинній сфері взаємних відображень хоч
якісь сталі орієнтири, коли саме орієнтування здається абсолютно
марною справою?
Не випадково спроби теоретичної реконструкції або побудови теоретичних моделей бачення суспільних проблем повсякчас опиняються у глухому куті необхідності раціонального осмислення того,
що врешті завжди виказує себе як суціль ірраціональне. Начебто така,
що повинна бути впорядкованою за своєю суттю, сфера співжиття розумно керованих людьми людей, або суспільство, у підсумку виявляє
себе перед дослідником переплетінням ірраціонально побудованих,
багаторівневих мереж суцільних симулякрів-гібридів – людей і нелюдей.
Тоді, здавалося б, нова, що вибудовується за рецептами прагматично налаштованих професійних комунікаторів, переукладається тут і
тепер модель стосунків між людьми, виявляється лише імітацією,
часто набагато гіршою за так званий „оригінал”, а насправді є лише
імітацією такої самої попередньої гібридної імітації.
Тобто модель-підробка сьогодні (часто нашвидкуруч) побудована,
після переукладання виявляється такою ж штучною, як і попередня,
що з часом через традицію і звичку стала вже начебто і „природною”
для переважної більшості людей, які за інерцією ностальгують за
нею. Тобто фактично стає лише ще однією „Матрицею” попередньої
матриці – ситуація набагато гірша, ніж у відомому кінофільмі. У
ньому бачення справжнього, реального світу досягається ковтком
відповідного кольору пігулки, тоді як у сучасному реальному житті
вже ніяка пігулка, здається, не допоможе пробитися до так званого
„реального світу”.
Тому здається, що у соціумі вже ніщо не в змозі-таки забезпечити за нескінченною низкою копій бачення оригіналу як орієнтиру
для спільних дій багатьох людей. Тому оманлива „природність”
(оригінальність) чи то оточуючих речей, чи то людських стосунків
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– загальне місце досліджень соціальних та культурних антропологів.
Через що перед ними і перед людством взагалі повсякчас постає
питання: Як в умовах постійної симуляції та гібридизації людяності
у сучасних суспільствах знайти сталі орієнтири, давши людям змогу
хоч якось зорієнтуватися у житті, яке називають соціальним. Опертися хоч на якісь, хоча б наближені до тих, що були колись названі
„гуманістичними”, ідеали? Але тільки тут і тепер, не слідуючи дороговказу до того, чого ніколи не було і не може бути – до утопії, чи до
того, що, не дай боже, може статися завтра, але ніяк небажане – до
антиутопії.
Пропонований спосіб постановки вищезгаданих питань
повністю дискредитує ідею суспільного прогресу (ідею поступового чи
революційного покращення суспільства на засадах непідробних та
вічних цінностей у межах „великих наративів”) – покращення в умовах суцільної симуляції завжди обертається на ілюзію або ж на зухвалу крадіжку мрії.
І хоча сама ситуація симуляції у своїх витоках начебто містить
імітацію того, що є чи колись було справжнім і могло б називатися
природним (як у випадку, приміром, з концепцією „природного права”), природність – це завжди зворотна сторона штучності, як і навпаки. І зрозуміти це можна, тільки якщо сам симулякр розглянути
не як копію, а як оригінал – як власне оригінальну копію.
Саме тоді те, що виглядає найбільшою банальністю, може виявитись кінчиком нитки Аріадни, вхопившись за яку, як за останню соломинку, можна сподіватись вибратись з мережі лабіринтів
гібридних симулякрів. Найкраще приховано те, що знаходиться на
видноті. А це вселяє вогник надії, що у тій самій низці копій таки
вдасться знайти шлях до виходу, опершись на щось справжнє (нехай
це буде навіть просто справжня копія!), – знайти хоча б невеличку
„лісову стежину” у хаосі лісу суцільних копій та віддзеркалень. Та
для цього треба, очевидно, спробувати побачити в банальності перспективу феноменальності – у звичному, повсякденному і сотні раз
баченому – надзвичайне.
Тобто вийти за межі нескінченного ряду повторів, ставши поряд
чи піднявшись над, затримавшись на повторюваності як такій. Спробувати побачити у повторюваності постійність. Тоді банальність,
розглянута як укорінений у собі повтор чистої (без змісту) форми
(соціальності як форми), яка тільки і може змінюватись, може б і допомогла не втратити під ногами ґрунт надії.
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Тому, починаючи дослідження соціуму, варто передусім звернути
увагу на те, що стало у соціальних теоретиків банальністю – повсякденний досвід, або таке звичне у нашому буденному житті, буквально
побуті, що можна помітити лише зупинившись хоча б на мить і вже
дуже уважно придивившись навкруг до тисячу раз баченого і чутого.
Таким чином наважитись „подивитись незамуленим оком” на те, що
повсякчас зустрічається як буденність. Зважитись на ретроспективне
бачення в банальності новизни – новизну цієї самої банальності. Може б
тоді вдалося реабілітувати, хоча б частково, на рівні повсякденності,
довіру до дискредитованого постмодерном „соціального поясненення”.
Щоб тим самим насмілитися, слідом за Лесею Українкою, хоча й без
надії, але таки сподіватись...
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Як до, так і після Маркса можливість наукового погляду на
суспільство постійно піддавалася сумніву. І це не дивно, оскільки перед усіма, хто так чи інакше торкається так званої „соціальної проблематики”, замислюючись над стосунками з іншими людьми, передусім
постає дуже непросте питання: яким чином з того банального факту,
що люди, народжуючись на світ, опиняються і живуть усе своє життя
серед людей, постійно спілкуючись з ними, утворюється та неймовірна
складність взаємовідносин між людьми (зокрема, багатоманітне та
багатовимірне переплетення людських доль), переконавшись у якій на
власному практичному досвіді спілкування, люди врешті пасують перед нею, втрачаючи усяку надію хоч якось у ній розібратися?
Навіть Кант, який безстрашно взявся за вирішення найскладніших
епістемологічних проблем пізнання людиною світу, фактично зупинився перед цією складністю. Обмежившись відповіддю на питання,
як можливе дослідне пізнання людиною природи як акцеденції і з
упевненістю вказавши на неможливість такого ж дослідного пізнання
Бога та Природи (речей самих-по-собі) як субстанції, він фактично
вимушений був визнати фактично недосяжним і знання (як επιστημα)
людських взаємин. Точніше, взагалі не виокремлюючи соціальну
сферу як специфічну реальність, виявився у відповіді на питання про
можливість їх емпіричного пізнання фактично скептиком, обмежившись розглядом її лише як сфери практичного досвіду спілкування.
Тобто тієї сфери, яка ще з часів Аристотеля пов’язувалась з φρo 2νησις
(фронесісом як кмітливістю, здоровим глуздом, житейською мудрістю),
але аж ніяк не зі споглядальною мудрістю, επιστημα (епістеме), як
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власне знанням того, що є таким, як воно є. Або ж ніяк не з тим, що,
узагальнивши досвід багатьох людей, можна хоча б якось знати, а не
лише, отримавши індивідуальні навички, з певною часткою успіху
практикувати у повсякденному житті.
Іншими словами, за Кантом, соціальне – це фактично те, що
можна мати як результат лише власного, особистого досвіду життя,
відтворюючи у своїх власних особистісних вчинках, як спосіб поводження з іншими людьми. Тим самим Кант засвідчив, що для того,
щоб жити серед людей, ніяк не може допомогти те, що давні греки назвали власне знанням загального. Як, скажімо, вважали Сократ і частково Платон, пов’язуючи, приміром, справедливі вчинки зі знанням (згадуванням світу ідей) того, що таке справедливість узагалі. Тобто Кант
розділяв думку, що можна не знати, що таке добро і справедливість
узагалі, але бути доброю і справедливою людиною, здійснюючи добрі
і справедливі вчинки, чинити добро, а можна і навпаки.
Цю думку вже чітко артикулював Аристотель, розвівши такі
дисципліни, як мораль, право і дещо окремо політику (тобто ті сфери,
у яких власне і проростає соціальне, як завжди дуже окремішне і тим
самим неповторне існування особистості), та несхожі на них математику і фізику – дисципліни зі сфери загального знання. Вдумавшись
у вчення Аристотеля про можливі причини існування речей, можна
вже чітко побачити, що дві з цих причин (матеріальна і формальна)
очевидно мають стосунок до природи речей, тоді як дві інші фактично
до практичної діяльності Богів або людей (цільова і дієва). Такого ж
розрізнення продовжувала дотримуватись і вся західноєвропейська
філософія приблизно аж до кінця ХVІІІ ст. і навіть частково у ХІХ ст.
Кант лише додав до цього розрізнення ще й певне протиставлення „практики” і „прагматики” людських вчинків. У практичному
аспекті основною концептуального підходу до розуміння людської
поведінки у нього стає схема „мета – засіб”. А тому, по-перше, виходячи з такого підходу, як він вважав, треба зберегти започатковане
ще Аристотелем принципове розрізнення практики поводження людей
з іншими людьми, фактично як людьми, і практику поводження людей
з речами (техніка) та людьми як природними (технічна практика) та
через вплив на них, а тому вже як штучними істотами (прагматика).
Категоричний імператив Канта – ніколи не розглядати людину як
засіб, а лише як мету у тих чи інших діях, якраз і випливає з такого
протиставлення практики і прагматики.
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Тим самим, за Кантом, треба розрізняти практику саме людських
вчинків (у яких і виявляється ставлення до людини як до людини) від
повсякденної її прагматики – від емпірично фіксованого фактичного повсякденного емпіричного досвіду поводження людей як із собі
подібними (іншими людьми), так і не-людьми, коли таке розрізнення
виявляється або не суттєвим, або взагалі зайвим. З прагматичної точки зору людські вчинки – це, передусім, результат засвоєння тих чи
тих навичок (схем дій), розуміння яких (φρo 2νησις) приходить лише з
життєвим досвідом. А тому люди у своїх повсякденних діях керуються, як правило, не стільки обов’язком (основа, за Кантом, практики
саме людського спілкування), а своїми потребами.
Тоді як, виявляючи свою позицію, суб’єкти пізнання природи практично з молоду долучаються до відповідальної практичної позиції у
житті (поводження з іншими людьми як з людьми), якою є позиція
обов’язку і відповідальності, люди лише з досвідом, дозріваючи до неї
з роками. Через що Кант із сумом вимушений констатувати: «Людина досягає застосування свого розуму, якщо мати на увазі вміння
(здатність [здійснити] будь який намір), приблизно до двадцятиліття;
якщо мати на увазі житейську мудрість ([здатність] використовувати інших людей у своїх цілях) – до сорокаліття, а мудрість буває
скоріше негативною: вона дає нам зрозуміти усю дурість перших двох
періодів...» [5].
Таким чином, прагматика людських стосунків принципово відрізняється від часто тільки бажаної практики цих самих
стосунків, як і в цілому емпіричний суб’єкт від суб’єкта трансцедентального. Тому усвідомлений обов’язок певним чином себе поводити серед людей (ставлячись до них як до людей) стикається з тим, що
люди, навчаючись керуватися спочатку своїм власним розумом, а
потім, засвоївши практичну схему „мета – засіб”, тільки згодом (через практику реалізації цієї схеми у житті), приходять вже у зрілому
віці до усвідомлення різниці між людьми і не-людьми. Але ж саме через таке усвідомлення тільки і можна побачити в людях людей, а значить, передусім, поставитись до них як до мети, а не лише як до засобу.
Тобто Кант, таким чином, фактично робить висновок, що перетворитися на трансцендентального суб’єкта у сфері пізнання суспільних
стосунків, вийшовши і тут за межі емпіричного (щоб власне бути
готовим синтезувати та знати загальне), людям треба витратити усе
своє життя, навчаючись розумного ставлення до людей, людським
стосункам, лише на своїх власних помилках. На відміну від пово-
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дження з природними об’єктами, які можуть бути пізнані через набуття природничо-наукових знань (επιστημα), виступаючи щодо цих
об’єктів у ролі трансцендентального суб’єкта вже в юності.
Іншими словами, маючи на увазі, більш пізній смисл кантівського
вчення про трансценденталізм, ніж у „Критиках”, можна сказати, що
для нього соціальна сфера, на відміну від Природи (яка з самого початку стає предметом суспільного досвіду), може стати предметом
тільки досвіду особистісного. А з цього можна зробити висновок, що
ні про яке об’єктивне наукове знання про суспільство у такому контексті
мови бути не може. Не випадково, що тільки-но новонароджена
європейська наука спрямовує свої зусилля передусім на Природу, а
ніяк не на Суспільство, розглядаючи, зокрема, стосунки між людьми
лише предметом практики, а ніяк не теорії.
Насамперед це стосується Ньютона, у якого всі чотири причини
(провини) Аристотеля виявились зведеними до дієвої причини, яка була
осмислена через ключову метафору „природної сили”. А дієва і цільова
причини розглянуті як тотожні і представлені у концептуальній
схемі „сила (як причина) – дія”, як елементарної ланки математичного універсуму Природи, у якому не знайшлося місця розрізненню
діянь Бога, людської діяльності і природного детермінізму. А значить, і
відмінності або якогось особливого ставлення до людей на відміну
від ставлення речей.
Взявши позицію Ньютона як базову, Кант, однак, намагається
відновити хоча б частково започатковане Аристотелем фактичне (не
термінологічне) розрізнення дії, пов’язаної з провиною, і дії як причини. Неокантіанство та Дільтей цю думку тільки певним чином
модифікували, перевівши її у площину чіткого розведення наук номотетичних та ідеографічних, наук про дух і наук про природу.
Утім, приблизно саме у цей час з’являються і перші спроби
піти шляхом Ньютона. Тобто науково-теоретичного осмислення
стосунків між людьми, де закони людського Суспільства були б фактично поставлені в один ряд із законами Природи. Ідеться про класичну англійську політекономію, родоначальники якої вперше починають розглядати соціальне як предмет спеціального дослідження,
хоча і близький до політики (за Кантом ближчої до природи, ніж мораль і право), але вже далекий від власне моралі і права.
Сприяла цьому передусім поява ще одного чинника – так званої
соціальної статистики – власне математичної дисципліни, у межах
якої були здійснені перші спроби вимірювань певних соціальних
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параметрів. Найперше, це були характеристики, пов’язані з
демографією та економічним становищем великих мас людей. Статистика, узагальнюючи, мимоволі виводила на необхідність власне теоретичного аналізу прагматики людських взаємин, а тим самим
відкривала шлях до новітньої науки про суспільство.
Те, що не тільки окремі люди можуть бути багатими, тоді як інші
залишаються бідними, бачили до цього усі. Але що одні народи можуть багатіти, а інші бідніти завдяки тим чи тим особливостям їх
соціально-економічного стану, могла показати лише статистика. І
саме цей, встановлений статистично емпіричний факт, став потребувати теоретичного осмислення – дослідження не тільки чому, але і як
відбувається процес збагачення у повсякденному житті мас людей,
параметри якого можна виміряти, представивши статистично.
І політична економія, взявши за основу цю статистику, почала
досліджувати зазначену проблему, запропонувавши розгадку (пояснення) виникнення багатства у суто теоретичних (трансцендентальних, як за Кантом) поняттях чи категоріях – вартості та доданої
вартості. Але немалогомим було тут і те, що практичну основу багатства і бідності політекономія побачила у людській суспільній праці –
також факті повсякденного життя мас людей.
Було з’ясовано, що, спільно діючи, люди виробляють товари, якими обмінюються, що і породжує феномен вартості цих товарів. У
суспільній праці, як основі вартості та доданої вартості, і прихована
таїна багатства одних та бідності інших – ось відповідь класичної
англійської політекономії. І це стосується не тільки цілих народів,
але й окремих людей.

***

Відповідь політекономії на питання про розподіл праці, а значить,
і розшарування людей та цілих народів на багатих і бідних, вразила
тоді ще молодого Маркса, якого (вже тоді доктора філософії) турбували до цього лише політичні та морально-правові проблеми людських суспільних стосунків. І він вирішує для розв’язання передусім
політичних проблем застосувати нову на той час, історично першу
соціальну науку – політичну економію з її теоретичними методами.
Це, своєю чергою, наштовхує його на розробку і нової філософської
концепції, яка пізніше отримала назву „діалектичного матеріалізму”.
Протиставивши метод „матеріалістичної діалектики” ідеалістичній діалектиці Гегеля, Маркс застосовує його до вирішення сус-
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пільних проблем і в результаті отримує нове на той час бачення цих
проблем, яке було названо „історичним матеріалізмом”. З того часу
марксизм, як уже політична доктрина, став вважати і концепцію соціального, висунуту Марксом у межах філософії „діалектичного та історичного матеріалізму”, єдино науковим теоретичним вирішенням
проблем суспільного розвитку людства.
В інтерпретації Маркса та у його поглядах на суспільство соціальне представлено у вигляді такого неодмінного атрибуту людини, без
якого людина не є людиною. Утім, за Марксом, ні моральні, ні правові
ні навіть політичні стосунки між людьми не визначають відмінність
людини ні від тих самих тварин, ні від усього царства природних речей. Як базові для усіх інших стосунків, він розглядає людські економічні стосунки, що є стосунками, за термінологією Маркса, матеріальними. Саме вони і повинні бути покладені в основу бачення усіх
соціальних проблем – соціального буття людини взагалі.
Пов’язані матеріальні стосунки людей зі спільною працею людей, розподілом цієї праці в процесі виробництва матеріальних благ
– спільним освоєнням природи та побудовою на цій основі „другої
природи”. Процес цієї побудови, маючи на увазі усю попередню історію людства, принципово нічим не відрізнявся від стихійних процесів, притаманних для першої природи, здійснюючись також переважно стихійно. А найбільш яскравою ілюстрацією цього і є, приміром,
стихія обміну товарами, або ринкові стосунки між людьми.
Щоб освоїти не тільки першу, а й другу природу, і треба передусім
виокремити матеріальні стосунки людей як базові. Тобто освоєння
людьми своїх власних стосунків (як специфічної матеріальної реальності) – стосунків між людьми, які виникли в результаті взаємодії з
Природою, – потребує, за Марксом, спеціального наукового, зокрема, теоретичного дослідження.
Тому найперше свої зусилля Маркс спрямовує на критику старої,
як на нього, класичної політичної економії як теоретичного засобу дослідження суспільства. На його думку, зупинившись на поверхні
суспільних стосунків, класична політекономія не стільки розкриває,
скільки приховує політичну правду – практичну експлуатацію людини
людиною – нелюдське ставлення одних людей (одного класу людей) до
інших людей (іншого класу людей). Тобто не висвітлює, а приховує
прагматику людських стосунків, фактично асоціальної, а значить, нелюдської природи сучасного йому суспільства, що наполегливо і підкреслює К. Маркс, особливо в ранніх своїх творах.
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Наївні, як він вважає, мрії попередників покінчити з соціальним
інститутом приватної власності (від платонівської Держави до утопій
епохи Відродження), Маркс, спираючись на аналіз якраз прагматичної сторони людських стосунків (як нелюдських), прагне перетворити
науку про суспільство на строго науковий політичний прогноз і політичну доктрину – систему практично-політичних дій. Суть їх полягає у тому, щоб, слідуючи логіці (виявленій на основі наукового аналізу) розвитку наявних суспільних стосунків, практично ліквідувати
інститут приватної власності, який заважає переходу людства на новий рівень прогресивного соціально-економічного поступу – свідомого керування стихією матеріально-речових взаємин між людьми.
Немало людей і сьогодні мабуть могли б пошкодувати, що зазначений прогноз Маркса не виправдався. А широкомасштабний соціальний експеримент, у який вилились спроби управляти людськими
взаємовідносинами свідомо і централізовано, здійснений за його
передбаченнями (експеримент фактично над людьми), провалився.
Усупереч сподіванням Маркса та його теоретичним розробкам, цей
експеримент, що у деяких країнах продовжується і сьогодні, був мало
схожим на те, як він, очевидно, уявлявся Марксу. І найперше, він
мало був схожий на експеримент науковий. Правда, далеко не тільки
тому, що Маркс не врахував динаміки розвитку ладу, названого капіталістичним. І не тому, що наслідки його поки що далеко не до кінця
усвідомлені.
Не рідкість, що „соціальні теоретики”, як від уїдливої мухи, відмахуються сьогодні від марксизму, вважаючи його, зрозуміло, не без
підстав, застарілим. Але треба, очевидно, розрізняти застарілість теорії марксизму і актуальність того практичного та теоретичного досвіду, який було набуто в процесі зазначеного вище експерименту і
за який було заплачено мільйонними жертвами. Його ігнорування
якраз і відкидає сучасну соціальну науку, зокрема соціальну теорію,
у позаминуле століття.
Зрозуміло, що експеримент, про який ідеться, будучи, як правило, не добровільним для переважної більшості людей, що були долучені до нього через пряме насилля, виявися далеким передусім від
тих сподівань, які на нього покладали самі його ініціатори. Це стосується і тих, хто вірив у необхідність його проведення, і тих, хто, вже
побачивши його перші результати, поставились до них критично та
спробували скорегувати проведення цього експерименту.
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Одним з перших, хто намагався по ходу міняти умови проведення дослідів з реалізації ідей Маркса, можна вважати того ж Леніна
– ідеолога і практика чи не найбільш радикальних соціальних перетворень в історії людства. І хоча ситуаційна прагматичність не була йому
чужою, він намагався ще виходити з загального бачення соціальних
проблем, на відміну вже від того ж Сталіна – ще багато більш прагматичного експериментатора, а тим самим і ще більш явного вульгаризатора марксизму, ніж навіть Ленін.
Набувши, без перебільшення, планетарних масштабів, захопивши
мільйонні маси людей, жодна зі спроб реалізації ідеї комунізму ніяк
не могла б претендувати на науковість. І не тільки тому, що пошуки
нових форм суспільного життя людей, які започатковувались у різних
країнах, були далекими від елементарних вимог завжди обмежено лабораторного характеру наукового експерименту. І навіть не тільки через порушення елементарної вимоги добровільності стосовно людей,
задіяних у такого роду дослідницьких проектах.
Будучи начебто свідомо спланованим із забезпеченням неодмінної закритості, ізоляції від зовнішнього оточення, цей експеримент
здійснювався переважно таки стихійно, без емпіричного моніторингу
результатів і встановлення тих чи тих фактів соціально-економічного
порядку, запровадженого в ході експерименту. Цей порядок, законодавчо закріплений в межах певного „закритого суспільства” спочатку
однієї країни, а надалі й цілої групи країн, які іменувались „соціалістичним табором”, не стільки досліджувався, скільки насаджувався. Поточні результати його скоріше приховувались, ніж об’єктивно
фіксувались, а теоретичні моделі не корегувались на основі емпіричних даних, а нав’язувались апріорі, дані підганялись під моделі.
За „задумом” так звані „соціалістичні країни” мали б, очевидно,
стати атрактором – центром тяжіння щодо навколишніх країн і народів. Мали б сприяти переукладанню їх суспільного ладу, розчинивши врешті його у тому соціальному порядку, який було встановлено у цьому закритому суспільстві, таким чином розповсюдивши
цей порядок на увесь світ.
Але фактично сталося навпаки, більш сильним атрактором виявилось якраз довкілля, незважаючи на всі зусилля військово-економічної, політичної та ідеологічної експансії. А тому ця експансія
виявилась лише умовою більш-менш тривалого існування так званої
„соціалістичної системи” – соціальної системи штучно створеної і
названої „реальним соціалізмом”. І врешті закінчилась її розвалом
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і розчиненням у довкіллі, яке називалось капіталістичним. А усі
намагання поширити зазначений експеримент на інші країни були
більше схожими на створення ряду послідовних „соціальних чорнобилів” (соціально-політичних та соціально-економічних катастроф),
ніж на якийсь, нехай і невдалий, але таки науковий пошук.
Невдалий експеримент, припустимо в хімічній лабораторії, навіть
той, що закінчився руйнацією, вибухом усієї лабораторії, принаймні стає застереженням для послідовників. Тоді як, наприклад, той
же розвал „Союзу”, котрий деякі політики охрестили чи не найбільшою катастрофою ХХ ст., ще й сьогодні здається мало кого і мало
чому поки що навчив. Більше того, він досі не став навіть простим
запобіжником чи застереженням до проведення широкомасштабних
соціальних експериментів над живими людьми. Такі експерименти
продовжують проводитися на базі вже багато більш сучасних соціальних технологій, у межах часто не лише відносно ізольованих країн, а й цілого світу.
Додавши до стихії ринку стихію експериментування на основі сучасних соціальних технологій, людство тільки збільшило ступінь невизначеності свого майбутнього. Прагматика соціальних перетворень
не може не суперечити практичним настановам Канта. Вже Маркс,
розділяючи гегелівську критику апріоризму, безумовно, ставився до
цих настанов без особливої поваги. Ленін, взявшись за справу соціальних перетворень, уже їх просто ігнорував, не кажучи вже про Сталіна
та інших їх послідовників.
Сучасні практичні політики, навіть керуючись найкращими намірами, стали ще більш прагматичними і вже практично ніколи не
гребують використанням найбрудніших соціально-політичних технологій, у яких розрізнення людей і не-людей залишається завжди на
другому плані. Уроки спроб втілення тих чи тих перебудов суспільства, зокрема й під прапором марксизму, чомусь забуваються. Підтверджується ще один банальний каламбур: історія вчить лише тому,
що вона нічому не вчить!
Практика і навіть прагматика соціальних перетворень показали
хибність передусім політико-економічної, а потім і соціально-політичної доктрини марксизму, хоча треба визнати, що ні про яку чистоту експерименту у жодному разі не йшлося. І передусім тому, що
досягти такої „читоти” в дослідах над соціальними системами багатократно важче (якщо взагалі можливо), ніж у системах природничотехнічних, яких, правда, у чистому вигляді сьогодні годі шукати.
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Критика марксизму, як і його апологетика, – окрема сторінка розвитку соціальної науки. Утім, паралельно з цим процесом, на фоні
потуг практичної та теоретичної його розробки, йшло становлення
і сучасної науки про соціальне. Відбувалося воно разом з не менш цікавими спробами філософського осмислення зазначених процесів і
пройшло ряд етапів.
По-перше, це започаткування О. Контом нової науки соціології в
межах не тільки відмінної, але й подібної до марксизму філософії позитивізму. За класифікацією Конта, ця наука фактично ближча до
фізики та біології, ніж до політичної економії, узагалі відсутньої у
його класифікації наук. Навіть попередня назва соціології „соціальна фізика”, відмова від якої у Конта була пов’язана з неправильним,
на його думку, використанням цієї назви щодо „простої статистики”,
свідчить про таку близькість. Утім, на відміну від марксизму серед
сфер суспільного життя, через які передусім можна досліджувати соціальне, пріоритетними для Конта стають ніяк не економіка чи навіть
політика, а мораль та релігія.
Стосовно політичної економії, то, очевидно, він її розглядав як
метафізичне (не наукове) узагальнення практичної, зокрема економічної, політики. Тоді як соціологія, що розглядає суспільство як
людство в мініатюрі, повинна стати наукою про суспільне (соціальне)
взагалі. Таким чином, вона прямо пов’язується з грецьким епістеме
(επιστημα). Будучи відмінною від практичної економічної політики,
котра є конкретною практичною дисципліною управління людьми,
соціологія відрізняється від неї приблизно так само, як біологія від
медицини.
І хоча соціологія, як і новітня фізика, це абстрактна, а не конкретна наука, вона має спиратися на емпіричну основу, оскільки виходить з незалежних від дій людей фактів, узагальнюючи які й стає наукою про соціальне. Останнє Конт бачить як загальну характеристику
певного типу реальності – реальності максимальної складності, яка
виокремлюється на тій підставі, що людина за своєю природою і є соціальною істотою. Тобто на те, що бути соціальною – це її природний,
спонтанний стан. Тоді як „добровільний і штучний порядок” (упорядкованість суспільних процесів) – лише результат виховання і
спроб регулювати соціальні процеси, чим займається педагогіка і так
звана „позитивна політика”.
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Зауважимо, що, пропонуючи наукове бачення суспільства як „соціо-логію”, О. Конт не випадково використовує латино-грецький мовний кентавр, у якому частинка логос відсилає саме до давньогрецької
епістеме. Тут він, слідом за багатьма своїми сучасниками, надихався
успіхами створеної Ньютоном механіки. Її геометричний виклад сам
Ньютон протиставляв повсякденному досвіду механічної практики ремісників.
А оскільки ні про яку практику соціального конструювання у
Конта не йшлося (у ті часи вона тільки-но починала усвідомлюватись як така), то соціальні конструкції в межах першого позитивізму
стали розглядатися за аналогією з природними організмами і ніяк не
пов’язувались з організаціями, що особливо яскраво виявилось в концепції „суспільного організму” Г. Спенсера.
Ця концепція, як і пошук нової науки про соціальне О. Конта взагалі, у сучасному світі „соціальних машин”, здалося б, повинна піти
у небуття. Але саме вона закладає наріжні камені для багатьох і сьогодні актуальних концептуальних позицій, які забезпечують, хоча і
специфічно раціональний, але тим не менше – науковий підхід до
розуміння соціальної реальності.
Прикладом може бути концептуально оформлене ще в марксизмі
розуміння розвитку суспільства як природно-історичного процесу.
Або та думка, що, ставши історією побудови „другої природи”, історія
людства так і не відмінила того факту, що людина залишається природною істотою. А значить, усі закони природи продовжують бути
законами і людського суспільства. Цей посил є висхідним у розробці
сучасного напряму дослідження суспільних проблем, який було названо „соціальною синергетикою”. Історія синергетики – яскравий
приклад не тільки єдності сучасного наукового знання з технічним
знанням, але й єдності знання гуманітарного та природничого.
Історично розробка синергетики, як певного бачення процесів
становлення складних нелінійних систем, із самого початку базувалася на ключовій інтуїції взаємодії саме людей в асоціаціях (метафора вибору). І у такому вигляді, як базова метафора, вона була спочатку
розповсюджена на природничо-технічні, а вже потім і на власне природні процеси.
І тільки збагачена найширшими узагальненнями, зробленими на
основі розвинутої експериментальної практики досліджень та досвідом
вимірювань у природничо-математичних науках, ця ідея самоорганізації, урешті, як знову-таки базова метафора, повернулася у сферу
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досліджень людських відносин та була застосована до аналізу власне соціальних процесів. Утім, це тільки загальний контур розуміння
соціальної синергетики як напряму досліджень сучасної соціальної
науки і техніки.
Багато більш важливими є навіть не вже досягнуті, а перспективні
розробки теоретичного аналізу надскладних систем із настільки неод
норідними елементами, асоціації яких досі вважаються просто неможливими. І найперше – це необхідність розробки математичного
апарату такого аналізу. Основною метою такої розробки є безперечно
математичне моделювання процесів у таких системах, оскільки гібридний їх характер (спаяність людей і не-людей) часто робить неможливими прямі експерименти над ними.
Особливого значення у зв’язку з цим набуває проблема некласичного розуміння причинності [6] у таких системах. Принципове розведення причини і провини або їх ототожнення гостро ставить проблему
співвідношення детермінізму і свободи волі. Останнє не вписується
у класичну новочасну науку, не дозволяючи застосувати математичний апарат для аналізу і прогнозування процесів, пов’язаних з діями
людей. А тим більше, до таких надскладних систем, у яких об’єднані
складники принципово різної природи (людей і не-людей), що робить неможливим розгляд людської діяльності і природи як єдиного
математичного універсуму.
Питання, що підраховувати, вже у статистиці стає ключовим. У
цілому ж ототожнення причини і провини, як чи тільки причини, чи як
тільки провини не враховує гібридного їх характеру (складного переплетення свободи волі і детермінізму) у системах складених з гібридів.
Тобто систем не тільки нелінійних, але й неоднорідних за складом
їх елементарних структур. Принцип відносного, нелінійного детермінізму (зі свободою волі і відповідальністю) у гібридному хаосі, коли
ми вимушені ототожнити провину і причину, тим не менше розуміючи умовність такого ототожнення, призводить до ключової метафори
„вибору системою” подальшого шляху розвитку як народження причини чи провини в моменті фазового переходу – біфуркації, залежно
від того йдеться чи ні про активне втручання в процес.
Це дозволяє певним чином врахувати зазначену вище складність
як складеність різнорідного. А таким чином чітко сформулювати завдання розробки відповідного математичного апарату моделювання
й аналізу нелінійних процесів, як процесів соціальної самоорганізації, де позиція провини і причини не просто рівноправні, а саме
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як варіанти можуть бути прораховані і таким чином і певною мірою
передбачені.
Концепція самоорганізації, як спосіб побудови зазначених складних нелінійних систем, у такому контексті є спробою подолати новочасову дихотомію провини і причини (свободи волі і необхідності),
відкриваючи шлях до математичного моделювання соціальних процесів. Спроби ж представити зазначену концепцію тільки як різновид сучасного натуралізму принципово не враховують ні витоків самої синергетики, ні характерних особливостей сучасної природничої
науки як технонауки.
Давно полишивши наочність як висхідну позицію, вона часто
використовує такі когнітивні конструкти, які, поряд з процедурою
„утримання від суджень” (епохе), дозволяють скоріше наблизитись
до феноменальності сучасного світу, ніж віддалитися від нього. А
тому ні про який натуралізм у прямому розумінні, який мав на увазі найбільш послідовний критик натуралізму Е. Гуссерль, давно не
йдеться. У цілому ж становлення соціальної науки, зокрема соціальної теорії, йшло шляхом спроб відійти від витоків позитивізму.
Зазначена критика позитивізму пройшла в позаминулому столітті
через неокантіанство з його принциповим розрізненням наук на природничі (власне science) і не-природничі (власне humanis) та великим
питанням щодо соціології, котра у такій класифікації вимушена начебто сідати у шпагат, оскільки їй не залишається в ній місця. А в
минулому столітті, зокрема, і за рахунок часткового повернення до
марксизму та розробки вже з позицій, приміром, неомарксизму, так
званої „соціальної філософії” (термін, що зустрічався ще у О. Конта).
І лише у другій половині ХХ ст. розробка соціальної теорії і соціальної науки взагалі вилилось у становлення сучасної „філософії
соціальної науки”, яка поряд із „соціальною філософією” стала претендувати на виявлення загальних орієнтирів у розумінні стосунків між
людьми в межах, передусім наукового бачення, цих стосунків. Прямо
сполучаючись із сучасною соціальною теорією і теоретичною соціологією, філософія соціальної науки прагне виявити їх єдність з емпіричними
дослідженнями у різних сферах соціального буття людини.
Особливою сторінкою у ХХ ст., як в історії соціальної філософії,
так і філософії соціальної науки, можна вважати намагання осмислити соціальне в межах феноменологічного підходу, розробленого
Е. Гуссерлем, та формування на цій базі дуже поширеного і сьогодні концепту інтерсуб’єктивності. В його основу покладена думка про
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множинність суб’єктів, що випливає з дещо відмінного від кантівського підходу, порушуючи стрункість кантівської дихотомії суб’єктоб’єктної опозиції. Утім, такий підхід дозволяє врахувати особливості людських стосунків як таких, у яких люди можуть розглядатися
як рівні один одному суб’єкти в межах специфічних комунікативних
практик. Таким чином начебто і вдається, зваживши на кантівський
„категоричний емпіратив”, з’ясувати умови, у яких могла б бути забезпечена зазначена вище рівноправність людей як суб’єктів взаємодії. Це найбільш вагомий посил зазначеного підходу.
Проте мало ствердити рівноправність соціальних суб’єктів у, передусім, мовній комунікації, до чого врешті так чи так схиляються
прибічники концепції інтерсуб’єктивності. Необхідно пояснити їх
фактичну нерівність – нерівність далеко не тільки мовну та дискурсивну. Якраз це і намагається зробити вже інший напрям осмислення
соціального – структуралізм. Структуралізм та постструктуралізм
певним чином перебирає на себе як недоліки, так і сильні сторони
позитивістського руху в соціальній науці (через нео- і постпозитивізм). А тому, дещо правда умовно, можна сказати, що уся історія соціальної філософії (критичної соціології) та філософії соціальної науки ХХ
ст. стала історією боротьби зазначених вище двох концептуальних
підходів, один з яких отримав назву „акторно-діяльнісного”, а інший
– „системно-структурного”.
Перший став реалізацією концептуального підходу інтерсуб’єктив
ності, а другий певним чином протиставлявся йому. Хоча, точніше
було б сказати, що вони обидва, то поперемінно, а то у різних сполученнях між собою домінували у соціальних теоріях аж до кінця ХХ ст.
З одного боку, таким чином, теоретичне осмислення соціального
виходило з принципової рівності соціальних акторів, яким волею долі
випало грати ту чи ту роль у житті соціуму, а з іншого – пояснювалась
їх нерівність у певних структурах суспільних стосунків. Тому синтез
зазначених підходів довгий час складав чи не найбільш амбітне завдання теоретичного осмислення суспільних проблем. Утім, на загальнотеоретичному рівні такий синтез виглядав марною справою
через принципову розбіжність двох зазначених підходів у самому їх
розумінні соціального як такого, що було дуже тонко зауважено Т. Куном у процесі обґрунтування ним поняття парадигми.
З одного боку, соціальне – це завжди те, що пояснюється через
активність суб’єкта, його свободу волі і відповідальне ставлення до
своїх вчинків (інтерсуб’єктивізм), а з іншого – через фактичну його
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пасивність (або, точніше, активність, обумовлену зовні) – детермінацію його поведінки певною соціальною структурою, що робить надзвичайно гострою проблему відповідальності. Така парадигмальна
невизначеність навіть спонукала до висунення концепції багатопарадигмальності соціальної науки взагалі, тобто, за Куном, науки, яка
взагалі не має стадії нормальної науки.
Ці теоретичні труднощі, своєю чергою, вилились у те, що самі соціальні теорії, то далеко відривались від практики соціологічних емпіричних досліджень, то розчинялися у цих дослідженнях. На базі такого розчинення і виріс, зокрема, той ситуаційно-прагматичний підхід
до розуміння соціального, який, скеровуючи емпіричні дослідження
соціального у певному напрямі, стимулював поступове розширення
сфери, яка, з легкої руки К. Поппера, була названа „соціальною інженерією”.
Методологічно основою її розробки якраз і стала соціальна прагматика. Соціальна прагматика як методологічна основа соціальної інженерії, отримавши від неї поштовх до розвитку, поступово перетворювалась на домінуючий напрям розробки не тільки методології
емпіричних соціальних досліджень, а й загалом соціальної науки
наприкінці ХХ ст. Зокрема, становлення нової соціальної теорії в
межах так званого практичного, а точніше, прагматичного повороту в
філософії і соціальній науці.
У власне методології соціальних досліджень це виявилось, зокрема, у певному домінуванні так званого конструктивізму. Останній,
через відкидання базової для першого позитивізму метафори „організму”, розглядає соціальне як певний конструкт – як те, що природно не існує й існувати принципово не може, з’являючись тільки в
результаті теоретичних чи практичних дій самих людей.
Утім, основною теоретичною проблемою як для інтерсуб’єктивізму,
так і для конструктивізму, соціальної теорії загалом, залишається
прискіплива увага лише до взаємного впливу людей один на одного в процесі їх практичної, передусім мовної, комунікації. Тоді як
на неодмінне оточення людей – на речі, за давньою, марксистською ще
традицією ототожнення людського і соціального, продовжували дивитися як на щось таке, що, заважаючи людям знаходити спільну мову,
повинно розглядатися лише зовнішнє світу власне людських стосунків. Певне, вже друге після Е. Гуссерля, повернення до речей стало
закономірним виходом із ситуації фактичної синонімії, ототожнення
соціального і людського.
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До недавнього часу спроби концептуального вирішення проблеми
соціального були зосереджені на амбітному завданні синтезу діяльнісно-акторного та системно-структурного підходів, скеровуючи розробку соціальної теорії. Але в зазначеному вище контексті розгляду
соціального як синоніму людського вирішення цього завдання виявилось занадто проблематичним – з поля зору соціологів випадали цілі
пласти суспільної діяльності людей, пов’язані з речами. З іншого боку,
включення у контекст соціологічного дослідження речей, як елемента
суспільних стосунків, порушує концептуальну єдність самого дослідження, змушуючи дослідників сідати на шпагат між humanis і власне science, повертаючись методологічно і концептуально у ХІХ ст.
У першому випадку усе, що є не-людським (якщо і не нелюдським),
повинно б було вилучатися з обігу соціальних досліджень як не важливе, оскільки робить світ людей асоціальним, а тому не вартим уваги
соціологів. З іншого – врахування того, що не має безпосереднього
стосунку до власне людини робить соціологію „бездушною”, повністю виводить її за сферу гуманітарного знання.
І це, урешті, стосується як соціальних теоретиків, так і соціальних
практиків – соціальних інженерів-технологів, у яких те саме розрізнення виливається у розрізнення власне практичного і прагматичного
аспектів соціологічного дослідження. Хоча соціальні інженери якраз
менш за все схильні розрізняти ці аспекти, перебираючи на себе,
урешті-решт, часто глибоко приховане (не дай бог слідом за марксизмом піти шляхом створення під виглядом політичної доктрини ще
одного наративу спасіння людства!) бажання соціологів удосконалити світ людських стосунків. Тому розповсюдження прагматичного
бачення людських стосунків на наукові дослідження соціуму і сформувало врешті так званий „практичний”, а за суттю прагматичний поворот у філософії соціальної науки.
Суть його, образно кажучи, у тому, щоб, розглядаючи соціальну,
як і будь-яку іншу науку як великий вулик, уявивши себе бджолами,
що через збирання наукових фактів та їх опис, як актуальних свідчень про соціальні процеси, тобто через малі справи, досягають великих результатів зі стимулювання поступового реформування суспільства у напрямі максимальної його користі для якомога більшої
кількості людей.
Це ніяк не збігається зі шляхом марксизму з його інтенцією переробки усього вулика. Утім, це також не збігається з позицією пози-
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тивістські налаштованих теоретиків – прямо не втручатися у ці процеси, а спостерігаючи за їх плином начебто згори, пробувати вловити
певні його тенденції чи закономірності, виконуючи роль незаангажованих консультантів.
Цьому протиставляється настанова на спостереження за кожним
окремо членом суспільного процесу, виконання ним своєї особливої
ролі, але в рамках передусім саме речових стосунків людей, які не
зводяться до економічних, як у марксизмі. Цей підхід і було названо,
не без певної міри епатажу, „соціологією речей”. А відповідний методологічний підхід – інтероб’єктивізмом.
Речі – невід’ємний атрибут соціального життя людей, стосунки
яких складаються як саме людські в межах речових стосунків. Так
звані „суто духовні стосунки” емпірично зафіксувати ще нікому ще
не вдалось. Якщо це любов, скажімо, то завжди до конкретної неповторної особистості у її тілесному (хоча і не тільки) виявленні, найперше, в абсолютно чуттєвих діях. Тобто, ігноруючи речову складову,
соціологи ігнорують людське так само як і не-людське (нелюдське).
А тому соціологія, яка забуває про речі, себе вичерпала, і соціальна
теорія не може цього не враховувати.
Нічого ні дивного, ні тим більше, зрозуміло, поганого у такому
підході немає – вже О. Конт у своєму бажанні створити нову науку
соціологію не приховував наміру на основі знання соціальних законів
або порядків людських взаємин допомогти людям спільно жити у природному світі, керуючись певними правилами. Тобто наміру внести
порядок у можливий хаос людських взаємин, а тим самим допомогти
людям краще взаємодіяти саме як природній істоті.
Включення у цю взаємодію нарівні таких агентів, як речі не тільки природні, але й штучні – вимога часу. Такий підхід певним чином
не забуває й про марксизм з його прагненням переукласти людські
стосунки знизу до верху, хоча й, образно кажучи, починаючи з переукладання якраз усього вулика в цілому.
Таким чином, якщо дозволити собі поширити вище застосовану
метафору вулика з розгляду науки як соціального інституту на розгляд усього суспільства, як бджолиного рою, то треба буде зауважити, що якраз вулик, маючи усі характеристики не природної речі, це
ніяк не природна конструкція, тобто – річ штучна. А це означає, що
його конструкція, як і реконструкція, не можлива без більш менш
загального плану. Утім, тут принципово важливим є те, що цей план
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не може не враховувати опір того матеріалу, з якого він будується, –
людей і речей.
Але ж, порівнюючи суспільство людей з бджолиною сім’єю, треба
буде врахувати принаймні декілька важливих обставин. Перша з них
полягає у тому (як би ми не ставились до класичної політекономії чи
марксизму), що люди не бджоли (так думав, очевидно, й один з українських президентів, політична кар’єра якого закінчилась повним
крахом) і харчуються далеко не тільки медом. Тому, щоб хоч якось
врахувати, що носять у загальний вулик люди, потрібні гроші, які,
опосередковуючи внесок кожного, і дозволяють оцінити хоч якось
цей внесок.
Саме грошима розплачуються люди один з одним за той самий
„не тільки мед”, який самі ж виробляють, отримуючи натомість багато більш різноманітне харчування, ніж бджоли. А оскільки люди
врешті самі харчуються зовсім не тим, що приносять у вулик, то дуже
важливим стає, з одного боку, спосіб формування загальних його запасів (будова вулика), а з іншого – спосіб його розподілення поміж
людьми, їх функцій з будовою вулика, взаємопов’язаних між собою.
А це принципово міняє необхідну структуру не тільки організації
людей, порівняно з організацією бджолиного рою (сім’ї), але й робить необхідною геть не тотожну цій організації побудову самого
„вулика”, тобто – суспільства.
Друга обставина – можливості лише метафоричного, а не прямого
порівняння суспільства з вуликом бджіл – полягає у тому, що, повернувшись до порівняння науки як лише певного соціального інституту з таким собі вуликом, ми повинні врахувати також, що, аналізуючи
суспільні стосунки, соціологи не можуть обмежитись дослідженням
лише організації бджолиного рою. Вони повинні навчитись бачити
„вулик” в цілому, оскільки він є далеко не тільки зовнішньою рамкою, у якій соціолог-науковець вимушений малювати картину людських взаємин, а й рамкою внутрішньою – речі далеко не тільки антураж людських стосунків. Тому просто літати за бджолами і просто
споглядати за їх взаємодією з іншими бджолами для соціолога мало.
Точніше, було б достатньо, якби люди були лише бджолами і не
намагались переобладнати у вулику кожний своє місце, тим самим
переукладаючи й увесь вулик, який через це переукладання ризикує
розвалитися, якщо окрема бджола не врахує загального плану. Будучи важливим для виявлення організації (точніше, самоорганізації)
бджолиного рою (сім’ї), дослідження взаємодії навіть бджіл мало для
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розуміння і пояснення побудови вулика, тобто суспільства в цілому.
Тому важливо розрізняти будову суспільства (громадянського суспільства), яка також буває і стихійною, і обумовленою якимось намірами
та, приміром, держави, як великої соціальної машини...
Зрозуміло, окрім усього іншого, треба мати на увазі, що, оскільки
люди харчуються зовсім не так, як бджоли, зовсім не тим самим медом, який виробляють, то важливо зрозуміти, що власне приносить
у „вулик” та чи та бджола окремо. І точно так, як важливо зрозуміти,
який внесок окремої людини у суспільне багатство, також, зокрема,
важливо, і що саме окремо той чи той соціолог приносить у скарбницю соціологічного знання.
Тому якщо розглянути застосовану аналогію бджолиної сім’ї до
соціальної науки, то виникає питання, що робити, якщо, приміром,
деякі прагматично налаштовані „соціальні техніки” почали б приносити у спільну скарбницю (вулик) соціальної науки не тільки крап
линки меду, але й невеличкі домішки, припустимо, якоїсь отрути
(скажімо, дьогтю). Тоді б у бочках меду соціальних теоретиків, а що
гірше – практичних політиків почало б накопичуватися стільки цієї
отрути, що увесь мед виявився б зіпсованим та непридатним для споживання.
У такій ситуації цілком закономірною виявилася б ідея, здаючи
попередні бочки з зіпсованим медом в архів, наперед ретельно передивлятись кожну окремо крапельку меду, дуже уважно слідкуючи за
чистотою тих фактів, які аналізують теоретики. А оскільки повної
чистоти ніколи досягти не вдасться, тому що люди – не бджоли і знаходяться в обставинах залежності не тільки від людей, але й від речей
(структури вулика), то не залишається нічого, як змиритися з цим
фактом як фактом-гібридом (артефактом) і, знаючи це, розраховувати не на якусь „загальну теорію”, а на певну процедурну схему дослідження, яка може мінімізувати втрати меду за рахунок дьогтю. Це чи
не найбільш привабливий пафос книг Б. Латура.
Саме таку ідею й пропонує той напрям соціальних досліджень, який
на противагу інтерсуб’єктивізму було названо інтероб’єктивізмом.
Найбільш продуктивною тут є ідея „опору речей” (людей як речей і
речей як людей), без яких неможливо навіть уявити власне людські
стосунки. Окрім собі подібних, люди навколо себе завжди мають
щось настільки відмінне від людей (що часто виглядають як люди),
що робить, як зазначалося, абсолютно марною справою домовитись з
цим нелюдським оточенням людей. Це, зокрема, і створює той самий
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некерований хаос, подолати який, на відміну від хаосу власне людських
стосунків, вже не просто важко, а принципово не можливо.
І з таким підходом не можна не погодитись, оскільки він спирається на фундаментальну здатність (або нездатність) людей розрізняти людей і не-людей, а відповідно, часто помиляючись, ставитись до
не-людей як до людей, а до людей як до не-людей. Якщо у повсякденному
житті зазначена властивість, маючи іноді трагічні наслідки, таки долається здобуттям практичного досвіду життя разом з людьми, то для
науки саме набуття досвіду стає неабиякою проблемою – проводити
досліди над гібридами не тільки небезпечно, але й часто немає смислу. Тобто наука в дії ніяк не зводиться до простої схеми „наставник –
учень”, що нагадує таку саму схему у якійсь ремісничій справі.
Щоб засвоїти певні навички, потрібні неабиякі зусилля – люди
не бджоли – бути науковцем, як і виконувати будь-яку іншу соціальну
роль генетично в них не закладено. Окрім виховання, потрібні власні,
інколи титанічні зусилля. А це означає, що подолати супротив речей
можна, але якщо не просто слідувати комусь, засвоюючи вже вироблені методи (схожу ілюзію поділяв свого часу великий філософ і математик Р. Декарт), а потрібно ще мати перед собою обґрунтування того
чи того методу як схеми дослідження, тобто певну соціальну теорію.
Ця теорія і повинна не лише обґрунтовувати відповідний метод,
щоб змалювати загальну структуру того „вулика”, з яким має справу
практичний соціолог та соціальний технолог. Останній, часто втручаючись своїми діями у саму будову суспільної конструкції, навіть не
помічає цього, продовжуючи у найгірших традиціях марксизму бездумно ставити експерименти над життями тисяч живих людей.
Водночас так звані „чисті” соціологи, перелякані можливими наслідками „супротиву речей”, продовжують „сіпатись від погорди до відчаю”, із заздрістю спостерігаючи величні творіння будівничих сучасних
міст, інженерів та архітекторів. Але ті у своїх технічних вишах починали
кар’єру із засвоєння фундаментальної теоретичної дисципліни – „Опору матеріалів” – дисципліни не можливої без механіки Ньютона.
Допомогти переукласти так соціологію, щоб вона хоча б віддалено
нагадувала зазначену вище теоретичну дисципліну, – непосильне завдання для одного дослідника. Утім, безумовно, підйомна для соціальної науки в цілому сьогодні, якщо вона навчиться враховувати не
тільки досвід теоретичних розробок попередників, але й прагматику
сучасних комунікативних практик, складність яких не причина, а наслідок часто бездумної людської активності.
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Тема цієї збірки «Людина в складному світі». Я розгляну той аспект
цієї теми, який стосується не людини взагалі, а науковців, оскільки
інші люди багато в чому розраховують на науковців як на експертів з
розв’язання складних проблем. Світ, мабуть, завжди був складним, та
науці Нового часу більш ніж триста років поспіль удавалось успішно
його спрощувати, зокрема, лінеаріазувати нелінійні ситуації. Так,
наприклад, в астрофізиці рух планет навколо Сонця розглядався як
механічний рух двох тіл, пов’язаних гравітацією, тому що ситуація
взаємодії навіть трьох тіл уже є нелінійною. Наявність інших планет у
Сонячній системі враховувалась як збурення руху, електромагнітною
взаємодією нехтували.
Такий спрощений підхід продовжує працювати в різних галузях
науки і техніки. Проте ми живемо в епоху, коли в багатьох випадках
нелінійність та складність світу вже не можуть ігноруватись. І це не
тільки смерчі та цунамі, техногенні катастрофи і революційні збурення в соціумі – події, яким не можна зарадити, але про які можна
попередити. Власне, саме наше життя, природне і соціальне, а також
довкілля, зрозуміле як екосистема, є складними нелінійними процесами самоорганізації, що на одних етапах породжують нові складні
системи, а на інших етапах занурюють їх у хаотичний стан.
Вивчення таких складних систем, здатних до самоорганізації,
стало предметом сучасної постнекласичної науки. Науковці, які нею
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Під час глобальних наукових революцій [20] перебудовується вся
система засад науки: норми наукового дослідження (методологічні
принципи, які регулюють застосування нових методів); наукова картина світу, яка репрезентує предмет досліджень; філософські засади, що обґрунтовують методологію та онтологію. Ідеали наукового
дослідження Нового часу залишаються незмінними: це новітність
отриманого знання та його об’єктивна істинність. Розуміння ж того,
що є істина, яким чином можна її отримати та засвідчити перед науковим товариством, – ці уявлення складають філософські засади
методологічних принципів і змінюються під час зміни історичних
типів наукової раціональності, себто систем засад науки. В одних
випадках для збагачення онтологічної та епістемологічної підсистем
філософської системи засад науки досить звернутися до скарбниці
філософської спадщини. В інших – ця скарбниця має поповнитися новими філософськими винаходами [15, c. 84]. У будь-якому разі
мова йде про філософську рефлексію над науковими проблемами
та здобутками, незалежно від того, здійснюють її видатні науковці
чи скромні філософи науки. Коли адекватні філософські засади віднайдені, методологія науки набуває статусу методологічної
свідомості [12, c. 567–584]. В цьому дописі я намагатимусь показати,
якими епістемологічними засадами може бути забезпечене зростання методології нелінійної науки до методологічної свідомості постнекласичного типу наукової раціональності.
Із самого початку існування науки Нового часу природознавство
розглядало природу як математичний універсум. Так описує Е. Гуссерль основну ідею галілеєвської фізики у відомій праці «Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія» [2, c. 151]. Це
розуміння означає, що природознавство має вивчати природні явища як прояв природних законів, які можуть бути математично виражені. З онтологічної точки зору предметом природознавства виявляється природа, «наскільки вона підкоряється загальним законам»
[9, c. 68]. Закони, що їх вивчала лінійна наука, – лінійні, інваріантні щодо зміни знаку часового параметра. Вони утворюють незмінну
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сутність явищ, досліджуваних класичною та некласичною наукою.
Отже, епістемологічно пошук істини асоціювався з відкриттям таких
законів. А методологічний бік справи полягав у тому, що дослідження явищ жодним чином не зачіпало їхню сутність, тому повторюваність спостережуваних феноменів вважалась основою відкриття регулярностей, які складали зміст емпіричних залежностей. На цьому
емпіричному базисі відбувалось формулювання теоретичних гіпотез
щодо фундаментальних законів природи. Таке розуміння обґрунтування знання, як фундаменталізм, асоціювалось зі знаходженням
універсальних законів.
Існували епістемологічні моделі, які наполягали на тому, що фундаментом науки є факти, а теоретичне знання має бути до них зведене (ранній Л. Вітгенштайн, логічний позитивізм Віденського гуртка).
Та ця програма виявилась нереалізовною, як і приписування феноменологічним законам термодинаміки статусу наукових фактів представниками другої хвилі позитивізму.
Що ж до фундаменталізму як епістемологічному підґрунтю лінійної науки, то і в класичній, і в некласичній фізиці мова йшла про
розрізнення фундаментальних і прикладних теорій. Перші, такі, як
класична і квантова механіка, класична та квантова електродинаміка, розглядались як теоретична основа прикладних теорій, наприклад квантової теорії твердого тіла або квантової хімії. В останньому
випадку фундаменталізм набував вигляду редукціонізму, тобто зведення одних наукових дисциплін до інших, фундаментальних. Найфундаментальнішою, як правило, розглядалась фізика. Це не єдина
форма редукціонізму в науці. Про інші його форми згадаємо незабаром.
Фундаменталізм, який вважає, що головне – зрозуміти, як світ
працює в принципі, а все інше – справа техніки, і досі поділяється
багатьма науковцями, особливо тими, хто працює в галузі застосування лінійних теорій. До того, як кредо фундаменталізму втратило
свою привабливість у царині нелінійної науки, ми звернемось трохи
далі. Треба зізнатись, що й у лінійній науці намагання побудувати
так звані прикладні теорії на основі фундаментальних зовсім не є
суто технічною справою. Так, наприклад, зміст класичної хімії зовсім не вичерпується у квантовій хімії ні методом валентних схем,
який зважає на атомну будову молекул, ні тим більше методом молекулярних орбіталей, який нехтує такою будовою, а виходить з моделі,
де всі електрони молекули розглядаються як разом узяті.
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На мою думку, підґрунтя складнощів фундаменталізму має епістемологічну природу. Протиставлення незмінної сутності змінним
явищам, абстрагування від конкретних умов конкретного існування
– це основа ідеалізацій, які визначають і успіхи лінійної науки, і її
обмеженість. Становлення конкретних систем у певних умовах у всій
повноті їх існування, з вибором сутності, що постає в одному з можливих варіантів самоорганізації, – це вже предмет нелінійної науки,
у якій фундаменталізм попередніх етапів є неприйнятним.
Ось як характеризують таку непридатність Х.-О. Пайтген та
П.Х. Ріхтер, автори відомої книги «Краса фракталів»: «Будь-який
нелінійний процес призводить до розгалуження, до роздоріжжя, у
якому система може обрати той або інший шлях. Ми маємо справу
з вибором рішень, наслідки яких неможливо передбачити, оскільки
для кожного з цих рішень є характерним підсилення. Найнезначніші
неточності роздмухуються і мають далекосяжні наслідки. У кожний
окремий момент причинний зв’язок зберігається, але після кількох
розгалужень його вже не видно. Рано чи пізно початкова інформація
про стан системи перестає бути корисною. У ході еволюції будь-якого
процесу інформація генерується і запам’ятовується. Закони природи
допускають для подій множину різних варіантів, але наш світ має одну-єдину історію» [18, c. 17].
Важливо зауважити, що вибір варіантів самоорганізації має принципово випадковий характер. Він може визначатись зовнішнім впливом на систему, що самоорганізується, зокрема, свідомим або мимовільним впливом людини. Ця обставина є основою людської свободи
і пов’язаних з нею ризиків. Утримання від дії не означає, що вибір
системою не буде зроблено на основі внутрішнього або зовнішнього
«шуму».
Які переваги в нелінійних ситуаціях дає їх теоретична реконструкція? Нелінійні теорії, засновані на нелінійних законах Графіки
розв’язків відповідних нелінійних рівнянь, мають розгалуження, зокрема, роздвоєння. Точки, у яких відбувається розгалуження, зокрема для роздвоєння точки біфуркації, можуть бути розглянуті як точки формування діючих причин [4, c. 98–114]. Нелінійна динаміка,
що розгортається після проходження цих особливих точок, характеризується необхідністю, але це реальна необхідність, яка включає у
себе випадковість вибору одного з можливих варіантів перебігу подій.
Нелінійні теорії реконструюють ці потенційні можливості та умови
їх реалізації. Це як раз і створює підстави свідомого вибору людських

Ірина Добронравова. Дескриптивність нелінійного теоретичного знання...

183

bo
o

k.

su

m

y.

ua

дій, додатковим бонусом для яких є порівняно невелика енергія, потрібна для відповідних впливів у точках біфуркації, бо нелінійні системи в цих точках принципово відкриті, тобто надзвичайно чутливі.
Теоретична реконструкція нелінійної динаміки самоорганізації
та розвитку складних систем здійснюється на основі ітераційних
процедур, які є наближеним розв’язком нелінійних рівнянь і являють собою повторення (ітерацію) певних дій, описуваних ітераційною формулою та забезпечених обчислювальними операціями за
допомогою комп’ютерної техніки. Принципова процесуальність нелінійного постнекласичного знання не перешкоджає розгляду його
істинності, а навпаки, сприяє такому розгляду при відповідному розумінні істини. І справа не тільки в тому, що постнекласична наука
має як свій предмет саме процеси, і навіть не в тому, що це є процеси самоорганізації у їх завжди реальній необхідності, яка включає
випадковість. Це означає, що теоретична реконструкція подається
нелінійними теоріями у вигляді альтернативних варіантів перебігу
нелінійної динаміки. Реалізація одного з варіантів за певних, випадкових або спеціально створюваних, умов не означає, що нереалізований варіант, передбачений теорією як альтернатива реалізованому,
не може розглядатися як наукова істина.
На користь такому розумінню істини свідчить і принципова можливість у ситуації біфуркації при певних станах нелінійного середовища реалізовуватися обом альтернативам. Тут конкуренція наявних
атракторів розв’язується не «перемогою» одного з них, а розподілом
елементів середовища по варіантах когерентного руху залежно від
того, до впливу якого атрактора потрапили ті чи інші елементи. Так
різні молекули в конвективних потоках, що утворюють комірки Бенара, рухаються за годинниковою стрілкою або проти годинникової
стрілки. Так різні люди в середовищі політичної самоорганізації в
багатопартійному демократичному суспільстві стають членами або
голосують за ту чи іншу з співіснуючих партій.
У будь-якому разі теоретичне усвідомлення можливих альтернатив перебігу подій створює підґрунтя для людської свободи, особливо якщо відомі умови реалізації сприятливої альтернативи або уникнення небезпечної. Звичайно, така свобода не є необмеженою, і не
тільки тому, що потрібні умови людина не завжди в змозі створити.
А саме визначення певних альтернатив, як сприятливих чи ні, повертає нас до питання про поза наукові цінності та їх співвідношення з
настановою на об’єктивність істини. Розуміння істини як відкрито-

184

Розділ 2. Наука в складному світі

го нелінійного процесу [8] дозволить подолати скептицизм, на який
прирікає відданість до застарілого лінійного уявлення про однозначність істинних тверджень.
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Теоретичне пояснення певного стану нелінійної системи є описом
конкретного перебігу подій у розгортанні її нелінійної динаміки,
бо, крім знання законів, потрібно знати ще конкретний вибір, який
здійснює в особливих точках уся система чи групи її елементів, когерентний рух яких до певного атрактору і є самоорганізацією нового складного цілого, що характеризується параметром порядку.
Цілісність систем, що самоорганізуються, робить неприйнятним
методологічний принцип редукції, який зводив пояснення системи
до знання про її елементи та взаємодії між ними. На зміну принципу
редукції приходить принцип підлеглості, який описує кооперативні
ефекти узгодженої поведінки багатьох елементів, що утворюють
нове складне ціле з емерджентними властивостями. Спільна доля
цих елементів в умовах нелінійності – це доля утворюваного ними
цілого, яке створює з них свої частини.
Ця визначальна роль цілісності, що постає, щодо своїх частин,
складність нового цілого, яке в жодному разі не є складеним з окремих елементів, давно відомі людству на прикладах живого і соціального. Синергетичні теорії самоорганізації розповсюдили можливість
цілісного погляду до неорганічних систем фізики і хімії, що дозволило на їх прикладах виробити математичні моделі самоорганізації, які
працюють при описові нелінійних систем у багатьох сферах дійсності, а отже, у багатьох дисциплінах.
Епістемологічною засадою використання таких методологічних
принципів є відмова від ідеї незмінної сутності. Дійсно, мова йде про
становлення конкретного феномену, яке відбувається водночас зі
становленням його сутності, що є вибором з декількох можливих варіантів такого становлення. Багатоваріантність можливостей робить
теоретичну реконструкцію нелінійних феноменів описовою, дескриптивною. Зауважу, що мова йде про теоретичний опис, оскільки
зрозуміти певні явища як феномени самоорганізації можливо тільки
на основі їхньої теоретичної реконструкції.
Математичні підстави саме такого розгляду пов’язані з неможливістю розв’язку нелінійних рівнянь у загальній формі. Рівняння
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розв’язуються обчислювальними методами. А це означає, що не існує
загальної формули, з якою можна було б асоціювати сутність явищ,
опис яких можна отримати, підставляючи в таку формулу конкретні
значення параметрів. Розв’язок обчислювальними методами передбачає з самого початку врахування конкретних вихідних значень
параметрів. Ітераційні формули, які є наближеним розв’язком нелінійних рівнянь, описують певний перебіг нелінійної динаміки.
При цьому нелінійність посилює вихідні розбіжності. Невеличкий
розкид початкових умов (він забезпечується принаймні квантовими
флуктуаціями) призводить до далекосяжних різниць між атракторами, до яких тяжіє нелінійна динаміка. До речі, відома метафора про
рух крилець метелика у дельті Амазонки, який призводить до урагану в Аризоні, стосується якраз створення того розкиду у початкових
умовах.
Мені вже доводилось писати [5] про те, яким чином змінюється
співвідношення методологічних принципів, що забезпечують такі
функції наукової теорії, як опис, пояснення та передбачення при переході від лінійних до нелінійних теорій. У лінійній науці пояснення
та передбачення як функції математизованої теорії мали спільну логічну структуру та зводились до логічного виведення пояснюваного
явища із загальних законів теорії. Цей висновок випливав з розв’язку
рівнянь при певних умовах, які визначали прояв незмінних законів.
У нелінійній області пояснення за своєю логічною структурою збігається з описом конкретної нелінійної динаміки, який включає знання конкретного вибору в точках біфуркації.
Передбачення за старою схемою однозначної визначеності лінійним законом майбутнього значення параметрів більше не існує.
Передбачувальна функція нелінійної теорії здійснюється зовсім
інакше. Визначення діючої причини, яка формується у кожній точці
біфуркації та діє як реальна необхідність, що включає випадковість,
є власне описом конкретного перебігу подій. Усвідомлення наявних
альтернатив перебігу подій пов’язане з теоретичним відтворенням
набору потенційних можливостей, з виявом набору атракторів, характерних для нелінійного стану певного середовища, що можуть
трактуватися як цільові причини, принаймні до входження системи
в стан динамічного хаосу.
Існують різні сценарії переходу нелінійної динаміки до хаосу. При
цьому рух елементів системи залишається кооперативним, підкоряючись певним параметрам порядку. Однак поведінка цих параметрів
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стає хаотичною. Узгоджений рух елементів системи вже не тяжіє до
стійких атракторів типу граничних циклів. Конкуренція атракторів у динамічному хаосі відкриває можливості утворення складних
структур на межі порядку і безладу, а саме фракталів. Це принципово складні структури, які не можуть бути редуковані до простих
складників, бо відрізняються масштабною інваріантністю або самоподобою, тобто зміна масштабу призводить не до спрощення, а до
структур того ж рівня складності. Знання про фрактали отримується
на основі наближеного розв’язку нелінійних рівнянь у вигляді ітераційних формул. Ітерації тих самих обчислювальних операцій здійснюються комп’ютерами. При цьому кожний крок в ітерації є визначеним, але далекосяжні прогнози не є можливими, бо кожна точка
в динамічному хаосі є точкою біфуркації, що включає випадковий
вибір варіантів нелінійної динаміки. Іноді для уявлення можливості
передбачення в динамічному хаосі використовують образ каламутної
води, де вікна прозорості невеликі і не часті.
Важливо зазначити, що неможливість далекосяжних прогнозів,
на кшталт притаманних лінійній науці, не означає, що нові знання
не є корисними і не можуть бути використані практично. Ю. Данилов, математик, перекладач більшості робіт Пригожина і Хакена, писав: «Фрактальні властивості – не примха і не плід пустої фантазії
математиків. Вивчаючи їх, ми навчаємось розрізняти і передбачати
важливі особливості оточуючих нас предметів та явищ, котрі раніше, якщо й не ігнорувались повністю, то оцінювались лише приблизно, якісно, на око. Наприклад, порівнюючи фрактальні розмірності
складних сигналів, енцефалограм або шумів у серці, медики можуть
діагностувати деякі тяжкі захворювання на ранній стадії, коли хворому ще можна допомогти. Метеорологи навчились визначати по
фрактальній розмірності зображення на екрані радара швидкість
висхідних потоків у хмарах, що дозволяє з великим випередженням
видавати морякам і пілотам штормові попередження» [3]. Як бачимо,
обговорення, здавалося б, суто методологічних питань виводить нас
до більш широкого контексту існування наукового знання, до його
технологічних та соціальних застосувань.
Та обставина, що в нелінійній науці стає неможливим розведення
таких аспектів існування науки, як знання і діяльність по його отриманню, також працює на розширення контексту розгляду наукового
розвитку. Серед методологічних моделей науки на перший план виходять не моделі росту знання як зміни теорій, а моделі історичної
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школи в методології науки, зокрема, модель науково-дослідницьких
програм І. Лакатоса. У твердому ядрі програми знаходяться певні
припущення про природу досліджуваних явищ, а також методологічні прийоми позитивної та негативної евристик. Принагідно зауважу, що мною свого часу було показано, що синергетика може бути
розглянута як загальнонаукова трансдисциплінарна дослідницька
програма [6]. Вихідні синергетичні ідеї та їх математичні моделі знаходяться у ядрі цієї програми, а захисний пояс гіпотез опосередковує
створення синергетичних теорій у різних дисциплінах.

Сучасний науковий дискурс
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Отже, розгляд теоретичної реконструкції нелінійних феноменів має
сенс проводити в широкому контексті наукового дискурсу. На користь
цього підходу свідчить і зростання значення наукової комунікації в
рамках міждисциплінарних проектів, типових для комплексних задач нелінійної науки при дослідженні складних людиновимірних систем: екологічних, технологічних, медико-біологічних та ін. Цікаво,
що серед епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу
превалює дескриптивний еволюційний підхід, що прийшов на зміну
прескриптивним раціонально-нормативним моделям, типовим для
першої половини ХХ століття. Цей підхід орієнтований не на формулювання норм, які мають регулювати процеси дослідження, а на
опис реальних практик науки.
Одним із перших кроків у такому підході стала концепція наукових парадигм Т. Куна. Вона знаменувала собою відмову від пошуків
універсальної методології і визнавала різноманітність методологічних настанов у різних парадигмах. Побічним ефектом такого розгляду став релятивізм, пов’язаний із несумірністю парадигм. Пол Фейерабенд також не уникнув релятивізму, наполягаючи на несумірності
наукових теорій. Зате його роботи показали, що ця несумірність має
у своїй основі певне розуміння значення наукових термінів. Мова йде
про те, що в аналітичній традиції інтенсіонал, пов’язаний з терміном, визначає відповідний йому екстенсіонал. Сильно оґрублюючи,
можна сказати, що зміст поняття визначає його обсяг. А якщо зважити на те, що зміст поняття асоціювався з визначенням його суб’єктом,
то значення термінів різних теорій чи парадигм повністю визначались теоретичним контекстом і не могли бути зіставленими. Критика
такої теорії значення, зокрема Г. Патнемом [19], виділення з усього
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масиву значень імен, назв природних видів і таке інше створило можливості уникати релятивізму. Такого релятивізму уникла концепція історичних типів наукової раціональності, створена академіком
В.С. Стьопіним, оскільки вона із самого початку спиралась на іншу
традицію – традицію діяльнісного підходу до науки, що базувався на
врахуванні практичної діяльності, зануреної в історичний культурний контекст.
На вивчення реальної практики науки спрямовані і так звані case
studies. До вивчення такої реальної практики спрямований і соціологічний поворот у філософії науки, зокрема підходи, що вивчають
науку в її зв’язках з технологіями та соціальною зумовленістю її розвитку [14]. Соціологічний підхід є одним з варіантів натуралізованої
епістемології [1]. При цьому знімається дихотомія інтерналізму та
екстерналізму, активно досліджуються посередники між природою
і суспільством [13]. Іншим напрямом натуралізованої епістемології є еволюційна епістемологія [11], яка виступає епістемологічним
підґрунтям сучасних когнітивних досліджень [17]. Когнітивістика
пов’язана з апеляцією до єдності природничих та гуманітарних досліджень засад когнітивних здатностей людини, до нейрофізіології,
нейропсихології, нейролінгвістики та навіть нейроекономіки.
Еволюційна епістемологія користується і синергетичними образами, розглядаючи ідею як атрактор у середовищі наукового знання
[10, c. 642–663]. Погляд еволюційної епістемології в цьому випадку
виходить з абстрагування від конкретних суб’єктів пізнання. Але
самоорганізація постнекласичного знання може бути розглянута і з
іншої точки зору. Я маю на увазі самоорганізацію в середовищі наукової комунікації, особливо коли йдеться про полідисциплінарні
наукові співтовариства, які складаються при намаганні розв’язати
складні комплексні проблеми. При цьому ми виходимо на такий аспект феномену науки, як існування її як соціального інституту.

Самоорганізація нелінійної науки
Свого часу Мераб Мамардашвілі [16] відзначив наявність постійної
та неуникної напруги між існуванням науки як дослідницької
діяльності та як феномену культури. Справа в тому, що наука як культура відтворює своїх носіїв, навчання наступного покоління вчених
відбувається на основі вже досягнутих результатів, дослідницька ж
діяльність спрямована на отримання нового знання. Існує напру-
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га і між дослідницькою діяльністю та соціальними інститутами,
спеціально організованими, щоб її здійснювати. Ця напруга особ
ливо добре відчувається вченими, які працюють на передньому
фронті науки, коли у своїх заявках на гранти вони намагаються втиснути нову тематику своїх досліджень у прокрустове ложе переліків
наукових дисциплін. У постнекласичній науці, яка вивчає складні
людиновимірні системи і користується трансдисциплінарними
методологіями, це виражено особливо чітко.
Ця суперечність між новітністю дослідницької діяльності та сталістю інституціоналізованої науки існувала і на більш ранніх етапах
наукового розвитку. Тому при всій організованості наукових інститутів у дисциплінах і навіть квазідисциплінах міждисциплінарного
штибу (на кшталт біофізики, фізичної хімії і т. ін.) самоорганізація
наукового співтовариства завжди доповнювала цю організацію.
Таку самоорганізацію наукових спільнот ми спостерігаємо і в процесі сучасної наукової революції та навіть беремо в ній участь. Українське синергетичне товариство самоорганізувалось у травні 2002
року, об’єднавши вчених, які застосовують синергетичну методологію у різних сферах гуманітаристики, та філософів науки, що розробляють філософські засади цієї методології. Пізніше, у 2010 році
наша спільнота стала колективним членом Берталанфі центру вивчення кібернетичних та системних наук, який також є громадською
організацією, себто формою самоорганізації вчених. І це не поодинокі приклади. Існують міжнародні міждисциплінарні організації
вчених, що застосовують синергетику при вивченні самоорганізації
в складних системах біологічних, екологічних соціальних, освітніх.
Деякі з них1 організували в 2003 році у Відні конференцію, у якій і
члени нашого товариства брали участь. На цій конференції був присутній і виступав з доповіддю Герман Хакен, засновник синергетики.
Динамічна комунікативна активність самоорганізованих наукових спільнот сприяє ще одній формі самоорганізації знання. Я маю
на увазі так звані «мозкові штурми», коли у безпосередньому спілкуванні учасників обговорення конкретних наукових проблем народжується їхнє рішення, виникають ідеї, які не можна приписати
1

Society for Chaos theory in Psychology and Life Sciences. – URL : http://www/
societyforchaostheory.org
Societa’ Italiana caos e Complessita (SICC). – URL : http://www.stst.unipd.it/sicc
Wissenschaftiche Gesellschaft: Dynamyk – Komlexität-menschliche Systeme. – URL :
http://www.scienceoofcomplexity.org
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тому, хто їх висловив, бо вони в певному сенсі є проявом «колективного розуму» такої спільноти. Я мала щастя переживати подібні моменти у моєму науковому житті та описувати їх [7, c. 303–311].
Отже, дивним, а може, і природним чином усе збігається і перегукується у взаємній відповідності: дескриптивність нелінійного
теоретичного знання про самоорганізацю, нелінійність істини як
процесу в епістемологічних засадах постнекласичної науки, дескриптивність епістемологічних моделей сучасного наукового дискурсу,
комунікативний вимір самоорганізаціі постнекласичного знання та
постнекласичної науки. Можливо, це і є свідченням зростання методологічної свідомості постнекласичної нелінійної науки, коли філософські засади методів наукового дослідження відповідають його
предмету.
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Сергей Ситько, Ирина Добронравова

Живое как предмет фундаментальной науки1
Статья состоит из двух частей. Первая написана доктором физикоматематических наук профессором С.П. Ситько с позиций квантовой
физики живого. Вторая представляет собой комментарий методолога,
доктора философских наук, профессора И.С. Добронравовой.
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Я уже обращал внимание на то, что живой организм в своей фундаментальной сущности является одновременно целостной квантовой системой и сверхпроводником второго рода [1]. Напомню [2], что
сверхпроводники второго рода отличаются от обычных сверхпроводников («первого рода») присутствием в сверхпроводящей среде
так называемых нормальных нитей, т.е. фрагментов, находящихся в
нормальном несверхпроводящем состоянии. Наличие таких нитей
обеспечивает устойчивость сверхпроводников второго рода по отношению к изменяющимся внешним условиям, предотвращая их скачкообразный фазовый переход в нормальное состояние.
В представлениях физики живого фундаментальной основой живого организма есть его собственное когерентное поле в мм-диапазоне
электромагнитных волн, которое создается в соответствии с геномом
и в обычной ситуации сила когерентности обеспечивает устойчивый
характер этого своеобразного электромагнитного макета организма,
и тело человека все время им корректируется. Мы перегрелись на
солнце, и у нас потрескалась кожа на лице – через несколько дней
восстановилась; мы порезались, нас ранили – порезы и раны заживают; не дай бог, сломали кость – руку или ногу – кости срастаются.
Такой подход (как я в свое время отмечал) позволяет уйти от господствующего в генетике примитивного поиска генов, которые бы за
что-то «отвечали». Это абсурд [3]. Гены, какими бы сложными они
ни были, не могут “нести ответственность”. Нести ответственность
могут только живые существа. Ребенок пошел в школу, его вызвали
к доске, он отвечает – несет ответственность. Хорошо ответил – получил пятерку. Плохо ответил – двойку, да пришел домой, отец посмотрел дневник и снял ремень... В генах хранится наследственная
информация, а реализуется она через создание в соответствии с этой
1
Опубликовано в: Наука и социальная картина мира. – М. : Институт философии
РАН, 2014. – С. 280–285.
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информацией собственного когерентного поля организма, его электромагнитного макета [4]
А откуда такая способность у живого организма – по сути, быть
лазером мм-диапазона? Оказывается, для этого есть ряд оснований.
Во-первых, все 1018 клеток организма имеют одинаковый и полный
геном; во-вторых, собственные колебательные частоты цитоплазматических мембран живых клеток лежат в диапазоне (1010 –1011)
Гц – миллиметровый диапазон; в-третьих, почти 90% энергии метаболизма клеток идет на создание на ее мембране напряженности
поля, составляющей 105В/см; в-четвертых, условия фазового перехода в режим когерентности в живом организме во много раз облегчены по сравнению с искусственными лазерами за счет того, что в
мм-диапазоне кТ ~ 100.hν. Но имеются и существенные опасения: это
сильное поглощение мм-излучения в водной среде организма. Возможность использования силы когерентности не для испускания узкого луча, как в обычном лазере, а для формирования собственного
когерентного поля организма базируется на нелинейности электромагнитного поля организма как активной среды.
И тут пора вспомнить, что мы имеем дело не с квантовой механикой микромира, не с твердым телом или жидкостью, а с макроскопической квантовой механикой, которая начала зарождаться на базе
революции естествознания второй половины XX века, связанной с
осознанием роли открытых нелинейных систем в процессах самоорганизации, т.е. в реализации локального понижения энтропии и
организации таким образом устойчивых систем вдали от теплового равновесия. Возникло две науки самоорганизации: синергетика
(Хакен) и теория диссипативных структур (Прихожин). Применение
их в физике живого приводит к решениям Пуанкаре нелинейных
дифференциальных уравнений. В зависимости от величины и знака
детерминанта характеристического уравнения решения будут качественно разные. Феномен жизни связан с устойчивыми решениями
Пуанкаре, получившими название предельных циклов, действие которых (аналогично силам притяжения в ядрах, атомах, молекулах)
обеспечивает динамическую устойчивость организма как целостного квантово-механического объекта. Предельные циклы возникают
в потенциале притяжения вокруг так называемых особых точек [5].
Исследования [6] показали, что пространственными проекциями
предельных циклов в организме являются динамические волноводы,
по которым движутся светоэкситоны, выполняя функцию нормаль-
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ных нитей в терминах физики сверхпроводимости. Это орбитали
(типа Боровских) в квантовой физике живого, а также «меридианы»
(каналы) в представлениях древнекитайской медицины. Прямые
измерения и расчеты [7] свидетельствуют, что эти волноводы имеют диаметр d около 3 мм, показатель преломления такой, как у воздуха (n=1), а не такой, как в других местах организма (n=56), что
распространение светоэкситонов вдоль волновода сильно зависит
от отношения

, где l0 длина волны в атмосфере: (5÷6)мм, и не-

bo
o

k.

su

m

y.

ua

большие изменения диаметра обеспечивают устойчивость жизни в
меняющейся внешней среде. Папиллярные узоры на пальцах рук и
ног являются результатом динамической интерференции прямых и
отраженных от ногтей электромагнитных волн собственных характеристических частот организма [8]. Я считаю, что именно эти узоры выполняют функцию дифракционных решеток, воспринимая в
параллельном коде информацию о когерентном поле вида. Поэтому
в представлениях физики живого бессмысленны попытки по геному
представителя вымершего вида восстановить этот вид. Более того,
папиллярные узоры обеспечивают, на мой взгляд, механизмы коррекции внутренних органов организма в соответствии со стандартами, хранящимися в интегральном когерентном поле вида, реализуя
то, что называют «природа лечит».
И в заключение. Если бы меня спросили, какие наиболее убедительные свидетельства в пользу представления о том, что живое
является целостной квантовой системой, т.е. четвертым (после ядра,
атома и молекулы) уровнем квантовой организации природы я бы назвал три:
1) вывод из метастабильного состояния когерентного поля организма («лечение болезней») одиночными квантами – 10 -21 Вт/Гц . см2,
т.е. в сотни миллиардов раз меньшими воздействиями, чем все,
что до сих пор использовалось в медицине;
2) управление состоянием организма воздействием на точки, находящиеся на макроскопических расстояниях от очага поражения;
3) квантовый эффект Зеемана (расщепление меридиана в магнитном поле школьного магнита [9] с возможностью определения
множителя Ланде.
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Под таким названием была в свое время опубликована статья [10] методолога, комментарий которой вы сейчас и читаете. Основная методологическая посылка этого текста такова: термин «постнеклассическая наука», введенный академиком В.С. Степиным в 1989 году [11],
является не просто обозначением того этапа в развитии новоевропейской науки, который наступил после неклассического в последней
трети ХХ века. В этом термине содержится еще и намек на двойное
отрицание, т.е. на возвращение, в определенном смысле, к классике.
В ситуации с квантовой физикой живого этот намек приобретает тот
самый прямой определенный смысл.
Дело в том, что живой организм, рассматриваемый как самоорганизованный квантово-механический объект, остается макроскопическим объектом. Поэтому распространение электромагнитных
волн когерентного электромагнитного поля организма, о котором
шла речь выше, происходит по законам классической электродинамики, как и образование папиллярных узоров на кончиках пальцев
рук и ног, которые являются результатом интерференции прямых и
отраженных от ногтей волн, что также происходит по тем же классическим законам. Таким образом, живой организм, являясь макроскопическим квантовым объектом, в своих проявлениях оказывается входящим в предметную область классической физики. Обращаю
ваше внимание на то, что речь идет о физическом аспекте существования живого. Этот пример сохранения роли предыдущих типов научной рациональности по отношению к их предметной области и
после научных революций, создающих новые типы научной рациональности (о чем говорил В.С. Степин [12]) и был описан в наших
предыдущих работах.
Однако аналогия полной не была. Некоторые известные свойства живого не вписывались в его идеализированный квантово-механический портрет. Так, динамическая устойчивость живых организмов, их способность к гомеостазису, прекрасно согласующаяся с
пониманием организма как иерархии диссипативных структур, не
совсем корелировала с другой важной аналогией. Рассматривая живое как четвертую ступень квантовой лестницы В. Вайскопфа [13],
С.П. Ситько проводит аналогию между живыми организмами как
устойчивыми целостными квантово-механическими объектами и
другими устойчивыми целостными квантово-механическими объектами, населяющими предыдущие ступени квантовой лестницы,
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а именно, ядрами, атомами и молекулами. Между тем, ядра, атомы
и молекулы являются открытыми системами лишь виртуально, по
отношению к вакууму квантовых полей составляющих их элементарных частиц [14]. Их устойчивость предписана линейной нерелятивистской квантовой механикой, а виртуальная динамичность открывается лишь с точки зрения релятивистской квантовой теории,
квантовой электродинамики.
В случае квантовой физики живого, возможность учета динамичности устойчивости живых организмов открылась, когда профессор
Ситько взглянул на существование предельных циклов когерентного
электромагнитного поля организма с точки зрения теории сверхпроводимости, макроскопической нелинейной квантовой теории. Интересно, что и в этом случае «нормальные нити» являются способом
существования классического в квантово-механическом, лишний
раз обнаруживая единство природы и единство науки. А квантовая
физика живого сумела адекватно представить в своих понятиях еще
одну черту живого, динамичность устойчивости живых организмов.
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Ирина Серафимовна Добронравова внесла существенный вклад в развитие и распространение в украинском и международном научных
сообществах и социальных средах нелинейного мышления и синергетики2. И как ученый, и как преподаватель, она на протяжении десятилетий изучает феномены нелинейности, самоорганизации и сложности мира и распространяет свои знания как искусство мыслить и
действовать нелинейно, учитывать альтернативы развития и созидать
желаемое будущее. В частности, в одной из своих недавних статей она
показывает, что «философия постнеклассической науки определяется
как практическая, поскольку эти основания фиксируют возможности
человеческой свободы. Онтологически свобода выбора связана с наличием более чем одной возможностей разворачивания событий. Это
типично для нелинейной динамики процессов самоорганизации как
предмета нелинейной постнеклассической науки»3.

k.

1. От исследования сложности к развитию науки о сетевых
структурах

bo
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Существенный вклад в понимание феномена сложности мира, в котором мы живем, вносит современная теория сложных адаптивных систем
(М. Гелл-Манн, Дж. Холланд и др.) и наука о сетевых структурах, так
называемая Network Science (А.-Л. Барабаши). В то время как сложные
системы существуют на всех уровнях бытия, начиная с уровня неживой природы, сложные адаптивные системы – это системы биологические, человеческие, социальные, информационные, коммуникативные,
ноосферные. К таковым относятся организации, которые возникают в
сообществах общественных животных (например, муравейник), биосфера и экосистемы, мозг, иммунная система, клетка и эмбрион, такие

1
Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 15-03-00860а «Методология управления сетевыми структурами в контексте парадигмы сложности»).
2
Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. Киев: Лыбидь, 1990.
3
Добронравова И.С. Практическая философия постнеклассической науки о научной
истине и человеческой свободе // Фiлософія освіти. 2014. № 2(15). С. 233.
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социальные системы, как экономические рынки, биржи, политические
партии, общественные организации и ассоциации.
По выражению А.-Л. Барабаши, «основанные на базах данных математические модели сложных систем открывают нам свежую перспективу, которая быстро развивается в новую дисциплину – науку о
сетях»1. Сегодня становится очевидным, что наука о сетях необходима для дальнейшего продвижения в изучении сложных систем. «Мы
никогда не поймем функционирование клетки, если мы не придадим
значения замысловатым и сложным сетевым структурам, посредством которых клеточные белки и промежуточные продукты обмена
веществ взаимодействуют друг с другом внутри клетки. Мы никогда
не сможем предсказать экономических банкротств, пока мы не набросаем схему сети долговых обязательств, которые характеризуют
экономическую систему. Эти глубокие изменения в исследованиях
сложности представляют собой эхо значительных экономических и
социальных сдвигов. Экономическими гигантами нашей эры являются уже не производители машин и нефтяные концерны, а компании, которые строят, управляют и снабжают топливом наши сетевые
структуры: Сиско, Гугл, Фейсбук, Эппл или Твиттер. И как следствие
этого в течение последнего десятилетия наука о сетях похищала у исследований сложности вопрос за вопросом, систему за системой»2.
Особенности адаптивных систем. Сетевые структуры демонстрируют свойство адаптации, поэтому относятся к классу сложных адаптивных систем. Последние способны самообучаться, т.е. корректировать
свои действия в зависимости от результатов предыдущих действий,
активно встраиваться в среду, приспосабливаясь к ней и изменяя ее в
ходе своей активности. Методология организации сложных адаптивных систем и управления ими может строиться на понимании их фундаментальных свойств: самоподобия (пространственной и временной
масштабной инвариантности), активной адаптации к сложной окружающей среде, связи самоорганизации и эмерджентности.
Самоподобие есть свойство фрактальной организации, когда формы связи, адаптации, типы власти или коммуникации повторяют
друг друга на разных иерархических уровнях организации системы.
Самоподобие, или масштабная инвариантность, может быть и пространственной, и временной. В последнем случае самоподобие означает вложенность циклов развития системы, когда циклы наклады1
2

Barabasi2 A.-L. The Network Takeover // Nature Physics. 2012. Vol. 8. P. 14.
Ibid. P. 15.
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ваются на циклы. Это так называемая гнездящаяся эволюция (nested
evolution). Сложность адаптивной системы определяется не просто
множеством элементов системы, но и тем, что ее элементы (и подсистемы) являются автономными агентами, которые способны к вза
имодействию, адаптации и обучению.
Важнейшими свойствами сложной адаптивной системы являются также адаптация, коммуникация (на всех уровнях, от элементов
до уровня системы как целого), специализация, пространственновременная организация. Адаптация является активной: имеет место
не только адаптация элементов друг к другу, их ко-адаптация, но и
адаптация системы к среде.
Один из наиболее известных исследователей в этой области, профессор психологии и компьютерной науки Джон Г. Холланд в своей
книге «Скрытый порядок: как адаптация строит сложность» (1995) называет следующие свойства сложных адаптивных систем: агрегация,
нелинейность, поток, разнообразие, а в качестве механизмов их организации выделяет теги, внутренние модели и составные блоки1. Агрегирующийся агент, как правило, находится вне системы, элементы которой уже хорошо адаптированы друг к другу. Включение этого агента
системы не так просто, оно часто бывает связано с созданием иного,
более высокого уровня организации, т.е. радикальной перестройкой
всей системы. Нелинейность взаимодействия между элементами (автономными агентами) делает их взаимодействие все более сложным и
непредсказуемым. Нелинейность связана и с пороговостью чувствительности к возмущениям и с возможностями разрастания малых
флуктуаций в состоянии нестабильности. Для сложных адаптивных
систем характерны потоки (поток товаров, поток информации и т.п.).
В более сложных случаях мы имеем дело с потоками по сетям с узлами
и более мощными узлами – хабами-коннекторами (соединителями). В
качестве узлов в сложной сети могут выступать предприятия, а в качестве коннекторов – транспортные пути, по которым движутся материальные ресурсы или товары между ними.
Существенное свойство сложной адаптивной системы – разнообразие ее элементов (подсистем). Поддержание разнообразия элементов является основой динамической устойчивости системы в целом. Это известный принцип необходимого разнообразия элементов У. Росс Эшби.
Что означает разнообразие? В тропическом лесу мы можем пройти ки1
Holland J.H. Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. Readings (MA):
Addison-Wesley Publishing Company, 1995. P. 38.
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лометр и не встретить не своем пути дважды ни один из биологических
видов, настольно богата вариациями экосистема тропического леса.
Мозг млекопитающего – это сложно организованная иерархическая
сеть нейронов со сложной морфологией. Нью-Йорк – это мегаполис
со сложнейшей сетью оптовых и розничных продавцов и покупателей.
Внутреннее разнообразие в сложной адаптивной системе не является
случайным. Каждый автономный агент занимает в ней свою экологическую, рыночную, когнитивную и т.п. нишу. Новый агент, как правило, занимает нишу исчезнувшего агента, возобновляя и поддерживая те
связи, которые были наработаны его предшественником.
Механизмом организации сложной адаптивной системы является тегирование, создание тегов. Это, например, создание баннеров,
слоганов, флажков, имиджа, которые определяют принадлежность к
определенной фирме, предприятию, партии или сообществу. Внут
ренние модели – это схемы, образцы, паттерны поведения, сложившиеся для сложной адаптивной системы. Они определяют и способы
антиципации будущего. Сложная адаптивная система строится из
крупных блоков, кластеров, ее подсистемы – это мета-агенты, поведение которых может быть подобным поведению агентов.
Некоторые нетривиальные свойства сетевых структур. При анализе сетевых структур обычно выделяют следующие свойства: густота
сети, ее размер, средняя длина расстояния между двумя узлами, диаметр сети, коэффициент создания кластеров, связность (connectedness), мера центральности узла в сети (вес узла).
Основные концептуальные элементы науки о сетях можно найти
в книгах А.-Л. Барабаши1. Мера центральности узлов в сети разная.
Большие узлы растут быстрее, чем средние и малые. Если сетевая
структура достраивается новым узлом, то узлы с большим количеством связей растут быстрее, поскольку они лучше встроены в сеть
и более значимы, имеют больший вес для всей сети. Рост узлов сетевой структуры – это нелинейный процесс: крупные узлы быстро
становятся еще крупнее, богатые делаются еще богаче, слава уже прославившихся возрастает быстрыми темпами. Члены социальных сетей, имеющие больше всего друзей и подписчиков, получают гораздо
больше предложений о новых дружественных связях. Барабаши называет этот эффект предпочтительными направлениями установления связей. И напротив, выпадение из сетевой структуры крупных

1
См., например: Barabasi2 A.-L. Linked: How Everything is Connected to Everything Else
and What It Means for Business, Science and Everyday Life. N.Y.: Plume Books, 2003.
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узлов подвергает значительному риску существование всей структуры или, по меньшей мере, весьма болезненно ей переносится, возможности самодостраивания (самоорганизации) сетевой структуры
при ликвидации крупных узлов, держащих большое число связей,
могут оказаться довольно ограниченными.
В сетях происходят также фазовые переходы. Переход через некий
порог означает кризис всей системы (прохождение момента опрокидывания). Тогда все узлы сетевой структуры претерпевают фазовый
переход и начинают функционировать как единое целое. Примером
может служить закипание воды. Кипение начинается с образования
отдельных пузырьков, прохождение порога (момента опрокидывания) означает переход к интенсивному испарению жидкости снаружи и изнутри. Это и есть бурное кипение. Сам факт существования
пороговых значений и изменение характера функционирования при
переходе через низ означает также нелинейность функционирования
сетей как сложных адаптивных структур.
Большинство социальных, биологических, компьютерных сетевых
структур довольно устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям. Если компьютерный вирус распространяется в сети предприятия и поражает 10% ее узлов, то это обычно не является губительным
для этой сети, так как 80% этих узлов обладают незначительным весом, значимостью для всей сети. Но если вирус поражает 20% крупных
узлов, это может иметь катастрофические последствия для всей сети.
Понимаемые на сегодняшний день свойства функционирования
сложных сетей имеют некоторые методологические следствия для
успешного ведения бизнеса. Предприятия и фирмы, конкурируя или
сотрудничая друг с другом, также выстраиваются в определенные
сетевые структуры. Компании и фирмы, которые развивают свой
бизнес как войну со своим окружением, причиняют тем самым вред
самим себе. И, напротив, компании и фирмы, которые стремятся
встроиться в промышленные и маркетинговые сети, устанавливают
множество контактов и связей с другими компаниями и формами,
поставщиками, клиентами разных уровней, властными структурами
будут развиваться и расти, так как каждый узел с большим количеством связей имеет больше возможностей для расширения своих связей и увеличения своего веса, меры централизации в растущей сети.
Кроме того, группа сотрудничающих компаний способна претерпеть
фазовый переход и обозначить возникновение новой отрасли производства, услуг, технологий в обществе.
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Граница: сложная сеть в сложном окружении. Особую роль играет понятие границы. Граница – это способ обособления системы
(или сетевой структуры) от среды и поддержания ее идентичности
и вместе с тем способ связи ее средой. Границы между системой и
средой подвижны и полунепроницаемы. Выражаясь на языке теории
автопоэзиса, созданной У. Матураной и Ф. Варелой для выражения
сущности жизни, сложные адаптивные системы являются операционально (или организационно) замкнутыми системами. Такого рода
сложные системы одновременно и отделены от окружающего мира, и
связаны с ним. Их границы подобны мембранным оболочкам, которые являются границами соединения/разделения. Мембрана позволяет такой системе быть открытой миру, брать из окружающей среды нужные вещества и информацию и быть обособленной от него,
во всех своих трансформациях и превращениях поддерживать свою
целостность, сохранять свою идентичность. Возрастание сложности
системы означает возрастание степени избирательности системы (в
ее взаимодействии с окружающей средой, в восприятии и действии, в
творчестве и т.д.) и ее операциональной замкнутости.
Живые системы демонстрируют свойство «структурного детерминизма». То, что мы, живые существа, являемся структурно детерминированными системами, означает, что ничто внешнее для нас по
существу не может детерминировать, что происходит в нас самих.
«Все, что случается в нас и с нами, происходит как поток структурных изменений, детерминированный в нас момент за моментом посредством внутренней структурной динамики… Автопоэтическая
система живет как закрытая структурно детерминированная система
в замкнутой динамике структурных изменений» 1, – разъясняет нам
Матурана. И отсюда вытекает когнитивное следствие. Внешний мир,
который наблюдатель видит вокруг отдельной живой системы, не существует в таком виде для нее. Наблюдатель и живой организм живут
в разных когнитивных мирах, в первую очередь в разных мирах восприятия. И в этом люди как живые существа ничем не отличаются от
других живых существ. У нас также есть свой мир, и не только мир
восприятия, но и мир ментальных конструктов.
Структурное сопряжение – понятие, введенное Матураной и Варелой, которое в дальнейшем использовал и развивал и немецкий
философ и социологи Н. Луман. Главное следствие структурного со1
Maturana H.R. Self-consciousness: How? When? Where? // Constructivist Foundations.
2006. Vol. 1. N 3. P. 93.
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пряжения состоит в том, что система либо находит себя в этом непрерывном потоке операциональной конгруэнтности со средой, которая
изменяется соразмерно с ней, либо не находит и тогда умирает. Поэтому, по мнению Матураны, мы не можем заявлять, что мы знаем что-то
независимо от того, что мы делаем и как мы вписаны в окружающую
среду. Выражаясь образным языком, сложная адаптивная система,
возникнув и развиваясь, испытывает мир, бросает ему вызов, но и мир
оказывает влияние на нее. И система, и окружающая среда обоюдно
активны. Если процесс их взаимного испытания не завершается распадом системы, то в результате они оказываются взаимно структурно
подогнанными друг к другу. Система активно адаптируется к окружающей среде, которая в свою очередь также видоизменяется как бы «навстречу ей». Процесс налаживания их сосуществования, обустройства
их совместной «жизни» называют процессом коэволюции, а результатом этого процесса и есть структурное сопряжение сложной системы и
среды (в живой природе – организма и среды его обитания).

su

2. Как быть автономной личностью и одновременно встроенной
в социум, или Экологические ниши в социальных средах
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Подлинная и действенная интерсубъективность может строиться только, если в процессе познания участвуют автономные, самостийные, самодостаточные, свободные личности. Здесь проявляет
себя известный системный принцип: устойчивость самоорганизующегося целого строится через поддержание внутреннего разнообразия элементов (частей, подструктур). Если на уровне элементов
разнообразие нивелируется, подвергается угрозе и динамическая
устойчивость целого. Если применить этот принцип к социальному
познанию, то личностная самодостаточность и самоопределение взаимодействующих субъектов познания – их автономия, – избыточное
производство смыслов на уровне индивидов повышает устойчивость
сообщества (группы, коллектива) к выбору благоприятных вариантов будущего, адаптивные возможности сообщества, вероятность
принятия эффективных и истинных решений и действий.
Автономия является основным свойством автопоэтических систем,
каковыми являются живые системы и социальные системы. Автопоэзис в буквальном смысле означает само-производство (греч. αυτος –
сам + ποιησις – производство, созидание, творчество) и выражает диалектическую связь между структурой и функцией сложной системы.
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Термин был введен чилийскими учеными Франсиско Варелой и его
старшим коллегой и учителем Умберто Матураной в 1973 г.
Автономия означает, что живые системы управляемы эндогенно, они
сами себя организуют. И этим модель автопоэзиса отличается от предшествующей ей кибернетической модели Н. Винера и У. МакКаллоха.
В последней автономии, по сути, не существует, так как акцент падает
на входы (inputs) и выходы (outputs) системы, обрабатывающей информацию. Системы, изучаемые кибернетикой, – это системы, по определению гетерономного типа: именно элемент heteros («иное»), а не петля, не
autos («само») является для них специфическим и определяющим.
Автономия системы (в данном случае – познающего субъекта как
самоопределяющегося существа) означает операциональную замкнутость этой системы. Известно, что открытость системы есть необходимое условие ее самоорганизации. Но системы, достигшие определенного уровня сложности, системы живой природы, человек, общество,
не просто открыты, а операционально замкнуты. Такого рода сложные
системы (клетка, живой организм, человек, город, страна и т.д.) одновременно и отделены от окружающего мира, и связаны с ним. Их границы подобны мембранным оболочкам, которые являются границами соединения/разделения. Мембрана позволяет такой системе быть
открытой миру, брать из окружающей среды нужные вещества и информацию и быть обособленной от него, во всех своих трансформациях и превращениях поддерживать свою целостность, сохранять свою
идентичность. Рост сложности систем в мире означает рост степени их
избирательности, усиление их операциональной замкнутости.
Лишь маленький ребенок и беспомощный старик растворяют себя
в локальной среде, первый – поскольку его Я, собственная идентичность еще не сформирована, второй – поскольку его Я черствеет и
разрушается. Они оба – один еще, а другой уже – недостаточно избирательны. Любопытное наблюдение на этот счет можно найти у
И.В. Гёте. Он говорит о том, что младенчество и старость сходны своей бесформенностью. В обоих случаях превалирует диссипативное,
рассеивающее, а не организующее, избирательное начало. «Младенчество почти карикатурно; то же скажу и о старости. Младенец представляет собой бесформенную и как бы текучую массу, стремящуюся
развиться; старец – массу бесформенную и сухую, которая съеживается и стремится обратиться в ничто»1.
1

Гёте И.В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1980. С. 125.
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Чем более развитой становится человеческая личность, чем в большей степени раскрываются ее творческие способности, тем более избирательной, операционально замкнутой она становится. Такой человек знает, что ему делать, а чем и не стоит заниматься; он умеет
отделять зерна от плевел. Творческие личности ценят одиночество,
активно нуждаются в нем и даже наслаждаются им, поскольку именно это состояние думать, высказываться, создавать что-то новое,
становиться самими собой. Артур Шопенгауэр говорил: «Чем больше
человек имеет в себе, тем меньше требуется ему извне, тем меньше
могут дать ему другие люди»1. А Фридрих Ницше подчеркнул: «Тот,
кто идет собственным путем, не встретит на нем никого… Никто не
придет ему на “помощь”, и со всем, что выпадет ему на долю от опасных мест, случайностей, людской злобы и скверной погоды, он обязан спасаться сам. Его путь – только для него самого…»2.
Автономия означает, что личность является самоопределяющейся
целостностью. Иначе говоря, личность обладает самогенерирующейся
идентичностью, не только поддерживающей себя, но и растущей, саморазвивающейся. Автономная, операционально замкнутая личность
является ценным участником научного коллектива, культурного или
социального сообщества, поскольку именно от такого рода личности
можно ожидать производство креативных идей, производство новых
смыслов, которые могут обрести жизнь на уровне социума и привести
к становлению новых культурных или социальных образцов.

bo
o

3. Понимание феномена коммуникации с позиции энактивизма
Коммуникация как феномен сложных сетевых структур. Обратимся теперь к чисто человеческому феномену – коммуникации. Это феномен,
характерный для сетевых структур, являющихся в то же время сложными адаптивными системами. Такого рода системы (биологические,
социальные и т.п.) обладают свойствами самоорганизации, эмерджентности, открытости (вернее, операциональной замкнутости),
нелинейности. С точки зрения теории сложных адаптивных систем,
можно поставить вопрос о том, какое количество элементов группы
оптимально для самоорганизации и плодотворной коммуникации.
Слишком большое число коммуницирующих существ может создать

1
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М.: Советский писатель, 1990 (Репринтное издание, СПб., 1914). С.26.
2
Ницше Ф. Полн. собр. соч. Т. 12. М.: Культурная инициатива, 2005. С. 144.
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эффект толпы, когда теряется индивидуальность каждого. Длительная
и плодотворная коммуникация между двумя людьми отнюдь не всегда
возможна. Из истории человеческой культуры нам известны немногие
примеры: Ландау и Лифшиц, Ильф и Петров… Слишком сложны коммуникативные отношения между двумя персонами, и в упомянутых
случаях мы имеем дело, вообще говоря, с формированием симбиозных
личностей, с их творческим взаимным срастанием. Оптимальное число участников для креативной коммуникации – это, пожалуй, численность сплоченной команды, 7-15 человек.
Эмерджентность в коммуникативных системах проявляется как
эмерджентность их свойств и эмерджентность смысла. Коммуницирующие со-возникают, появляются заново в процессе взаимодействия.
Смысл также эмерджентен. Смысл не задан заранее и не дан нам, а творится тем, кто его извлекает, в том числе и самим творцом, завтрашним
или послезавтрашним, который тем самым наслаивается на самого себя.
Сложные адаптивные системы демонстрируют феномен синергии. Синергия – это эффект холизма, когерентности, кооперативных эффектов, когда целое больше суммы частей, когда коммуникативная система порождает то, что иначе не возникнет у каждого
из элементов. Ссылаясь на П. Корнинга, А.В. Олескин разъясняет
смысл синергии для биосоциальных систем. Это, во-первых, «синергия масштаба (польза от увеличения размеров системы); например,
“бo 2льшая коалиция львов-самцов может более успешно овладеть
группой самок... бóльшая группа шимпанзе обычно более успешно
охотится” (Корнинг); во-вторых, модификация окружающей среды
(пингвины в Антарктиде тесно прижимаются друг к другу и создают вокруг себя зону с достаточно высокой температурой); в-третьих,
распределение издержек и риска (летучие мыши-вампиры делятся
проглоченной кровью с менее удачливыми товарищами по колонии,
снижая для них риск голодной смерти); в-четвертых, обмен информацией (коммуникация); в-пятых, комбинирование или разделение функций
(пример: гетероцисты у цианобактерий фиксируют азот, остальные
клетки осуществляют полный фотосинтез)»1.
В рамках современной парадигмы энактивности познания2, т.е. о
вдействовании человека в среду, коммуникативное взаимодействие
1

Олескин А.В. Биополитика. Курс лекций. М., 2007. С. 73
См.: Князева Е.Н. Энактивизм: концептуальный поворот в эпистемологии // Вопросы философии. 2013. № 10. С. 91-104; Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014.
2
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можно назвать энактивной деятельностью. Парадигма энактивности
коренится в концепции автопоэзиса1. Коммуницирующие как целостные личности обладают автономией, они операционально замкнуты,
сохраняют свою личностную идентичность. Но их взаимодействие означает взаимную энактивацию, полагание и творение друг друга и друг
для друга. Это партисипационное созидание самих себя и смысла в процессе коммуникации (participatory sense-making and sense-making)2.
Энактивность подлинной коммуникации близка сопровождающему ее эмпатическому чувству. Не только опыт определяется внешним миром, но познаваемый нами мир нашим опытом. Участники
коммуникационного взаимодействия являются и наблюдателями и
деятелями: они включены в наблюдаемый мир и рассматривают мир
с позиции внутреннего наблюдателя, в том числе и себя с позиции
другого. А. Смит говорил о позиции беспристрастного наблюдателя,
который, будучи включен во взаимодействие, может отстраниться от
него и как бы посмотреть на себя со стороны. Способность к такому
наблюдению по отношению к самому себе – это способность человеческого духа. Мир с позиции его внутреннего наблюдателя – вот
перспектива энактивизма. Трудно поэтому провести грань между
внешним и внутренним. Внутреннее и внешнее, оказывается, синкретично связанными друг с другом. Это полностью в духе феноменологии М. Мерло-Понти, который писал: «Внутри и вне неразделимы. Мир полностью внутри меня, а я полностью вне самого себя».
Субъект вбирает в себя мир, поскольку без остатка обращен к миру,
разлит в нем. Это широко обсуждаемая сейчас проблема экстернализма (extended mind) в философии сознания.
Интерсубъективность в процессе коммуникации. Ключевой принцип, на котором строится энактивистский подход к интерсубъективности, заключается в том, что живой организм (человек как субъект
познания) является центром активности мира, он вовлечен в мир телесно, нейронально, перцептуально, интеллектуально, он встраивается в динамику окружающей его среды и преобразует эту среду в соответствии со своими нуждами. В своей когнитивной деятельности
он строится во взаимодействии с другими индивидами, посредством

1
Князева Е.Н. Автопоэзис мысли // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2008. Вып. 1 (75). С. 46–54.
2
De Jaegher H., Di Paolo E. Participatory Sense-making. An Enactive Approach to Social
Cognition // Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2007. Vol. 4. N 4. P. 485-507.
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них и через них. Интерсубъективность вырастает в каждый момент
из взаимодействия двух или более субъектов.
В одной из своих последних работ Ф. Варела обратил внимание на
то, что энактивность познания связана, в первую очередь, именно с
межличностными, интерактивными взаимодействиями каждого из
нас. «Познание есть порождающая энактивная взаимная детерминация Я – Другой»1.
Интерсубъективность – это не просто сотрудничество между взаимодействующими индивидами и координация их ментальной деятельности; интерсубъективность следует рассматривать в рамках понятий нерепрезентатизма, энактивизма, телесности, вдействования в
мир и в друг друга и взаимного отелеснивания (интеркорпоральности).
Мы моделируем верования и намерения других людей, с которыми мы
имеем дело, как будто мы находимся в их ситуации. За такой процесс
ответственны в мозге так называемые зеркальные нейроны.
Прежние концептуальные рамки, в которых отсутствует процессуальная, ситуационная, телесная, интерактивная и энактивная составляющие, ныне подвергаются серьезной критике.
Во-первых, наша ментальность – это не просто внутреннее царство, которое отделено от внутреннего мира других эпистемическим
заливом, который мы можем переплыть посредством логических заключений, выводов, проекций. Мы в принципе скрыты друг от друга, поэтому, чтобы понять другого или других, мы должны поставить
себя на его или их место.
Во-вторых, оценивая действия других и стремясь их понять, мы
обычно занимаем позицию «третьего лица», т.е. внешнего наблюдателя. Это недостаточно, мы должны быть встроены в саму ситуацию,
в сам процесс: наблюдения со стороны недостаточно, мы должны
быть во взаимодействии или даже вдействовании в друг друга, а это и
есть позиция энактивизма.
В-третьих, нам следует избегать картезианской ошибки, что тело
есть всего лишь передаточный прибор, напротив, необходимо рассматривать взаимные связи телесно воплощенных когнитивных агентов.
В-четвертых, традиционные подходы к социальному познанию
недостаточны и подвержены критике, поскольку в них не учитывается, что различные когнитивные способности проистекают друг от

1
Varela F. Steps to a Science of Inter-being: Unfolding the Dharma Implicit in Modern
Cognitive Science // The Psychology of Awakening: Buddhism, Science and Our Day to Day
Lives, Rider/Randon House. P. 81.
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друга, определенным образом связаны и эволюционируют на протяжении человеческой жизни.
В качестве альтернативного выдвигается энактивиский взгляд на
интерсубъективность:
1. Социальное понимание, хотя и базируется на взаимодействиях
между людьми, является индивидуальным делом каждого из нас.
Оно строится на автономии каждого и благодаря ей.
2. Интерсубъективность существенным образом опирается на определенную телесную воплощенность коммуницирующих индивидов.
3. Намерения индивидов могут казаться непрозрачными и скрытыми, но на самом деле они выражаются в действиях, поэтому могут
быть поняты другими.
4. Цели и намерения других людей не являются пред-данными и
статичными, они генерируются и трансформируются в процессе взаимодействия. Социальное познание и социальное действие
означает возможность самокорректировки своих действий в зависимости от реакций других и в зависимости от изменяющейся
ситуации социального взаимодействия.
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Производство смыслов – это не разовый акт, а процесс. Смыслы
со-создаются в процессе взаимодействия партнеров, они открываются все новые и новые по мере развертывания и углубления этого взаимодействия. Производства смыслов в социальном взаимодействии
– это процесс с открытым концом, это настоящее приключение, которое подстегивается синергией взаимодействующих личностей.
Эмпатийность коммуникации в сетевой структуре. Человек как
участник социальных взаимодействий не просто наблюдает других
людей, строя сложные межличностные отношения или занимаясь
литературным, поэтическим, актерским творчеством, он развивает в
себе способность вчувствования, эмпатии. Изучению феномена эмпатии уделяется ныне более значение, тем не менее, здесь остается
еще немало неясного.
Эмпатия является одновременно и основой креативных способностей человека, и способом восприятия, понимания и создания
красоты, и внутренним стержнем для морального действия. Эмпатия
– тот узелок, через который соединяются истина, красота и добро.
В художественном и отчасти научном творчестве способность вчувствования – это способность слиться с природным и/или социальным миром, войти с ним в резонанс, чтобы открыть в нем, а тем самым и в себе самом, что-то новое. В восприятии красоты это основа
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незаинтересованного любования. Этическое поведение начинается
тогда и постольку, когда и поскольку человек научается чувствовать
радость (или горе) другого как свою собственную радость (или горе),
о чем писал Адам Смит в своем опусе “Theory of Moral Sentiments”.
Эмпатия означает способность выйти из самого себя и посмотреть
на самого себя со стороны, зазеркалить себя, на что не способны животные, которые сливаются со своим окружением, со своим Umwelt.
Современное открытие в нейронауке говорит, что за эту способность
ответственны так называемые зеркальные нейроны. А вместе с тем
это высшая способность человеческого духа. Человек отстраняется
от самого себя и сливается с миром или с другим человеком (или общностью людей), тем самым он открывает что-то ранее неизвестное в
мире и одновременно перестраивает самого себя. Путем расставания
с собой он себя находит. Пересаживая часть самого себя в личность
другого, отдавая самого себя (тем самым создается как бы симбиозная
личность), он находит самого себя подлинного, обновляет и развивает
себя. Не боясь потерять свою идентичность, он ее обретает и укрепляет. В мире, в другом (или в других), в не-Я он узнает самого себя, свое Я.
Человек не чужд миру, его возвращение в лоно мира, понимание
смыслов коллективной деятельности в социуме в пиковых моментах
творческого экстаза и озарения есть возвращение к своей собственной
природе, к своим истокам, к своему собственному происхождению.
Этот резонанс иначе можно описать как эмпатию, т.е. вчувствование (Einfu h
# lung), вживание, вдействование в мир, энактивность,
перевоплощение, перенесение и идентификация. Эмпатия означает
чувствование мира или другого человека как самого себя, способность поставить себя на место познаваемой вещи, рисуемого или воспеваемого объекта. Парадоксально при этом то, что максимальное
творческое самовыражение субъекта соответствует максимальной
объективности, подлинности результатов творчества. Иначе говоря,
максимум личностного, человеческого, субъективного в творце снимает это личностное или даже начисто уничтожает его и дает подлинно объективную картину бытия.
Литература
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Концепція постнекласичної науки, запропонована В’ячеславом
Стьопіним іще чверть століття тому, набула вже значного поширення у філософській думці як така, що адекватно передає особливості
сучасного етапу розвитку наукового пізнання, обумовленого вивченням, насамперед, систем складних і «людиномірних» [17]. Не останню роль у цьому поширенні відіграють дослідження українських
філософів і вчених, які згуртувалися навколо Київської школи
філософії науки та очолюваного І. С. Добронравовою Українського
синергетичного товариства.
Змістовне визначення даної концепції не зводиться лише до природничих наук чи навіть до їх філософських засад: цікаво відзначити,
що природознавство, яке, здавалося б, рухалося в авангарді науковотехнічного прогресу з його оптимізмом і активістським ставленням
до природи, приходить до переконання у наявності ціннісно-культурної детермінованості людського існування саме в той час, коли,
наприклад, багато напрямів у мистецтві тільки-но досягли апогею
свого заперечення такої детермінованості. За словами В. С. Стьопіна: «Скоріше за все, формування постіндустріальної цивілізації буде
пов’язано не тільки з технологічною революцією, але й із духовною
реформацією, критикою та переглядом низки колишніх базисних
цінностей техногенної культури (її відносин до природи, культу сили
як основи перетворюючої діяльності, ідеалів суспільства споживання, заснованого на рості речовинно-енергетичного споживання
тощо). Очевидно, наступність між новою та колишньою системами
цінностей буде здійснюватися насамперед через ідеал свободи особистості та ідеал наукової раціональності» [16, с. 147].
Якщо торкатися методологічної сторони питання змістовного
визначення концепції постнекласичної науки, то слід згадати, що
основною особливістю некласичної парадигми науки, яка зближає
її з постмодерністськими настановами у філософії та мистецтві, є її
орієнтація на множинність, на альтернативність, на плюралізм –
на противагу класичному монізмові й, у певному сенсі, класичній
лінійності. Постнекласична наука внаслідок свого діалектичного
характеру та термінологічно властивого їй подвійного заперечення
указує, на мій погляд, не просто на плюралізм – на противагу моніз-
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му або фундаменталізму, а на можливість подолання самої дихотомії
монізму та плюралізму.
Розуміння постнекласики в дусі настанови на осягнення світу як
«єдності в багатоманітності» нерідко можна зустріти в сучасних працях у галузі філософії науки починаючи з класичної вже монографії
І. С. Добронравової «Синергетика як становлення нелінійного мислення», де чи не вперше було проголошено про нелінійне мислення
як про новий стиль наукового мислення, що властивий сучасним науковим практикам [4, с. 127]. Проте конкретні механізми втілення та
функціонування цієї настанови вимагають трохи більш детального
розгляду, здійснення якого і буде метою даної статті – насамперед,
за допомогою звернення до діалектичного методу, в історії якого проблема співвідношення та взаємного переходу «єдиного та множинного» традиційно займає одне з центральних місць починаючи ще з
Платона.
А тому насамперед слід приділити увагу й власне питанню про
застосовність діалектичного методу у філософських дослідженнях
постнекласичної науки. Сьогоденна реактуалізація діалектики у
вітчизняній думці обумовлена становленням складних систем як
предмета розгляду сучасної науки, що вивчає їх у тому числі й із погляду їх розвитку та самоорганізації, – таким вивченням і займається синергетика, яка не тільки дозволяє, але навіть і передбачає звернення до діалектичного методу, долаючи тим самим співвіднесення
цього останнього виключно з ідеологічною традицією сумнозвісного
«діамату». За влучним зауваженням І. С. Добронравової: «Іронія історичної долі діалектики полягає в тому, що коли й на наших теренах
відпала ідеологічна підтримка діалектики, її час прийшов: наукова
революція останніх двох десятиліть ХХ століття зробила предметом
нелінійної науки системи, що самоорганізуються. Самоорганізація
як становлення нового цілого вимагала для свого осмислення відповідних діалектичних категорій мислення» [5, с. 129].
Синергетика як теорія самоорганізації – мабуть, найбільш яскравий феномен постнекласичної науки, що володіє більшістю її характерних рис, які включають у себе й акцент на розгляді становлення
і вихід за межі природознавства в гуманітаристику й на загальнокультурну проблематику. Деякі мислителі, особливо представники
Ленінградської школи, що безпосередньо зіставляють синергетику
та діалектику, визначають першу як доповнення щодо діалектичного
методу, збагачення його змісту досягненнями науки, зокрема, уточ-
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нення концепції розвитку [8]. Подібну позицію займає й російський
філософ П. В. Ополєв, що присвятив питанню співвідношення діалектики та синергетики окреме дослідження: діалектика та синергетика, на його думку, мають єдину онтологічну базу, спільний об’єкт
дослідження та однакові філософські підвалини. При цьому теорія
самоорганізації поглиблює та доповнює діалектичну теорію саморозвитку: синергетика не може бути адекватно осмислена поза діалектикою, а діалектика, не будучи збагачена досвідом синергетики,
залишається, у межах своєї застарілої конкретно-історичної форми,
позбавленою виходу як у практику сучасного природознавства, так і
до сфери аксіології [15, с. 8–9].
Особливо слід зазначити міждисциплінарність і навіть метадісциплінарність синергетики як «загальнонаукової дослідницької
програми», за визначенням І. С. Добронравової [4, с. 43], що відповідає зверненню науки до об’єктів нового типу – передусім, до об’єктів
конкретних і унікальних. Будь-яка наукова дисципліна вивчає свій
об’єкт лише з одного боку, в одному певному аспекті, і прагнення до
повноти пізнання об’єкта вимагає синтезу результатів, отриманих
різними дисциплінами.
Як приклад можна навести міжнародний проект «Геном людини»,
метою якого був повний опис нуклеотидної послідовності людської
ДНК. Із самого початку своєї роботи наприкінці 1980-х років даний
проект містив у собі міждисциплінарну взаємодію великої групи
представників як природничих дисциплін (біологів, математиків,
фізиків, медиків тощо), так і гуманітарних (філософів, юристів, психологів, богословів та ін.) [1, с. 14–15]. Завдяки цьому, з одного боку,
загальна для проекту проблема дослідження генома людини була
конкретизована в різноманітті дисциплінарних питань і завдань,
розв’язуваних на рівні конкретних природничих і гуманітарних дисциплін. А з іншого боку, наукове дослідження було безпосередньо
співвіднесене із з’ясуванням моральних і правових умов і наслідків
свого власного здійснення.
Як показує Павло Тищенко, у ході такого міждисциплінарного
проекту вчений діагностує зовнішні небезпеки та загрози, що не залежать від людини, але виникають у результаті розвитку технологій,
тоді як філософ виявляє загрози внутрішні, обумовлені спробами
технічно контролювати виявлену наукою зовнішню загрозу. «Наприклад, геномик визначає специфічне пошкодження в ДНК як причину захворювання (раку, метаболічних захворювань і т. ін.) і пропонує
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метод корекції цієї поломки за допомогою генної терапії. Одночасно інші вчені мають (і тільки вони можуть) діагностувати ті загрози
на біологічному рівні, які пов’язані із застосуванням самого методу
лікування… Своєю чергою, моральний філософ указує на небезпеку перетворення людини, що виступає як випробуваний у геномних
дослідженнях або донор генетичних матеріалів, на залежний об’єкт
наукових маніпуляцій (“піддослідного кролика”), можливість нанесення йому морального збитку та пропонує свої методи захисту людини як особистості…» [19, с. 211–212].
Як можна бачити на такому прикладі, сполучення досліджень
у галузі різних природничих дисциплін із гуманітарними та філософськими не може обмежуватися загальнонауковими програмами, але вимагає філософського методу, підкреслюючи тим самим і
взаємозв’язок синергетики з діалектикою. Як зауважує і В. С. Стьопін, для дослідження людиномірних систем у постнекласичній науці
синергетика є необхідною, але недостатньою [18, с. 184].
Наука в наші дні не може вважатися абсолютно автономною від
культури в цілому та окремих її сфер – філософії, мистецтва, релігії
– зокрема; навпаки, саме весь культурний досвід людства виступає
тим метаконтекстом, у межах якого тільки й може існувати наукове
пізнання. На думку В. І. Шинкарука, що була висловлена ним уже
в ХХІ сторіччі, ідеї синергетики, універсального еволюціонізму, що
входять у сучасне природознавство, виступають як «встановлення
глибинної єдності й навіть тотожності діалектичних закономірностей розвитку природи, Всесвіту і людського суспільства саме на засадах принципу діяльності» [21, с. 47].
Власне, загальність (і всезагальна значимість) діалектики як теорії розвитку не тільки суспільства, але й природи часто служила
предметом критики в минулому столітті, наприклад, М. МерлоПонті стверджував у свій час про неправомірність самого виразу
«діалектика природи», про неприпустимість уживання діалектичного методу щодо природи та об’єктивного світу: якщо ми говоримо,
що речам властива діалектика, – висловлювався мислитель, – то це
може означати лише те, що вона властива їм тільки мірою того, що
їх так мислить людина [14, с. 37]. Проте це останнє твердження, що
виражає наявність неусувної суб’єктності в пізнанні людиною світу,
жодним чином не заперечує-таки наявності «діалектики в речах»,
тобто того, що людина мислить їх діалектично, намагаючись пізнати їх об’єктивним чином, розкриваючи сутнісний зміст світу та його
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речей. Саме конкретність і загальність методу в тому й полягає, що
він вимагає розглядати не тільки абстрактно загальне, але й кожний
конкретний момент окремо, враховуючи всі особливі умови його існування – та власне його пізнання. За словами одного з фундаторів
Київської школи філософії ХХ століття М. Л. Злотіної: «Діалектичний метод у своїй конкретній загальності орієнтує на дослідження
специфічної логіки специфічного предмета» [7, с. 271]. Саме завдяки
цьому виявляється можливим і постнекласичне осягнення предмета
об’єктивної реальності як особливого, як конкретного. Тому й основ
ні методологічні положення такої діалектики, що отримала назву
«об’єктивної» (оскільки намагалася відобразити в методі пізнанні не
лише хід думки, але й стан справ реальності), можуть стати в пригоді
при філософському дослідженні постнекласичної науки, орієнтованої на пізнання складних і людиномірних систем.
Діалектика, як стверджував і П. В. Копнін, є всезагальним методом саме тому, що надає нам знання найбільш загальних закономірностей розвитку дійсності, які діють повсюди, хоча й дія закону
і заломлюється через унікальність одиничного явища. Розвиток, як
основний предмет діалектичного методу, не може бути визначений
абстрактним чином; з погляду такого підходу саме поняття розвитку
виступає як вираз сутності саморуху матерії, відображення внутрішньо необхідної тенденції цього процесу в цілому, що він конкретно
реалізується в русі конкретних систем за конкретних умов, як історичний процес. За словами М. Л. Злотіної, «загальнометодологічне
значення філософського поняття розвитку полягає… в тому, щоб пізнати даний “предмет” як момент чи сторону універсального процесу» [7, с. 62].
Як вихідний пункт об’єктивної діалектики виступає при цьому
суперечність єдиного та множинного в реальному світі: одиничні
речі, наділені якісною специфікою, тобто якісно відрізняючись одна
від одної, виявляються при цьому тотожними в певному аспекті;
інакше кажучи, якісно конкретна форма існування окремої речі виступає проявленням чогось спільного для всіх речей. Саме в процесі
розвитку світу відбувається така його «самодиференціація»: «Кожна річ концентрує в собі свою історію: як одиничне, вона виступає
проявленням загального, як кінцеве – нескінченного, як минуще –
сталого, як явище – виявлення сутності» [7, с. 206]. Сутність і явище
виступають при цьому двома сторонами суперечливого буття всіх
речей: сутність відображає розвиток предмета в його необхідності, а
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явище становить собою реальний процес розвитку, детермінований
не лише необхідністю, але й умовами розвитку, що й надають явищу
унікальність одиничності.
Слід ще зазначити, що відношення сутності та явища є відношенням сутності до самої себе в процесі свого розвитку: сутність власне
й не може існувати поза її явищами. Як конкретно-загальне, вона є
процесом свого явлення через суперечливість загального та специфічного, внутрішнього та зовнішнього. Сутність відображається у
багатоманітності явищ як єдність цієї багатоманітності; оскільки
явище розвивається у взаємозв’язку з іншими речами, то в результаті свого розвитку воно «являє» не лише свою власну сутність, але
й сутність цього взаємозв’язку. При цьому виявляється, що процес
розвитку речі не зводиться й до необхідності або до випадковості,
але становить собою рух їх суперечливості, за влучним зауваженням
М. Л. Злотіної, «оскільки підвалина містить у собі необхідність у
формі можливості, розвиток не відбувається однозначно. Але оскільки у формі можливості в ньому міститься необхідність, воно відбувається у певному напрямку» [7, с. 226]. Тобто, й необхідність виступає
не як «метафізично» незмінна тенденція, закладена раз і назавжди в
сутності, а як процес власної зміни, який розвивається, взаємодіючи
з зовнішніми умовами, трансформуючи їх та конкретизуючи себе.
Таким чином, методологічні підвалини, що їх може надати пост
некласичній науці діалектика в її вітчизняному витлумаченні, дозволяє розглядати й сучасне наукове пізнання як процес пізнання
конкретного. Варто відзначити, що це пізнання у своїй динаміці
починає, як правило, з одиничних елементів досвіду – і сходить до
знання загального. За визначенням В. В. Кізіми, знання становить
собою власне рух суперечності між об’єктом пізнання і його відображенням у свідомості суб’єкта, суть якого «полягає в тому, що ідеальні образи, за допомогою яких відбувається відображення дійсності
суб’єктом, виникають на базі конкретних, одиничних явищ, але самі
вони носять абстрактний, узагальнений характер» [9, с. 60]. Однак,
на мій погляд, пізнання не обмежується абстрактно-загальним етапом свого руху, але йде далі, до особливого як конкретно-загального, а
тому й власне до єдності в багатоманітності. Річ у науковому пізнанні
поєднує в собі різнопланові якості як предмет такого пізнання: річ як
єдине ціле; річ як система частин; річ як частина системи, і, зокрема,
науковий факт як відображення стану цієї одиничної речі (або одиничної події) несе в собі водночас і узагальнення одиничного випад-
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ку. М. О. Ліфшиць саме так і визначав феномен класики – як вищу
єдність форми та змісту, як одиничний випадок, що виявляється загальним [10, с. 100, 194]. Зокрема, у науці класичне рішення є рішенням всеохоплюючим: наприклад, це класика Евкліда або Ньютона
відповідно в геометрії чи фізиці – як одиничний, частковий випадок,
який утілив у собі абсолютність.
За Гегелем, особливе виступає, скоріше, як ланка, що опосередковує зв’язок між одиничним і загальним, – як їх єдність, як «третій
шлях» між одиничним і загальним [3, с. 79]; пізнання проявляє себе
як сходження від одиничного через особливе до загального. Проте
якщо відволікатися від ідеї про примат гносеологічного підходу та
про його ізольованість від сфери онтологічного, то ми помітимо, що
особливе є тут власне кінцевим результатом процесу розвитку, на противагу абстрактно-загальному, що опосередковує рух від одиничного
до особливого, – як конкретно-загальне: конкретне як підсумок розвитку, як річ, що пройшла вже через етап свого абстрагування.
Конкретне – це одиничність, яка охоплена з усіх її боків, – як
писав Гегель у своїй славетній популярній статті «Хто мислить абстрактно?»: мислити конкретно – значить бачити предмет у різноманітті його властивостей, на противагу абстрактному мисленню,
яке, наприклад, бачить в убивці тільки вбивцю й жодних інших його
якостей не помічає [2, с. 387–394]. При такому розгляді особливого як
конкретного воно й утілює в собі загальне; останнє ж практично не
може існувати «саме по собі» (як нагадує М. Л. Злотіна, «загальне…
існує в специфічному... лише як специфічно загальне» [7, с. 104]), а
проявляється винятково як момент особливого, щоб уже потім виділитися як загальне в русі людського пізнання.
При цьому рух пізнання від абстрактного до конкретного було б
доцільно, як мені здається, розглядати не тільки як процес, що протікає в межах пізнання наукою якогось окремого явища, але й як
реконструкцію руху самого наукового пізнання в його історичній
динаміці: від класичної парадигми (яка акцентує свою увагу на абстрактно-загальному) через некласичну (орієнтовану на плюралізм як
на основну цінність, з незвідною до спільного знаменника одиничністю в центрі уваги) до постнекласичної науки (що розглядає з однаковою старанністю як і одиничне, так і загальне – утворюючи тим
самим особливе як конкретно-загальне). М. Л. Злотіна у свій час також
говорила про три етапи розвитку науки. І хоча, звичайно ж, поняття науки постнекласичної, науки початку ХХI століття в злотінській
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схемі фігурувати не могло, проте зазначені дослідницею етапи є цілком подібними до трьох рівнів історичного розвитку об’єкта пізнання. Так, на першому з них (який відповідає емпіричному рівню пізнання) розглядається річ сама по собі, з боку її чуттєво сприйманих
властивостей. Другий етап розкриття об’єкта в процесі пізнання, що
відображає абстрактно-теоретичний щабель цього процесу, виділяє
в якості такого окремі властивості та відносини досліджуваної речі.
Нарешті, третій і найвищий етап пізнання – пізнання конкретного,
який припускає розгляд речі як цілісності, як системи.
Об’єкти постнекласичної науки саме й становлять собою конкретне в пізнанні, на противагу об’єктам науки класичної. Класичний ідеал раціональності, загалом класична онтологія, як зазначав
свого часу М. К. Мамардашвілі, не могла враховувати існуючої унікальності явищ реального світу [12, с. 15]. Класична наука розглядала предмет як деяке «фізичне тіло» з боку мінімального числа його
характеристик, і, до речі, науки гуманітарні починали своє становлення із заперечення цієї особливості класичного природознавства.
Як напівжартома зазначав на початку минулого століття о. Павло
Флоренський, популярно пояснюючи своїм студентам принципову
відмінність між двома цими типами наук, прискорення Канта, кинутого з Пізанської падаючої вежі, буде, з точки зору фізики, рівнятися 9,8 м/с2, – проте, зовсім не це цікавить нас у Канті з точки зору
історії філософії [20, ч. 2, с. 11]...
Дійсно, для класичної фізики, у її прагненні досягти точного формулювання основних законів механіки, цілком байдуже, який саме
об’єкт падає з Пізанської вежі – камінь чи людина й яка саме людина: Кант або хтось іще. Головне, що цікавить природознавство в
цьому випадку, – це прискорення, сила тяжіння, однакова для будьякого падаючого об’єкта: власне, завдяки цій своїй загальності вона
й становить собою інтерес для класичного наукового пізнання. Але
не зовсім така наука сучасна. Людинорозмірні системи, що саморозвиваються, уже із самого цього свого визначення є унікальними,
особливими, – й наука не може абстрагуватися від цієї особливості
об’єктів свого розгляду, нехтуючи індивідуальними властивостями
системи заради принципу ceteris paribus, – навпаки, якраз ці-то індивідуальні особливості й можуть, урешті-решт, визначати специфіку розвитку системи, а тому вони і складають собою основний предмет інтересу з боку сучасного наукового пізнання [22, р. 136].
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У сьогоднішньому природознавстві, як показує І. С. Добронравова, врахування нелінійності як фізичних взаємодій, так і біологічних
процесів проявляє нестійкість і неоднозначність ситуації вибору та
незворотність такого вибору, «мимовільність процесів формування нових структур з елементів середовища та нелокальний характер
дії при цьому параметрів порядку, що забезпечує цілісність новоутворень. Зрозуміло, що старе, «лінійне» мислення, орієнтоване на
універсальність дії зворотних динамічних законів, тут принципово
непридатне» [4, с. 127]. Нелінійні рівняння, що описують подібного
роду нелінійні ж процеси, принципово не можуть бути розв’язані «у
загальному вигляді», згідно з класичними уявленнями про природу
фізичних законів, тобто аналітичним чином, за допомогою простої
підстановки значення початкових умов у придатну для всіх випадків
загальну формулу, виведену на основі знання про стійку та незмінну
сутність одиничних явищ.
Рішення нелінійних рівнянь свідчать про те, що в цьому випадку
перед нами – не різні прояви однієї й тієї ж самої сутності, але принципово особливі, унікальні феномени: скажімо, дисипативні структури, які зберігають стійкість за одних значень параметрів, стають
хаотичними атракторами за інших значень. Такі атрактори навіть
одержали в науці найменування «дивних» – що тільки підкреслює
невідповідність поведінки нових об’єктів природознавства класичним стандартам стереотипно-однозначного бачення світу та його
наукового пояснення. При цьому посилання на нелінійність середо
вища для пояснення такої «нестандартної» поведінки одиничних
феноменів також не рятує справу старих підходів – загальні закони,
загальні правила розв’язання не просто не працюють у ситуації нелінійності, але не можуть бути навіть і уявлені: нелінійні середовища
за різних умов мають і різний набір конкуруючих між собою атракторів [6, с. 140], а тому відбувається й принципово випадковий вибір
шляхів еволюції складних систем, оцінюваний творцями синергетики як цілком несподіваний.
Таким чином, перехід до розгляду конкретного існування конкретних об’єктів, у всій випадковості та незворотності їх розвитку,
концентрує увагу науки на одиничному, а не тільки на загальному
– на явищі, яке не виступає вже однозначно детермінованим сутністю, але й не втрачає зв’язків із такою сутністю. Якщо звернутися до
наведеного вище прикладу П. Флоренського, то природознавству вже
не завжди однаково: камінь перед ним або жива людина – і навіть яка

222

Розділ 2. Наука в складному світі

bo
o

k.

su

m

y.

ua

саме людина. Утім, ця обставина зовсім не означає ані спростування ньютонівського закону всесвітнього тяжіння, сформульованого
в класичній механіці, ані зміни значення основних характеристик
гравітаційного поля Землі, ані розчинення природничих наук у гуманітарних.
Увага та повага до одиничного, а не тільки до абстрактно-загального – той позитивний момент, статус якого в ситуації конкретноорієнтованої постнекласичної науки зближає цю останню з філософією постмодерну і яке, таким чином, здатне виступати основою
людиномірності сучасного наукового пізнання. Цей зв’язок із філософією постмодерну – далекий, утім, від відношення тотожності –
проявляється тут завдяки тому, що в найбільш змістовному своєму
розумінні постмодерн виступає не стільки запереченням модерну з
його абстрактністю, лінійністю та монізмом, скільки ностальгічним
зверненням, поверх голови цього останнього, до абстрактного конкретного, до традиційних цінностей, долаючи в тому числі й класичний європо- і раціоцентризм, якщо згадувати найбільш яскраві прояви модерністського світовідчуття.
Як приклад можна навести досліди, що проводилися видатним
радянським психологом О. Р. Лурією – одним із засновників української психології й, зокрема, Харківської психологічної школи – у
республіках Середньої Азії в 1930-ті роки. Місцевим жителям задавалося питання, що становило собою найпростіший силогізм.
Якщо відомо, що в Німеччині взагалі немає верблюдів, а Берлін –
це столиця Німеччини, то запитується: чи є верблюди в Берліні [11,
с. 116]? Примітно, що на останнє питання старі люди, які не одержали шкільної освіти, зазвичай відповідали ствердно: так, імовірно,
є. Пояснювали вони свою відповідь тим, що Берлін є містом великим, а значить, там повинен бути й ринок, куди цілком міг би прийти
якийсь узбек із верблюдом… Водночас школярі з того ж Узбекистану
задачку на силогізм вирішували відразу й не вагаючись: правильна
відповідь – «ні».
Можна, звичайно, розглядати цей приклад як свідчення щодо нездатності людей малоосвічених (або ж, точніше кажучи, незнайомих
достатньою мірою з новоєвропейською культурною традицією раціоналізму) мислити логічно. Я б, однак, запропонував подивитися на
цю проблему з іншого боку: протистояння класичного наукового пізнання та «народного» здорового глузду, відоме нам за підручниками
з історії науки та методології наукових досліджень, не варто оціню-
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вати виключно в сенсі неодмінної правоти першої зі згаданих високих сторін суперечки. У логічному прикладі з верблюдами мова йде,
по суті, про абстрактну за своєю природою гру з деякими заздалегідь
визначеними настановами: «Якщо…», «Припустимо…» – у цьому випадку допущенням, яке має сприйматися на віру, є те, що в Німеччині загалом немає верблюдів, – і лише потім про виведення із цих настанов нового знання, також за певними правилами логіки. Людина,
яка з дитинства засвоїла ці правила (наприклад, завдяки навчанню у
школі сучасного типу), може навіть не помічати всіх цих умовностей,
навіть якщо їх вірогідність і не є абсолютною, – вона просто апріорно приймає ці правила гри. На відміну від неї, старий (та/або просто
представник традиційної культури) схильний розглядати питання
про наявність верблюдів у Берліні по суті, тобто поза жодними попередньо встановленими межами абстрактного мислення, які, можна помітити, не тільки допомагають нашій думці в пошуках істини,
але й до певної міри можуть такий пошук обмежувати. А тому при
всій нелогічності та парадоксальності «некласичної» (або «не єврораціональної») відповіді на поставлене дослідником питання, така
відповідь більш адекватно передає реальний, об’єктивний стан речей:
незважаючи на те, що в Німеччині верблюди загалом та в цілому, за
визначенням, дійсно не водяться у природному стані, власне в Берліні одинична особина такої тварини цілком може і знайтися, якщо не
на ринку, то вже точно в цирку або в зоопарку.
Увага до одиничного не є винятковою прерогативою одного тільки
здорового глузду чи донаукових форм пізнання – або одних тільки
гуманітарних наук. Скоріше, навпаки: саме випадок класичного природознавства взагалі та фізики зокрема з її орієнтацію на пізнання
загального на противагу одиничному, варто було б розглядати як
особливе, як виняток – усупереч традиційній для всієї попередньої
філософії науки оцінці саме фізики як парадигмальної природничої
дисципліни. Такий підхід щодо осмислення методології наукового дослідження був цілком виправданий за доби Модерну, але почав викликати серйозні заперечення вже на початку ХХ століття.
Так, львівський лікар Людвік Флек, відомий своїми піонерськими й
оціненими вже набагато пізніше дослідженнями історичної динаміки
феномену наукового факту, які багато в чому вплинули й на становлення теорії парадигм Томаса Куна, наступним чином обґрунтовував
у 1930-ті роки специфіку медицини, що відрізняється, на його думку,
від природничих наук тим, що останні цікавляться загальними за-
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конами природи, тоді як увага першої звернена на одиничні випадки: «Якщо натураліст шукає типові, нормальні феномени, то лікар
вивчає нетипові, ненормальні феномени хвороби» [23, s. 27].
Важко було б не погодитися з такою оцінкою діяльності лікаря,
тим більше, що вона вийшла з вуст людини, яка однаково добре розбиралася як у медичній практиці, так і в філософії природознавства,
проте в ситуації сучасності я б не став так суворо протиставляти в
цьому питанні медицину та природничі науки. По-перше, останні
все більш і більш наочно починають охоплювати сьогодні сферу одиничного. В межах юрисдикції класичного ідеалу раціональності природа видавала людині свої таємниці під тортурами, зате планомірно
та вірогідно, нині ж уявляється, що вона може скоріше повідати свою
істину випадково, у хвилину своєї прихильності до дослідника. Усе
більше визнається та обставина, що застосування принципу ceteris
paribus має серйозні обмеження. Одним із прикладів тому може бути
криптозоологія, почасти «альтернативна» наука про тварин або міфічних, або ж настільки рідких, що зустріч із ними – подія, як правило, одинична та непередбачена. Як пояснює Ральф Іззард, учасник
однієї з багатьох невдалих експедицій щодо пошуків «йєті», набагато легше зустріти сніжну людину випадково, аніж влаштовуючи на
неї масові облави, і причина тому зовсім не містична, а якраз суто
об’єктивна, оскільки група в декілька десятків дослідників досягне
лише того, що розжене на багато кілометрів усе живе, що зустрінеться в неї на шляху [див.: 13, с. 104]. Зрозуміло, правомірність цього зауваження жодним чином не робить саме гіпотетичне існування сніжної людини науковим фактом, проте у наш час не слід і однозначно
зневажливо ставитися до показань на цей рахунок з боку випадкових
свідків, нехай і вкрай далеких від професійної зоології. Зрештою, як
нагадує засновник криптозоології французький учений Бернар Ейвельманс, Генріх Шліман зобов’язаний своїми успіхами в пошуках
Трої не в останню чергу саме своїй схильності довіряти свідченням
тубільного простолюду, якому його більш професійні й академічно
налаштовані колеги попросту відмовлялися надавати жодного наукового значення.
А по-друге, що стосується питання про увагу до одиничного з боку
медичної практики або гуманітарних наук, які відрізняються в цьому плані від парадигмальних для класичного природознавства фізики або механіки, потрібно зазначити, що й роль загального в цих науках недооцінювати не варто. В медицині обов’язково присутні свої
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власні «норми», знання про які накопичені працею багатьох поколінь
лікарів і значення яких для діагностики та прийняття рішень щодо
напряму лікування недооцінювати аж ніяк не можна; інша справа,
що на практиці таке загальне проявляється саме діалектичним чином, як «специфічно загальне». Повторимо цю думку: власне загальне практично не може існувати «саме по собі», а виступає моментом
особливого та виокремлюється як загальне тільки в русі пізнання,
стаючи придатним для систематизації, класифікації та схематизації,
інакше кажучи, для наочного розгляду «у чистому вигляді». Можна
навести з цього приводу прекрасну картину руху пізнання, зображену
о. П. Флоренським: «Життєвий світогляд має справу з одиничним...
Наука... дробить одиничне; тоді виникає абстрактне, – загальне, що
застигло у своїй жертовній множинності. Але діалектика розплавляє
узи, що закріплюють у нерухомості – утім, не життя, а лише примару
її. Тоді тече вивільнена множинність і, витікаючи, знову звивається в
одиничне, але тепер уже не одне з одиничних, але в одиничне переважно, – в одиничне, що охоплює собою одиничності. Це – всезагальне» [20, ч. 1, с. 136–137].
У принципі, будь-яке «ненормальне» явище, будь-який «особливий випадок» у полі зору тієї ж медицини може бути сприйнятий і
оцінений як такий – а значить, як випадок дійсно примітний, тобто
такий, що заслуговує на науковий інтерес і на окреме вивчення, –
тільки на тлі певних «норм», по відношенню до яких він і виступає
як «ненормальний», – тобто лише у співвіднесенні із загальним. Ця
закономірність відображається наочним чином у деякій, так би мовити, несиметричності філософських категорій: єдине та множинне,
необхідне та випадкове не є простими категоричними дихотоміями,
які вони становили б собою в бінарному – і постмодерністському –
мисленні: перша з пари таких категорій є ключовою, оскільки виступає також і мірою тієї іншої категорії, що протистоїть їй, визначаючи
умови проявлення та межі застосовності цієї останньої. Як пояснює
цю ситуацію М. Л. Злотіна: «Тільки стосовно необхідного, конкретної основи щось може бути розглянуте як необхідне або випадкове,
суттєве або несуттєве, дійсне або недійсне тощо» [7, с. 258], – подібно,
скажімо, до того, як будь-яке джерело світла проявляє не тільки саме
світло, але й темряву, яка це світло оточує й яка не має буття онтологічно самостійного, оскільки вона просто не існує поза співвіднесенням зі світлом.
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При цьому загальне стосовно одиничного виступає, можна сказати, сутністю стосовно явища, – цей момент виявляється характерною рисою «об’єктивної діалектики»: загальне, як підкреслює Злотіна, не є продуктом людського мислення, але об’єктивно існує в самій
реальності, незважаючи на те, що об’єктивно воно, як уже зауважувалося, існує не саме по собі, а в одиничному та через одиничне, відтворюючись як загальне лише завдяки людському пізнанню.
Таким чином, можна зробити деякі висновки з проведеного у даній
статті дослідження. Постнекласична наука внаслідок уже термінологічно властивого їй подвійного заперечення вказує на осягнення світу як «єдності в багатоманітності» – не просто на плюралізм на противагу монізмові або фундаменталізму, але на можливість подолання
самої дихотомії монізму та плюралізму. В методологічному сенсі таке
розуміння постнекласичного типу раціональності уможливлюється
реактуалізацією у філософській думці діалектичної культури, зокрема й представленої у вітчизняній традиції.
Наукове пізнання починає з одиничних елементів досвіду і сходить до знання загального. Однак пізнання не обмежується абстрактно-загальним етапом свого руху, але йде далі, до особливого як конкретно-загального, а тому й власне до єдності в багатоманітності. Рух
пізнання від абстрактного до конкретного, як до одиничної речі, що
розглянута й охоплена з усіх (або з якомога більшої кількості) її боків, можна розглядати й як реконструкцію руху наукового пізнання
в його історичній динаміці від класичної парадигми, за якої переважний інтерес науки становили загальні закони, через некласичну,
що відрізнялася увагою до одиничності подій, і до постнекласичної
науки, що вона з однаковою старанністю та увагою розглядає як одиничне, так і загальне, утворюючи тим самим особливе як конкретновсезагальне. Якщо класична наука розглядала предмет з боку мінімального числа його характеристик, наприклад, як деяке «фізичне
тіло», то вже науки гуманітарні починали своє становлення в ході
другої наукової революції із заперечення цієї особливості класичного природознавства як загальної для всіх наук.
Людинорозмірні системи, що саморозвиваються, становлять новий об’єкт розгляду з боку науки постнекласичної і вже через це саме
своє визначення є унікальними, особливими. Сучасна наука не може
абстрагуватися від цієї особливості об’єктів свого розгляду, зневажуючи індивідуальні властивості системи заради принципу ceteris
paribus, – навпаки, як раз ці індивідуальні особливості й визначають
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специфіку розвитку системи, а тому вони й складають собою основ
ний предмет інтересу з боку сучасного наукового пізнання.
При цьому будь-який «особливий випадок», у тому числі й у полі
зору науки гуманітарної, може бути сприйнятий і оцінений як такий,
тобто як випадок дійсно примітний, такий, що заслуговує на науковий інтерес і на окреме вивчення лише на тлі певних «норм», лише у
співвіднесенні із загальним. Все це обумовлює як погляд на постнекласичну науку як на таку, що поєднує в собі діалектичним чином загальне й одиничне, так і питання про статус загального в об’єктивній
реальності, як і про прояснення самого поняття об’єктивності.
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Підставою для мислення в термінах складних систем є його здатність
допомогти розуміти глобальні проблеми та пом’якшити, якщо
не розв’язати їх. Принципи складнісного мислення можуть бути
ідентифіковані в контексті переламних припущень загальної теорії
систем Л. фон Берталанфі, теорії, яка революціонізувала стиль мислення, картину світу та світогляд наукових дисциплін.
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In 2001, a century after Ludwig von Bertlanffy was born, a Bertalanffy
Anniversary Conference was held at the Vienna University of Technology.
Iryna Dobronravova was present and amongst those who suggested the
establishment of a scientific society in honour of Bertalanffy. When three
years later parts of Bertalanffy’s library and professional correspondence
were discovered, the time had come to found the Bertlanffy Center for
the Study of Systems Science. The Center houses an archive related to
Bertalanffy, which was extended by donations from Bertalanffy’s daughterin-law, Gisèle Bertalanffy, as well as literature from other systems theorists.
It is an independent research institute that is funded by donations. Its
aim is to advance systems thinking and systems practice through own
contributions to the field.
I’m very thankful to my colleague Professor Iryna Dobronravova with
whom I share illuminating discussions in an outstanding research project
on “Human Strategies in Complexity”, carried out 2001–2004. Ideas
presented here have their origin in the fruitful exchange of findings and
opinions in the course of that project.

1 The rationale for complexity thinking
We are living in an age of global challenges. Global challenges are global
because they do not affect only local communities but humanity as a whole
and because they cannot be tackled successfully by local communities only
but need efforts by humanity as a whole.
Since the second half of the last century the dominant way of using
technological, environmental and human resources has turned out to
be increasingly incompatible with a peaceful and harmonious future of
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our worldwide civilisation. There are heavy impediments on the path to
establishing sustainable international as well as intra-national relations that
abandon the use of military force and other technological means that are
detrimental to a flourishing life; to establishing ecologically sustainable
relations to nature that prevent overuse of resources and their abuse as sinks
for harmful waste; and to establishing sustainable relations amongst humans
that guarantee all producers and users a fair management of whatever they
produce and use in the cultural, political and socio-economic contexts
of society. Now that local communities have grown interdependent, the
careless handling of those resources is not tenable any more. Whatever
negative effect a community had been able to externalise so far, will be
reciprocated by other communities and, in the end, return as threat to the
own community.
The crises of today are the heralds of a change never seen before – a
possible and needful meta-system transition in which a supra-system is on
the point of emerging, a true world society, humanity as a single whole, as
a unity through diversity, the integration of differentiated interdependent
social systems with a higher organisation.
That is to say, global challenges are a problem of complexity, since
they represent complex problems that need complex solutions. There is
a mismatch between the complexity a system is characterised by and the
complexity of the problems faced by the system. It is cyberneticist W. Ross
Ashby’s Law of Requisite Variety that states that a system is dynamically
stable if the variety (the number of states) of its control mechanism is not
less than the variety of that system that is to be controlled. The system
that is to be controlled can be the system itself. That means, when
increased complexity puts the performance or maintenance of a system
at risk, it can catch up and solve the problem by activating the collective
intelligence of the co-systems it is made up of and raise the complexity of
its organisational relations or by activating the collective intelligence of its
co-systems and raise the complexity of the system in which they are nested
in order to match or surpass the complexity that is faced. Intelligence is
the capability of self-organising systems to generate that information that
contributes in the best way to solving problems that occur to the systems
when maintaining themselves or improving their performance. Collective
intelligence is emergent from the single intelligences of the co-systems on
the level of the supra-system. In times of crises, systems are prompted to
organise themselves onto a higher level to overcome the crises. The better
their collective intelligence, that is, the better their problem solving capacity
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and the better their capability to generate information, the better their
handling of the crisis and the order they can reach. Higher complexity not
only signifies a higher degree of differentiation. At least as importantly, it
signifies a new quality of integration. Only a new level of integration can
deal with an intensification of differentiation.
Problems of complexity are dealt with by complexity thinking as we can
term it today. Complexity thinking is key to tackle complex problems and
thus key to tackling global challenges and guiding the transformation of the
current state of civilisation into a new state that brings about a peaceful,
environmentally sound and socially and economically just and inclusive
world society. What are the tenets of such thinking in complexity?

y.

2 Emergentist systemism
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Founder of General System Theory, Ludwig von Bertalanffy (2015), was
one of the pioneers approaching complexity. His historical achievement was
the reconciliation of the contending strands in biology of Mechanicism (the
reduction to laws of physics) and Vitalism (the belief in mystic forces) by
general system laws that become manifest in the specific (re)production of
organisational relations through different elements on different evolutionary
system stages up to the level of the human race. The cyclic systems dynamics
that is, initially, set off by the co-action of agents producing organisational
relations and is, consecutively, going on by these very organisational relations
enabling and constraining the next round of agential co-action that might
reproduce or transform the organisational relations – which represent the
structure of the system –, is what is known by the term “self-organisation”.
The production of the structure by the agents is an emergent effect that
cannot be reduced to the action of the agents. This holds for reproduction
and transformation as well. In turn, downward causation exerted by the
structure has emergent effects too, since it is not a pre-determined causation.
The legacy of Bertalanffy is threefold. General System Theory
revolutionises:
- the tools of science by a new way of thinking;
- the scope of science by a new picture of the world;
- and the aims of science by a new worldview (weltanschauung).
Tools, scope and aims are characteristic of any science. Methodology
provides the tools of scientific studies; it is a framework through which
understanding of the functioning of the real world can be generated to serve
its function during problem solving. Theory embraces the scope of scientific
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studies; it gives deep insights in the functioning of the real world – insights
that can be functionalised for the solution of problems, by informing the
practice about the way to a goal from a point of departure. Technology
incorporates the aims of scientific studies; it directs theory towards practical
application. Applications intervene in the real world so as to help solve
problems. Problems stand at the beginning of any science because they form
ends for any science. Problems are always social.
The strands of thinking that draw upon Bertalanffy’s legacy can be
labelled as “emergentist systemism”, a systems approach that revolves
around the term emergence (Wan 2011). Emergentist systemism is the best
candidate so far to fulfil the requirements of complexity thinking.

y.

2.1 Integrationism as systems way of thinking
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Making the Mechanicism-Vitalism debate obsolete is the role model
for a new way of thinking. The tools of science shall recognise “unity
through diversity” when framing complexity. Complex problems need an
epistemological approach that does justice to the complexity of reality from
which systems phenomena emanate. In many cases, if not in any case, an
assumption has to be made about which is the interrelation of phenomena of
different degrees of complexity: how does the lower complex phenomenon
relate to the higher complex phenomenon?
There are, in principle, three (or four) possibilities (Hofkirchner 2011)
(see Table 1).
Table 1. Ways of thinking

Wolfgang Hofkirchner. The rationale for complexity thinking and emergentist systemism...

233

bo
o

k.

su

m

y.

ua

First, there is an absolutistic way of thinking that gives priority to
uniformity over diversity. It comes in two varieties:
(a) the levelling down of phenomena of higher complexity to phenomena
of lower complexity; identity of the phenomena is established at the cost of
differences; that is known under the label “reductionism”;
(b) the levelling up of phenomena of lower complexity to phenomena
of higher complexity through projection of features of the higher-level
complexity onto the lower level; identity of the phenomena is established for
the benefit of one difference; that’s called projectionism.
The second way of thinking is a relativistic one. In contradistinction
to absolutism, priority is given to plurality over unity. The disjoining of
phenomena of different degrees of complexity establishes an equivalence
of differences at the cost of an identity common to the phenomena. That’s
called disjunctionism.
A third option is that way of thinking that is the proper systems way of
thinking. It negates relativism and absolutism as well and links phenomena
to each other through integration and differentiation of their complexity
degrees. The union of identity and differences yields unity through diversity.
That’s integrationism. That is, the phenomenon with a lower degree of
complexity shares with the phenomenon with a higher degree of complexity
at least one property, which makes them, to a certain extent, identical,
but the latter phenomenon is in the exclusive possession of at least another
property, which makes it, to a certain extent, distinct from the former. So
both phenomena are identical and different at the same time.
Thus conceptualising complexity in a systems perspective drawing upon
Bertalanffy’s General System Theory means ruling out reductionistic,
projectionistic, and disjunctionistic ways of thinking and framing the
phenomena through the deliberate equilibration of integration and
differentiation.
Systems are conceptualised as a unity that is made up by the diversity of
its elements.

2.2 Emergentism as systems world picture
Bertalanffy’s focus on organisation that makes systems distinct from each
other and brings forth evolutionary levels posits a new picture of the world.
An ontology is provided according to which complex problems are pictured
as complex because they take part in an overall interconnectedness of
processes and structures that are constituted by self-organising real-world
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Figure 1. Multi-stage model of self-organisation

ua

Розділ 2. Наука в складному світі

bo
o

k.

su

m

systems. Those systems bring about evolution and nestedness (hierarchy) as
emergent features of reality.
The world is pictured along a multi-stage model of evolutionary systems
(Hofkirchner 2013) (see Figure 1).
Systems evolve during a phase n. Spontaneously, at a certain point of time
a leap in quality emerges and one possibility out of the space of possibilities
that are rooted in the reality of the systems during the phase n (which form
the necessary condition for the transition to phase n+1) is realised such that
new organisational relations emerge. Those organisational relations realise
a higher order in that they nest the old systems n as elements n+1 of the
new systems n+1 during the phase n+1. Thus they form another level n+1
above the level n that is being reontologised, reworked, shaped through
reconfiguration. Emergence is followed by dominance of higher levels.
Emergentism is an important ingredient of systems theories. It helps
understand events and entities that function according to less-than-strict
determinacy, which means that the mechanisms of the real world are not
machine-like. The systems picture crosses all disciplines because it extends
to all reality.
Thus the scope of sciences includes the specifics of the state of unitythrough-diversity of the self-organisation of any system.
Emergentism provides an ontological superstructure for the
epistemological integrationism. Integrationism can integrate because
evolution lets new features emerge.
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Acting in the face of complex problems is based on praxiological assumptions
about the interference with self-organising systems. Known mechanisms
can be furthered or dampened according to what the goal shall be.
Bertalanffy never tired of writing against the dehumanisation of man.
So it goes without saying that his General System Theory is not value-free
science but rather a new weltanschauung since it inheres universal human
values. The aims of sciences shall help cope with the future of civilisation
and the knowledge of the conditions of self-organisation can help develop
civilisation in a humane direction.
The situation of the evolution of human civilisation can be described as
Great Bifurcation (see Figure 2).

bo
o

Fig. 2. The Great Bifurcation

Amplification of parameters marks the advent of multiple crises. At
any time self-organisation takes place that might realise one of possible
trajectories. Those moments are tipping points. Two extremes span the
space of possible trajectories. There is the possibility of jumping onto a
level of higher complexity on which the interdependent social systems can
integrate. And there is the possibility of falling back onto levels of lower
complexity on which the systems disintegrate.
Integration means a jump in complexity, which means the emergence
of a new synergy regime. Self-organising systems have as raison d’etre
the provision and production of synergetic effects (Corning 1983). If the
organisational relations are not able any more to provide and help the
elements produce synergy, the system will break down. Hindrances of
letting synergy emerge are called frictions. Any social system is a social
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system by virtue of organisational relations of production and provision
of the common(-good) s, that is, the commons is the social manifestation
of synergy (Hofkirchner 2017). Hindrances of the commons supply are
frictions that are systemic dysfunctions due to the suboptimal organisation
of the synergetic effects. The global challenges are frictions. Any
meaningful technology is oriented towards the alleviation of frictions and
the advancement of synergy.
Meaningful technology is technology endowed with meaning by the
participation of those affected in an integrated technology assessment and
design process (that is, design builds upon assessment) for the reflection of
the expected and actual usage of technology. The assessment and design
criterion is social usefulness, that is, the reflection of both the adequacy to
the purpose (utility; operational knowledge: know-how) and the purpose
itself (the function technology serves; orientational knowledge: know why
and what for). The purpose is advancing the commons.
Synergism, the orientation towards synergy for every real-world
system and towards the human value of the commons in the case of social
systems (which is a worldview since it is value-laden), is the praxiological
superstructure for emergentism. Synergy emerges, emergence brings about
synergy.

k.

3 An idea whose time has come
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Integrationism, emergentism, and synergism altogether are the essential
features of complexity thinking the implementation of which has the
potential to kick civilisation’s development in the right direction.
Emergent systemism uses tools that generate scientific knowledge through
a method of equilibrating integration and differentiation as way of thinking
for a proper understanding of how complexity grows. It has as its scope the
functioning of emergent real-world systems in the interconnectedness of
their evolution and their nestedness, the scientific knowledge of which is
a world picture that is needed for alleviating frictions. And it aims – by
its world view – at providing scientific knowledge for solving problems of
frictions in the functioning of real-world systems, in particular, in processes
of the provision and production of the commons in social systems through
meaningful systems technologies that support the re-organisation of social
systems in order to safeguard sustainable development and rule out selfinflicted breakdowns.
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Після гучних заяв про «смерть епістемології», які пролунали у кінці
20-го століття, філософська теорія пізнання, яка все ж пережила глибоку кризу, набула нових форм і визначилася з тенденціями, які, імовірніше, також визначатимуть напрями її розвитку в найближчі роки.
Серед багатьох змін найпримітнішими стали такі, як критика нормативного статусу епістемології; дескриптивізм і наратологічність, протиставлені настановчій філософії; натуралізація, зокрема орієнтація
на нові різновиди емпіризму і прикладні дослідження, які залучають
епістемологію; поширення еволюційних, біологічних і нейрофізіологічних ідей у натуралізованій епістемології; розоб’єктивізація науки і
розвінчання суб’єкта; соціологізація науки посткунівського періоду;
інтерпретація окремих епістемологічних проектів як мовних практик
і різновидів дискурсу. Епістемологія свого часу пройшла певну точку
неповернення, після якої вона більше не претендує на звання першої
філософії, яке вона, завдяки неокантіанцям, підхопила після втрати
останнього метафізикою, так само відмовившись від позитивістської
ідеї повної редукції усього розмаїття знання до наукового. Проте її
зближення з наукою очевидне як ніколи, позаяк оновлена епістемологія сама постає як мультикультурний міждисциплінарний проект.
Так званий кінець епістемології для англо-американської традиції,
котра його оголосила, означає не відмову від дослідження пізнання
у межах філософії, а лише те, що радикально змінюються її стандарти, а також покладено край диктату нормативності позитивістського
зразка. Способи трансформацій залежать від наукового складника епістемології, який визначає тип натуралізації. Зокрема, відмова від антипсихологізму, що зовсім не обов’язково має завершитись
Квайнівською редукцією епістемології до емпіричної психології,
практичним чином здійснилась завдяки когнітивній науці. Вимога антипсихологізму вважалась для епістемології однією з необхідних для дотримання нормативного статусу, оскільки без збереження філософського пуризму вона не могла б претендувати на статус
мета-дослідження, якого вона набуває після нівелювання Кантом
метафізики і проекту трансцендентальної філософії. Епістемологія
якнайкраще відповідала іміджу правонаступниці після метафізики
і відносно успішно займала нішу, що звільнилась у філософії внаслі-
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док критики метафізики як фундаментальної дисципліни. Тому і досі
питанння про натуралізацію епістемології багато з філософів беруть
близько до серця, оскільки вбачають (зазвичай хибно) у цьому процесі не лише повернення до тих форм, які були відкинуті на початку 20 століття (зокрема, завдяки критиці психологізму і натуралізму
Е. Гуссерлем), що далеко не так, оскільки сучасний психологізм сам
є формою натуралізму, але й тому, що вважають такий підхід методологічно неприйнятним. Відхід від суто філософських форм рефлексії
і використання бодай незначної частки емпіричних досліджень є для
антинатуралістично налаштованої філософської спільноти ознакою
втрати філософією самої суті, яка її відрізняє від науки. Відповідні претензії поширюються і на ті форми науки, які використовують
епістемологію нового зразка, включно з когнітивною наукою. Якби
традиція постмодерну набула парадигмального виразу, таку епістемологію мали б назвати «постепістемологією»; на мою ж думку, якщо
не брати як обов’язковий догмат вимогу нормативності, така епістемологія є лише однією з форм «природного розмаїття» або еволюційної варіативності епістемології як форми знання.
Одна з найбільш прозорих причин неприйняття когнітивної науки як найбільш примітної форми сучасного натуралізму в межах цієї
традиційної філософської спільноти міститься у способі розуміння пі
знання у межах останньої. Усупереч навіяних етимологією очікувань,
когнітивна наука не лише не використовує філософським фундаментом
класичну картезіансько-кантіанську теорію пізнання, вона термінологічно дистанціюється від Erkenntnistheorie. Щобільше, у когнітивній
науці відбувається нівеляція звичного з часів картезіанського cogito
ототожнення пізнання з мисленням. Проте такі ж настанови, включно
з порушенням традиційної філософської вимоги «чистоти» (позаемпіричності) епістемологічних досліджень, дескриптивізмом і орієнтацією
на способи отримання і джерела виникнення знання на противагу традиційної спрямованості на результат пізнання, притаманні й еволюційній епістемології, яка виникла на кілька десятиліть раніше.
Тенденція до зближення філософської теорії пізнання і науки набуває максимальної виразності у теорії Алана Ґолдмана, яка має промовисту назву – наукова епістемологія. На відміну від представників
еволюційної епістемології, вже популяризованої на вітчизному філософському просторі, ім’я А. Ґолдмана – одного з найвпливовіших
сучасних епістемологів, маловідоме на українських теренах, а між
тим його проект наукової епістемології є одним з найперспективні-
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ших і може стати основою для класифікації сучасних досить відмінних версій епістемології, найбільш яскраві з яких розглянуті нижче.
А. Ґолдман одним з перших обґрунтував ідею перетворення епістемології з філософської дисципліни на міждисциплінарне дослідження, крім цього, його власний проект спрямований на побудову прикладної епістемології, яка вирізняє індивідуальну і соціальну форми
епістемології. Обидва різновиди, на його думку, не є незалежними
філософськими дисциплінами, оскільки пов’язані з науковими дослідженнями і в цьому сенсі натуралізовані: індивідуальна епістемологія потребує допомоги когнітивних і біологічних наук, включно з
нейрофізіологією, у дослідженні структури свідомості, оскільки має
справу як нормативна наука з оцінкою когнітивних процесів і механізмів продукування переконань, соціальна епістемологія залежить
від гуманітарних соціальних дисциплін, оскільки має справу з соціально обумовленими наукою, вихованням і культурою, процесами
комунікації та іншими видами соціальної взаємодії.
Для філософії і методології науки корисним може бути розрізнення, яке А. Ґолдман проводить між первинною (primary epistemology) та
вторинною епістемологіями (secondary epistemology). Первинна епістемологія досліджує ті структури свідомості, які є релевантними для
отримання знання: «У межах первинної епістемології, таким чином,
об’єктами епістемічної оцінки є когнітивні процеси, структури і механізми» [1]. Вторинна епістемологія має справу з методами, алгоритмами, процедурами і стратегіями, які свідомо (у значенні можливості
звітування про їх використання) використовуються суб’єктом при вирішенні когнітивної задачі і характерною рисою яких є можливість навчання таким методам. Процеси і механізми, що належать до первинної епістемології, поділяються на два види: процеси першого рівня,
або найпростіші когнітивні операції, і процеси другого рівня, або процеси, які продукують інші процеси [2]. До першорівневих процесів ми
можемо віднести, керуючись даними сучасної когнітивної психології,
процеси виявлення та інтерпретації сенсорних сигналів (наприклад,
розпізнавання патернів, увага), механізми пам’яті, обробки образної
і текстової інформації, розпізнавання слів, формування понять, асоціативні механізми (Р. Солсо); процедуралізації (перетворення декларативного знання на процедурне), пропозиційної репрезентації (Дж.
Андерсон). До таких процесів можна віднести також деякі механізми
когнітивного досвіду: архетипічні структури, способи кодування інформації, когнітивні схеми, семантичні структури і понятійні струк-
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тури. До другорівневих процесів А. Ґолдман відносить: 1) процеси
отримання методів, 2) процеси селекції методів. Якщо першорівневі
процеси та структури обумовлюють формування другорівневих, то
останні відповідають за формування методів і вибір серед сукупності
методів такого, який найкраще відповідатиме реалізації поставленого
завдання. Цей поділ, на нашу думку, відповідає поділу Дж. Андерсона
на правила або системи продукції, які слугують правилам вирішення проблем у процедурному знанні (їх особливостями є обумовленість, модульність, фактор цілі і абстрактність, а головною логічною
формою – імплікативні судження), і процедури вибору оператора вирішення проблеми, до яких належать метод зменшення різниці, процедура уникнення повторення і аналіз засобів і цілей [3]. У класифікації когнітивного психолога M. Холодної цим процесам відповідають
ментальні структури метакогнітивного досвіду: мимовільний інтелектуальний контроль, довільний інтелектуальний контроль, метакогнітивна ознайомленість і відкрита пізнавальна позиція [4].
Можливість здійснення контролю за власною інтелектуальною діяльністю обумовлюється головним чином конвергентними здібностями: «Конвергентні здібності виявляють себе у показниках ефективності
процесу обробки інформації, насамперед, у показниках правильності і
швидкості знаходження єдино можливої (нормативної) відповіді у відповідності з вимогами заданої ситуації. Конвергентні здібності характеризують, таким чином, адаптивні можливості індивідуального інтелекту з точки зору успішності індивідуальної поведінки в регламентованих
умовах діяльності» [5]. Найцікавішими з таких здібностей є «процесуальні властивості інтелекту», які характеризують процеси обробки інформації (первинні процеси), а також операції, методи, стратегії інтелектуальної діяльності. Зокрема, досить показовим є те, як змінювалось
у психології ставлення до таких здібностей: донедавна цей тип властивостей не брався до уваги через результативну орієнтацію досліджень
свідомості, і лише «завдяки дослідженням в області когнітивної психології оформилось уявлення про те, що інтелект не є статичною рисою,
але швидше виступає як динамічна система обробки інформації» [6].
Сучасна епістемологія, яка від формального аналізу результативного змісту пізнання звертається до процесуальних аспектів обґрунтування переконань, не лише залучає дані когнітивної психології, будуючи на них свої припущення, але і йде шляхом останньої,
оскільки однією з яскравих тенденцій сучасної епістемології, яка демонструє зв’язок з науковою практикою, є процедурна епістемологія.
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Процедурна епістемологія у науці позитивістського зразка була
присутня у логічному аспекті і виявлялась на рівні зв’язки «норма-правило-закономірність-закон», звідси, як наслідок, принаймні часткове
ототожнення теорії пізнання, логіки і методології і спроби описати логіку наукового відкриття. Процедурний аспект у постісторицистській
науці, де більшою регулятивною силою наділене прагнення досягнення консенсусу, а не кореспонденції, стосується вже співвідношення
між експліцитними правилами й імпліцитними конвенціями. Досягнення консенсусу науковою спільнотою, яка продукує норми, критерії
оцінювання, стандарти об’єктивності і методи дослідження, є такою
імпліцитною цінністю, на яку результативно орієнтована наука, і тому
«результат, вимірюваний нашими стандартами такого типу знання,
такий результат – яким би він не був – кваліфікується нами як знан
ня» [7]. Переконання, методи, цінності чи правила є інтегративними
частинами практики, а тому обґрунтовані лише відносно цієї практики, оскільки тільки у ній і завдяки ній набувають сенсу. Своєрідним
лозунгом процедурної епістемології є теза «Дії голосніші, ніж слова»,
тому консенсус у науці є бажаною метою, яка підпорядковує епістемологічні цілі: когнітивна прийнятність висновку є прямим наслідком
згоди спільноти, а отже, консенсус епістемічно легітимізує когнітивні
результати на основі консенсусу ipso facto.
Такий висновок нагадує один з постулатів соціології знання
(Д. Блур) – розглядати як знання все те, що людина за нього бере,
замість визначення знання як істинного переконання [8]. Співвідношення біологічного і соціального у пізнанні багатьма дослідниками
вирішується однозначно на користь переваги соціального, включно
з запереченням існування суто біологічно обумовлених характеристик, оскільки біологічно задані здібності (навіть на рівні формування синаптичних зв’язків у мозку) для своєї актуалізації і розгортання
потребують досвіду, який, виходячи з культурного способу існування людини, неминуче виявляється пов’язаним з іншими людьми, а
отже, соціальним. Тому, хоча вихідним у процедурній епістемології
є когнітивне дослідження, а проміжним – логічна теорія раціональності [9], завершення варто шукати на рівні соціальної епістемології.
Соціальна епістемологія, яка вивчає соціальні аспекти знання, відрізняється від соціології знання тим, що перша є концептуальним і
нормативним дослідженням, а друга, насамперед, емпіричним [10].
Загальна структура епістемологічного дослідження, побудованого
на основі процедурної епістемології, включатиме три рівні:
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Психологічний – натуралістичне пізнання (використовує когнітивні науки, нейронауку, біологію), екстерналістське, інтраперсональне, об’єктивістське, характеризує первинну індивідуальну епістемологію (первинні психологічні процеси і процеси отримання та
селекції методів).
Епістемічний – інтерналістське, інтраперсональне, суб’єктивне,
нормативне, деонтологічне пізнання, характеризує поєднання правильних методів з підставами (підстави обирають, керуючись методами), спирається на логіку і теорії раціональності, включно з елементами теорії штучного інтелекту.
Соціальний
–
екстерналістське,
інтерперсональне
та
інтерсуб’єктивне, визначається контекстом, комунікативними умовами, парадигмою тощо, соціальна кореляція епістемічного рівня,
використовує соціогуманітарні науки, елементи семіотики і філософію науки.
Ще один різновид сучасної епістемології, який репрезентує соціальну тенденцію епістемології, буде розглянутий на прикладі найяскравішого її представника. Найбільш знаковим з багатьох підстав
різновидом сучасної соціально орієтованої епістемології можна вважати так звану феміністичну епістемологію. Феміністична епістемологія, однак, знаходить підтримку водночас з двох протилежних джерел, біологічного і соціального, спільність яких виявляється лише
у збереженні загальної тенденції до децентралізації епістемології і
створенні множини локальних проектів на противагу єдиній моделі, заснованій на ідеї істини. Феміністична епістемологія – сучасний
різновид феміністичної критики, страждає на той самий недолік, що
і феміністична критика в цілому: негативна критика і з’ясування, що
саме негаразд з маскулінним поглядом на світ тотально переважає
позитивне обґрунтування змісту, а аргументи часто заміняються соціологічною статистикою. Тим не менше, останніми десятиліттями
збільшилась частка «позитивних» феміністичних досліджень, заснованих не лише на культурній антропології, історії і соціології, але й
на нейробіології.
Звичайно, фемінізація таких останніх бастіонів об’єктивності, як
епістемологія і наука, відбувалась не без допомоги постмодерністів,
блискучі пасажі яких щодо європейського культурного фалоцентризму знайшли у кінці 20-го століття численну вдячну аудиторію (і
не лише жіночу). Завдяки Ж. Дерріда до інтелектуального словника
увійшло нове слово – фалологоцентизм – так філософ-постмодер-
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ніст схарактеризував визначальну рису західної культури, раціонально орієнтованої на пошуки єдиного сенсу. Лінґвосеміотична версія
фрейдистського символу Лакана і Дерідди уможливила його новий,
епістемологічний, ракурс, у якому головну роль, починаючи з другої половини 20-го століття, став відігравати Розум. Використовуючи
найбільш репрезентативний, за Ж. Лаканом, символ патерналістського логосу, Ж. Дерріда перетворив основну тенденцію західної
культури на фалологоцентризм. Таким чином, критика Суб’єкта, яка
набувала поширення у західній філософії та науці, отримала дещо
несподіване продовження. Разом з ідеєю Суб’єкта під постмодерну
критику потрапляють Логос і Істина, які, завдяки гендерній акцентуації, набувають маскулінних рис.
Англо-американська традиція феміністичної критики, у межах
якої і виникає термін «феміністична епістемологія», звинувачує філософську традицію у створенні чоловічого ідеалу розуму, позірно
видаваного за поняття, що не має статі. Тобто основна претензія стосується не історичного факту, що філософську традицію репрезентують головно чоловіки, а того, що вони, зокрема, і внаслідок чисельної
дискримінаційної домінації диктують такі стандарти раціональності, у яких немає місця «жіночому голосу» (тому постмодернізм пропонує метод деконструктивного фоноцентризму на противагу модерністському логоцентризму). Тобто інтеграція жінки-філософа
до філософської спільноти відбувається через соціальну мімікрію, у
якій наслідування маскулінних стандартів раціональності і засвоєння відповідного словника є неодмінною умовою адаптації, а будь-яке
відхилення розглядається як недолік (про що свідчить, наприклад,
існування донині красномовного «терміна» «жіноча логіка» (з тих
самих підстав і термін «феміністична епістемологія» може викликати аналогічні асоціації). Ідеологічний підтекст пристосування до
«Маскулінності розуму» [11] має вираз у мовній площині, створюючи
специфічне терміно-середовище (пор. з ідеєю колективної свідомісті
у марксистській науці і мовну форму «ми», яка замінила авторську
думку в усіх наукових текстах).
Тенденція, задана біологічно орієнтованими версіями натуралізованої епістемології, у тому числі еволюційною епістемологією і
втіленим розумом, виводить на перший план значиме розрізнення
«стать». Зауважимо, що тут феміністична критика торує шлях, уже
прокладений аналітичною філософією свідомості, яка, обговорюючи питання qualia, піднімала тему суб’єктивності досвіду (згадаймо
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Т. Нагеля з його статтею «На що це схоже – бути кажаном», яка викликала до життя дискусію щодо існування «суб’єктивних фактів» у
науці). Якщо «втіленість» пізнання є доконаним фактом, а пізнання
не зводиться до мислення, як наслідок, не існує різниці між органами, біологічно «призначеними для пізнання», і рештою, то і відмінності у способах пізнання когнітивних агентів, наділених різними
анатомічними органами (пор. сонар у згаданій праці Т. Нагеля), що
мають суттєві гормональні і т.д. відмінності, можуть мати значення.
Деякі когнітивні і нейрофізіологічні дослідження щодо асиметричності в розподілі між статями лігвістичних, перцептивних здібностей
і просторової орієнтації частково сприяють підтримці такого сучасного біологічного детермінізму [12].
Децентрованість пізнання в епістемології після втрати домінації ідеї єдиної істини, що відкривається sub specie aeterni (а вона і
була таким центром тяжіння), дозволяє рівноправне співіснування
різних модусів пізнання – як sub specie femini, так і sub specie masculini. У такий же спосіб з апеляцією до біологічних, а не лише соціальних, відмінностей відстоюється право на «чорний модус пізнання» стосовно африканців та афро-американців, «гомосексуальну
теорію пізнання» та інші форми «альтернативних епістемологій»,
як їх означив Ч. Мілс [13].
Безумовно, у таких питаннях, як пізнання, варто лише трохи
змістити ракурс чи підняти градус суб’єктивізації, як обговорення
ризикує вийти з наукової площини за рахунок гіперболізації, яка
надає комічного ефекту (прикладом є критика Д. Хофштадтером у
збірці «Око розуму»: «на що це схоже властивостей» Т. Нагеля), однак
від цього феміністичну епістемологію рятує друга ознака, яка одразу переводить проблему у площину соціальну, де центральною категорією є вже не стать, а «гендер». Так, проблема була б курйозною,
якби не масштаб, а він вимірюється рамками однієї з найчисленніших (чи й найчисленнішої) соціальних груп у світі. А оскільки спосіб
масштабування залежить від соціальної значимості події (Б. Латур),
феміністична критика в її епістемологічній версії може виступати
яскравим індикатором тих змін, яких зазнала посткунівська наука
завдяки демонстрації нових можливостей «співтовариств».
Поширення релятивізму у філософії науки, а також надзвичайна
популярність соціології знання, яка стала найвідомішим відгалуженням соціології науки, сприяли зближенню філософії науки і епістемології, яких вони не знали з часів тріумфу логічного позитивізму,
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однак ідеться не про заміну логіки соціологією, а про принципову
зміну ракурсу дослідження науки, у якому строго диз’юнктивний
спосіб розгляду науки або як соціального інститу, або як системи
знання поступається місцем поглядом на науку як на знання як соціальну практику. Це дозволяє досить вільно інтерпретувати науку
як соціальний процес виробництва знання, а отже, позбавляє її імунітету від соціально навантажених прив’язок до думок конкретної
групи людей (наприклад, показова соціальна реакція у вигляді лабораторного мему «crying allowed», який виник після сексистського
висловлювання вченого – нобелівського лауреата). Соціальний акцент у цьому ракурсі, безумовно, за своїм історичним походженням
зберігає вихідні риси соціальної теорії справедливості, тому феміністична епістемологія розглядається зазвичай на одному рівні з марксистською теорією пізнання, заснованою на ідеї класового поділу
суспільства.
Керуючись уведеним І. Лакатосом розподілом на внутрішню та
зовнішню історії науки, варто розрізняти внутрішню мотивацію
вчених при визнанні чи відкиданні ідеї, запропонованої науковому
співтовариству її конкретним членом, і її раціоналізацію як обґрунтування мотивів для прийняття цієї ідеї. У цьому сенсі дані, зібрані
соціологами науки, справді стають у пригоді, адже дозволяють засумніватися у тому, що, попри постульований демократичний спосіб
організації науки у цивілізованих суспільствах і внутрішню меритократію як мірило раціональності у межах наукового співтовариства,
на рішення вчених несвідомо не впливають вік, стать, раса, політичні вподобання чи сексуальна привабливість того, хто продукує ідею.
Так, наприклад, на засіданнях кафедри можна часто спостерігати
процес «виключення» дисертанта з процесу обговорення його ж наукової роботи у науковому співтоваристві, адже усі учасники обговорення зазвичай «краще знають», що він мав би сказати у своїй праці
(при цьому, звісно, кожен раціонально і свідомо керується виключно бажанням спільного покращення роботи). Водночас, хоча вказані соціальні тенденції розширення меж епістемології є цікавими
і вартими уваги, вони надто передбачувані через характерну однобічну деформацію: усі визначені соціальні параметри – стать/гендер,
раса/національна ідентичність, клас – репрезентують епістемологію
«пригноблених», а, отже, наукова нейтральність оцінки часто-густо
підміняється політичною коректністю. Свідченням цього є, хоча і не
масова, та все ж помітна, нова мовна тенденція заміняти в англомов-
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них статтях у складнопідрядних реченнях займенники «he» на «she»
після гендерно не специфікованих іменників (наприклад, «науковець», «дослідник», «суб’єкт», «людина»); такий варіант трапляється
майже так само часто, як і політично нейтральне «he or she», таким
чином нова «нерівність» вважається її адептами виправленням «історичної дискримінації» за зразком «плюс на мінус», а отже, справедливою.
Утім, якщо вихід з епістемологічної площини в етичну і ціннісну
вже став загальним місцем у сучасній філософії науки, не стане несподіванкою, якщо така ж доля у недалекому майбутньому очікує на
зв’язок епістемології з політикою у широкому сенсі, тим більше, що
така думка стосовно самої науки активно пропагується соціологами
знання. Так, один з її головних виразників – Бруно Латур – стверджує, що «наука – це продовження політики іншими засобами» [14].
У статті «Дайте мені лабораторію, і я переверну світ» він доводить,
що не так важливе відкриття у сенсі події у світі науки (йшлося про
відкриття збудника сибірської виразки), як здатність залучити до
цієї події усі ланки соціального зв’язку: від фермерів до журналістів
і політиків. Високотехнологічність науки – справа державних програм фінансування та приватних інвестицій, а за кожним хай яким
геніальним ученим – щоденна праця науково-дослідних інститутів,
тому ідеалізована «об’єктивність» наукового знання, яка свого часу
перетворила його на епістемологічний еталон, лишається все тією ж
соціальною виваженістю, лише вивернутою назовні. Повертаючись
до позиції Б. Латура, здобуття істинного знання – це, радше, справа успішності перекладу («Наукові факти подібні до поїздів: вони
функціонують тільки на рейках» [15]), істинність твердження мовою
соціальної епістемології може означати «аргументативну переконливість», а мовою індивідуальної епістемології – «логічну несуперечливість».
Довести істинність – це переконати інших у власній правоті або
справедливості сказаного, але зробити це слід мовою, прийнятною
для інших, ось чому однією з ознак парадигмальності є вироблення
спільної для наукового співтоварства терміномови, а також не зав
жди експлікованої, проте незмінно присутньої «етики переконань»
(ethics of belief).
Такої етики переконань бракує на метарівні – для самої епістемології, адже вона встановлює межу, за якою відбувається термінологічне розмивання дисципліної визначеності, так, зокрема, продо-
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вження окресленої соціологізаторської тенденції без визначених меж
припустимої «політизації» ризикує перейти на рівень неомарсистського: «Філософія, зрештою, це класова боротьба у сфері теорій»
(Луї Альтюссер), що цілком вірогідно відбуватиметься з напрямами
соціальної епістемології, такими, як феміністична епістемологія.
Водночас збереження іншої тенденції – до помірної натуралізації,
вираженої у процедурній епістемології, – дає надію на те, що постнекласична епістемологія буде «людиномірною» без втрати «міри».
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Сьогодні термін «віртуальність», «віртуальна реальність» ми
зустрічаємо в різних контекстах наукового та філософського пізнання.
Залежно від контексту змінюється і сам зміст цих понять. У даній
розвідці з’ясовується специфічна ситуація, що склалася у сучасному
науково-філософському дискурсі навколо теми віртуальності та концепту віртуальності зокрема. Проілюструємо смисловий інваріант
концепту віртуальності, що лежить в основі кожного з дискурсів
віртуальності в різних наукових дисциплінах.
Окреслимо коротко специфіку науково-філософського погляду
на віртуальність, свідомо залишаючи поза розглядом віртуальність
як феномен сучасної техніки, розвитку комп’ютерних мереж та кібертехнологій, обмежуючи розгляд концепту віртуальності площиною філософсько-методологічного аналізу його вияву в сучасному
науковому та філософському дискурсах.
Поява постнекласичної науки та відповідно постнекласичного
типу раціональності веде до перегляду відношення людина – світ, а
отже, й до виникнення принципово нових проблем, що стосуються
складних систем, здатних до самоорганізації (людина, біосфера, космос тощо), та методів їх розв’язання. Світ сьогодні розглядається на
всіх рівнях свого існування як складна система, здатна до самоорганізації, як ціле. Концепт «складність» сьогодні виявляється багатозначним і змінює своє значення відповідно до типу раціональності, у якому цей концепт розглядається. У сучасній науці і філософії
складність розуміється по-різному: як властивість досліджуваного
(М. Каган), як характеристика сучасної науки (Л. Кіященко), як процес
(І. Добронравова).
У межах нового підходу сучасна наука більшою мірою працює із
процесами самоорганізації у динамічному вияві їх становлення та
минущості, ніж намагається виділити сутності тих чи інших явищ і
процесів, щоб закріпити їх стале розуміння у межах наукових термінів та «жорстких» класичних теорій.
Визначення гармонії світопорядку через унікальний принцип симетрії, що задає можливі типи фізичних законів, дозволяє дивитись
на світ як на єдність багатоманітного зі своєю монадністю: особли-

250

Розділ 2. Наука в складному світі

bo
o

k.

su

m

y.

ua

вості світу притаманні кожному об’єкту, з яких складений цей світ,
і який (об’єкт) є носієм того унікального способу існування матерії,
який детерміновано системою діючих у світі закономірностей або
світопорядком. Цей дослідницький підхід переводить наукову думку
в площину динамічних стійкостей, яка визначається узгодженістю
руху складових системи.
Унікальна монадність світу, до якої звертається нелінійна наука
сьогодні, потребує специфічної форми існування смислу в межах теорій та конкретних наук, які б поєднували істотні динамічні характеристики об’єктів та класів об’єктів у принципово різних семантичних полях, якими виявляють себе різні галузі наукового знання.
Тут на передньому плані філософсько-методологічного осмислення науки завжди був концепт та концептуальні операції над поняттями, що мають досить розпливчаті змістовні обсяги і фіксують
у концептуальному полі радше певну «хмарку смислів», аніж строгу
референцію до якогось фактично зафіксованого феномену (факту)
дійсності. Можливість функціонування у науковому просторі концептів у формі, коли поняття, що відображає концепт, не є чітко проясненим, зумовлено специфічною трансформацією науки в нелінійну, таку, що розглядає будь-який феномен не як сталу, зафіксовану в
просторі та часі завершеність, а як процес у його динаміці і постійному бутті-становленні, що призвело до того, що, перетинаючись,
обсяги смислу багатьох сучасних наукових понять утворюють принципово нові смислові стійкості, обсяги, що формулюються у нових
поняттях.
Сучасний філософський словник так визначає термін «концепт»
та його властивості:
- Концепт (лат. сonceptus – поняття) – зміст поняття, його смислова наповненість у відриві від конкретно-мовної форми його вираження.
- У науковому знанні певним чином упорядкований та ієрархізо
ваний мінімум концептів утворює концептуальну схему, а знаходження необхідних концептів і встановлення їх зв’язку між собою
утворює сутність концептуалізації.
- Концепти функціонують у сформованій концептуальній схемі в
режимі розуміння-пояснення.
- Концепти є засобами, що організують у своїй своєрідній цілісності
способи бачення («завдання», конструювання, конституювання)
реальності. В цьому сенсі вони мають певну онтологічну «повно-
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ту», що відрізняє їх від конструктів, котрі являють собою суто
пізнавальні інструменти, які дозволяють переходити від одного
рівня теоретичної роботи до іншого (із зміною мови опису), і в цій
своїй якості вони можуть не мати ніякого онтологічного «напов
нення».
- Крізь схеми операціоналізації та концептуалізації концепти розгортаються у науці в систему конструктів, яка забезпечує їх виведення на емпіричний рівень дослідження [1, 503].
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Варіативність та інваріантність концепту віртуальності в сучасному науковому дискурсі – це питання про виявлення цієї специфічної
інваріантної структури смислу (та механізму її зборки), яка
утворюється на перетині обсягів смислів деяких класичних наукових
та філософських понять і категорій, що є загальнозначущими для
науки та філософії. Варіативність тут уможливлюється унікальністю
конкретного феноменального, фактичного досвіду кожної окремої
науки, її об’єктивними результатами, а інваріантність – самою моделлю зборки, що виконує роль інтерпретатора смислу. Для прояснення цієї думки звернемося до думки Ж. Дельоза: «Структура – це
фактично машина задля виробництва безтілесного смислу… смисл
виробляється нонсенсом та його безкінечним переміщенням…
породжується відповідним розміщенням елементів, які самі по собі
не є «означуваними»…» [2, с. 102]. Сам носенс Ж. Дельоз визначає таким чином: «Нонсенс – це те, що не має смислу, але також і те, що
протилежно відсутності останнього, що саме по собі дарує смисл»;
«Буття однозначне»; «воно не може мати смисл саме по собі, тому
що не існує смислу: а значить, воно є нонсенсом»; «цей нонсенс
є наділення смислом (онтологічним)»; «існують різні смисли як
машинні симулякри однозначності Буття (нонсенсу) як імені смислу, яким він у багатоманітті приходить до сутностей)» [2, с. 103–104].
Тепер, полишаючи онтологічний пафос Дельоза, ми можемо сформулювати питання про сутність концепту віртуальності у двох його
виявах: 1) концепт віртуальності, так як він постає у своїй змістовній
формі у кожній конкретній науці (фізиці, психології, філософії,
соціології тощо), – це і буде ілюстрацією моменту варіативності,
коли смисловий інваріант концепту переходить із науки в науку; 2)
специфічна єдність наукового методу та стилю («спосіб занурення методу в конкретний матеріал» – методологічна свідомість), що її задає
сама ситуація у сучасній постнекласичній науці та постмодерній
філософії: сучасна методологічна свідомість усе частіше апелює до
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площини смислів, що утворюються як перетин обсягів смислу багатьох класичних понять, категорій та їх феноменальних сутностей.
Розгляд концепту віртуальності з позицій цього розчленування,
на нашу думку, доцільно розпочати з прояснення саме теоретикометодологічних, парадигмальних передумов, що формують загальну
наукову свідомість, частковим випадком вираження якої сьогодні
виявляється звернення до концепту віртуальності. Сьогодні існує
необхідність в уточненні багатьох філософських категорій та меж їх
застосування. Ця необхідність виникає разом із залученням до наукового обігу таких понять, як симетрія, самоорганізація, становлення, біфуркація, складність, хаос, вакуум тощо. Так, на прикладі
сучасної постнекласичної науки ми бачимо, як концептуалізований
новим чином феномен самоорганізації швидко увійшов у поле фактичних наукових надбань і теорій у різних галузях природничого
знання, таких як синергетика (Г. Хакен), нерівноважна термодинаміка і теорія дисипативних структур (І. Пригожин), автоколивання
в хімічних реакціях (Б. Білоусов і Д. Жаботинський), гіперцикли й
автокаталітичні цикли в живій матерії (М. Ейген), автопоезіс в організмічних структурах (У. Матурана і Ф. Варела), теплові структури
у плазмі (Б. Кадомцев і С. Курдюмов), детермінований хаос (Е. Лоренц), фрактали (Б. Мандельброт), нелінійна динаміка й теорія катастроф (Я. Сінай, В. Арнольд, Р. Том), феномени самоорганізації в
соціальних системах (Н. Луман). Бачення світу крізь призму синергетичної парадигми змінює обличчя багатьох наук – фізики, біології, соціології, психології. Проблема буття-біфуркації [3, с. 53–68],
самозбереження та розвитку призводить до зміни специфіки самої
наукової свідомості, її панівного дискурсу. Як зазначає С. Хоружий
[3, с. 53–68], відбувається перехід від класичного сутнісного дискурсу Аристотеля (Реальність завжди виявляється актуалізацією
певних ессенціальних, сутнісних характеристик і в першу чергу самої сутності; Через постійний зв’язок із сутністю явища реальності
виявляються завжди доконаними та самоствердними змістовими
цілісностями) до дискурсу енергійного, віртуального. Віртуальний
дискурс характеризується тим, що містить предметом свого розгляду
події, які не мають сутнісного вияву, т.з. «неплинні події». У фізиці
до таких подій можна віднести ситуацію з передачею заряду між частинками електромагнітного поля, що потребує існування ще однієї
частинки, яка б «транспортувала» заряд. Така частинка визнається
за віртуально існуючу: її існування продиктоване логікою фізичного
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змісту спостережуваного явища (передачею заряду), а не сутнісним
виявом (фактичним існуванням такого об’єкта). З погляду сутнісного дискурсу таке існування неможливе, але з позиції смислу явища
– воно існує у специфічній віртуальній формі.
Утворення специфічного типу темпоральних зв’язків між явищами,
на які вказує С. Хоружий, спостерігається не тільки у фізиці. Одним із
прикладів може стати наша власна часова перцепція, якщо ми беремо
її в контексті соціального, історичного життя людства: історичні етапи
розвитку людства в цілому можна подати як певну конструкцію, плин
часу, який характеризується дискретністю так само, як у площині часу
віртуального: «При переході від одного періоду до іншого змінюється
не тільки «щільність» історичного часу, виникає певна аритмія часу,
що важливо в кількісному аспекті, але головне – у якісному аспекті
зміст соціально-історичного часу буде іншим» [4, с. 78].
У статті «Час як категорія соціально-історичного буття» А. Лой
та Є. Шинкарук висувають тезу про те, що сприйняття часу людьми
здатне змінюватися завдяки змінам у соціальних процесах, що утворюють історичну канву тієї чи іншої епохи. Час, на який припадають
певні воєнні дії або революційні процеси, завжди «щільніший», аніж
мирний, звичайний час. Таким чином можна сказати, що, потрапивши в ситуацію цілковитої дискретності часу, людина визначає плинність часу переважно за допомогою зміни змістовних характеристик
оточуючого її простору соціальних подій. Ось що пише про соціальну реальність Ж. Бодрійяр: «Реальне виробляється починаючи із мініатюрних клітин, матриць та запам’ятовуючих пристроїв, з моделей
управління – і може бути втілено безліч разів. Воно не повинне бути
більше раціональним, оскільки воно більше не узгоджується із деякою, ідеальною чи негативною, інстанцією. Воно тільки операційне.
Фактично, це вже більш і не реальне, оскільки його більше не охоплює ніяке уявне. Це гіперреальне, синтетичний продукт, випромінений комбінаторними моделями в безповітряний гіперпростір» [5,
с. 6]. Тут Бодріяр апелює до виникнення специфічних монад культурної реальності.
Подібний погляд на соціальну систему розробляв у межах дослідження філософії соціології М. Луман. Формулюючи наслідки своєї
теорії аутопоетичної організації соціальних систем для теорії пізнання, Луман указує на те, що кожна соціальна система, соціальний інститут (які функціонують за рахунок постійного самопородження та
самозбереження) існують як динамічні стійкості у трьох площинах:
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соціальній системі як механічній загальнобіологічній формі існування людства, психічній системі, яку втілює психічний світ кожної особистості, та смислі, який «з’являється у формі надлишковості
вказівок на подальші можливості переживання та дії. Дещо знаходиться в центрі уваги, а щось відмічається лише як маргінальне, як
обрій «і – так далі» [6, с. 98].
Рефлексія над сучасними соціальним та фізичним дискурсами
виявляє одну загальну подібність: події та явища, об’єкти, що становлять феноменальне, предметне тло дискурсів соціальної та фізичної наук, сьогодні визнаються реальними за рахунок смислу, який
може втілюватись у фактично нульовій матеріальній формі – формі,
сама матеріальність, уречевленість якої конституюється тільки тому,
що вочевидь існує певний смисл, який з усією необхідністю потребує
«носія» своєї сутності. На нашу думку, це і є головним свідченням
зміщення акценту в межах сучасної науки з дискурсу сутнісного до
дискурсу енергійного.
У межах сучасної постнекласичної науки віртуальна ситуація виявляє свою теоретичну сутність кожного разу, коли мова заходить
про буття-процес, становлення, існування-становлення, а це вже царина синергетики. Інваріантність філософських засад віртуальності
виражається у самій ситуації, яка цю віртуальність виводить на поверхню.
Ця ситуація, на нашу думку, описується класичним для сучасної
науки чином: віртуальність виникає як унікальний тип існування
сутності, яка виражає певний смисл і сама по собі (сутність) є лише
частковим вираженням внутрішньої динамічної само-рівноваги і загальної цілісності буття. Ми потрапляємо до ситуації віртуальності
в той момент, коли зміщуємо нашу сутнісну фіксацію до макро- /
мікромасштабу. Віртуальність виникає, коли ми переходимо від сутності, що її покладають у світі локальних феноменів та об’єктів дослідження, до сутності, яку ми покладаємо як умову єдності та гармонії
існування всього феноменального світу дослідження.
Інваріантність філософського розуміння концепту віртуальності
задається певною «оптичною» зміною в ракурсі розгляду проблеми
в межах наукової свідомості – існування віртуальної сутності є лише
феноменальною фіксацією певного смислу, що його з власною необхідністю продукує сама у собі гранична сутність – універсум узагалі,
світ як монада, буття як річ у собі. Ось що пише про це А. Бад’ю в роботі «Дельоз. Шум буття»: «…Для Єдиного необхідно два імені, щоб
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на досвіді переконатися, що тільки від одного з цих імен походить
онтологічна однозначність, позначена цією іменною парою. Необхідне поєднання віртуальне/актуальне, щоб на досвіді переконатись,
що саме згідно зі своєю віртуальностю певна актуальна сутність однозначно зберігає своє Буття. У цьому сенсі віртуальне – це основа
актуального» [7, с. 60].
Прихід філософії і науки до постмодерну та постнекласики відповідно характеризується саме переосмисленням поняття «основи»,
що вище було викладено нами як переосмислення способу буття сутності та її можливих меж. Зміна масштабів дослідження експериментальної науки та філософсько-світоглядні інтерпретації наукових
результатів останнього століття призводять до необхідності переосмислення класичних категорій, а радше – до практичної експлікації їх смислу з дослідних висновків науки. Актуальність, реальність,
потенційність – сьогодні потрібно показати, як ці категорії практично вкладаються у матеріал сучасного природознавства.
Дискурс віртуальності на даному етапі перебуває у ролі маргінального елементу структури сучасної теоретичної філософії та онтології, оскільки з необхідністю потребує певних змін в усталеному
способі дивитись на речі. Інваріантність філософського розуміння
віртуальності задається опозицією (лежить на межі перетину) субстанціальності й потенційності: віртуальний об’єкт існує, хоча й не
субстанційно, але реально; і водночас – не потенційно, а актуально.
Віртуальна реальність є «недо-виникаючою подією, недо-породженим буттям» [3, с. 53–68.]. Тут недо-породженість буття можна розуміти в античному і схоластичному сенсі – те, що існує в часі та його
плинності, як частина будь-якого процесу, реальним буттям бути не
може, оскільки буття «передує» часу, процесуальності, а час є лише
сутнісним вираженням буття, його «внутрішнім» простором динамічної рівноваги. Субстанційність тут також є атрибутом тільки універсуму як монади, цілісної та незмінної єдності самої себе із собою.
Тоді те, що перебуває у стані «віртуальному», субстанційним саме по
собі бути не може, проте виявляється реальним як момент смислу,
фіксація сутності, акт.
Якщо інтерпретувати ці висновки з позиції сучасної науково-методологічної свідомості, то прийняти їх буде важко. Так, наприклад,
ми повинні будемо визнати те, що увесь споглядаємий нами світ (як
частина універсуму в його єдності) є нічим іншим, як віртуальністю,
онтологічний статус котрої ми стверджуємо тільки тому, що історич-
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но сприймаємо себе елементами цього світу в його часовій стійкості.
Фізичний вакуум, наприклад, метафорично виявиться «більш реальним», аніж пари елементарних часток, які з нього утворюються. Так
«ніщо», обрій, на якому закінчується уявлення про фізичний простір
і час, носій субстанційності, стає «реальнішим» за «щось», яке динамічно існує в часі як внутрішнє віртуальне вираження смислу цього
ніщо. Це «ніщо» при цьому не є тотожним небуттю, а виявляється
лише умовою можливості існування будь-якого реально існуючого
віртуального об’єкта (парадоксальна тавтологія, але, тим не менш,
така, що існує в сучасному дискурсі).
Переходячи до варіативності філософського розуміння віртуальності, треба одразу розділити варіативність формального матеріалу,
який є сутнісним носієм концепту і який змінюється при переході
до кожної конкретної науки (вакуум та світ елементарних часток у
фізиці, віртуальні стани психіки в психології, соціальний простір
і час у соціології тощо), від суто філософської варіативності в можливому теоретичному розумінні концепту. Річ у тім, що теоретична
варіативність філософського розуміння концепту віртуальності, на
нашу думку, має два аспекти: 1) суто мовний, термінологічний характер, коли декілька варіантів «візуально» видаються різними, проте в категоріальному та онтологічному сенсах – однакові; 2) позиція
розгляду: дивимось ми на віртуальність із позиції тотальної єдності
універсуму в абсолютному (ідеально філософському) масштабі, чи з
позиції сутнісно-феноменальної динаміки конкретних процесів у їх
багатоманітному вираженні, розглядаючи віртуальність у практичному сенсі. Перший, мовний аспект ми свідомо не будемо тут розглядати, оскільки він знаходиться поза сферою теми статті. Приклад
другого аспекту – філософська інтерпретація віртуальності В. Кізіми
[8, с. 377], яка спирається на власну унікальну логіку, та теорії фундатора російської віртуалістики М. Носова [9]. Ці дві теоретичні моделі
виявляються інваріантами опису віртуальності, основну структуру
якого (опису) нами було проілюстровано вище. Так В. Кізіма працює
на метатеоретичному, теоретично-філософському рівні й осмислює
віртуальність не «знизу до верху» (не від часткових віртуальних феноменів до їх загальної єдності в універсумі реальності), а тотально – як
два одночасні стани існування однієї єдиної метареальності, цілісності. Тоді як М. Носов, працюючи з матеріалом практичної науки та
досвіду, будує цілісну систему віртуалістики, спираючись на аналіз
конкретних феноменів наукового та практичного досвіду людини, і
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доходить теоретичного осмислення загальної цілісності всіх віртуальних моментів у понятті породжуючої (константної) реальності.
Варіативність поглядів на віртуальність залежить ще й від того,
що ми беремо за «точку відліку» – у чому ми покладаємо сутність реальності. Так у фізиці «породжуючою реальністю» можна допустити і
вакуум, а в психології – може бути, саму «чисту» свідомість конкретної людини.
Сформулюємо висновки, експлікувавши їх із матеріалу даної розвідки. Звернення сучасності до концептуального осмислення феномену віртуальності ми бачимо не тільки в бурхливому розвитку мережевих технологій, технологічних засобів симуляції тощо. Сам по
собі цей технологічний феномен життя початку нашого століття є
лише наслідком зрушень, які в теорії філософії та філософії науки
позначають переходом до постмодерну та постнекласичної науки
відповідно. Одночасно відбувається великий поворот, що, на нашу
думку, приводить науковця (як гуманітарія, філософа, так і вченого природознавця) до нового типу наукової раціональності, який у
вітчизняній літературі названо постнекласичним. Одним із сутнісних виявів постнекласичної науки загалом виявляється перехід від
дискурсу сутнісного (того, у межах якого працює наука класичного
періоду) до дискурсу енергійного, який найбільш повно виражає себе
у появі синергетичної програми та в більш широкому сенсі – синергетичної парадигми.
Матеріал конкретних наук, який інтерпретовано крізь призму
синергетичних настанов, стає фактичним підґрунтям, формою втілення теоретичної структури концепту віртуальності. Сама структура цього концепту, її інваріант присутні в дискурсі сучасної науки
(психологія, соціологія, фізика, практична антропологія) як межа в
існуванні ( або межове існування посеред…) декількох паралельних
філософських категорій та їх сутнісного вияву – буття, ніщо, актуальне, реальне, можливе, дійсне. Постмодерна філософія та постнекласична наука підходять до розгляду цих категорій по-новому, що
вже актуально зумовило потрапляння у філософський та загальнокультурний обіг поняття віртуальності, яке на сьогодні або ототожнюється з феноменами кіберкультури та комп’ютерних мереж, або
(з поглядів теоретичної філософії) сприймається як певна маргіналізація класичного сутнісного дискурсу Аристотеля. Тим не менш,
інваріантність смислової структури концепту віртуальності ще не
віднайшла свого визначення у конкретній словниковій статті, при-
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свяченій поняттю віртуальності, – сьогодні ми можемо говорити
тільки про концепт і варіативні форми його розуміння та інтерпретації в конкретних науках.
Отже, сьогодні концепт віртуальності являє собою досить широкий обсяг смислу, який, на нашу думку, здатен народити ще одну повноцінну онтологічну категорію для філософії, проте тільки в тому
разі, якщо можливо буде довести, що віртуальність не є «оптичною»
категоріальною ілюзією, яка виникає при зміні ракурсу розгляду
фактичного, феноменального втілення категорій реального та актуального. Це завдання потребує всебічного розгляду всієї варіативної
палітри інтерпретацій концепту віртуальності на матеріалі вже існуючих ситуацій у сучасній науці та філософії, що робить подальший
розгляд цієї теми актуальним для теоретичної філософії та філософії
науки.
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В економічній науці дистинкція нормативні науки / позитивні науки є сьогодні і досі загальновизнаною, не дивлячись на той факт, що
ця дистинкція, яку економічна наука сприйняла та міцно засвоїла з
філософії науки часів позитивізму, у самій філософії давно відкинута [1].
Ідея поділу наук на нормативні та позитивні, витоки якої знаходимо
у філософії Г’юма, була популярна за часів логічного позитивізму.
Позитивні науки мають справу з актуальними твердженнями,
нормативні науки – з оціночними твердженнями. Приблизно в ці
часи провідні економісти Л. Роббінс та М. Фрідман, які займалися методологічними розробками основ економічної науки, використали цю ідею для обґрунтування дисциплінарної специфічності
економічної науки та її етичної нейтральності. З того часу і до
сьогодні загально визнано, що хоча економіка є також і консультуючою наукою, надає різноманітні політичні рекомендації, успіх її
нормативної частини залежить від її позитивної теорії. У статті я
спробую розглянути, чому саме економісти продовжують наполягати
на методологічній та евристичній цінності зазначеної дистинкції, а
також розглянути, які саме нові виклики постали перед позитивною
економічною наукою.
В економічній літературі панує те розуміння природи економічної
науки, яке виражене у визначенні Л. Роббінса: «Економіка – це наука, яка вивчає поведінку людини з точки зору відносин між її цілями і обмеженими засобами, що допускають альтернативне використання» [2]. Це визначення перетворює економіку в науку про вибір, а
вибір описує теорія раціонального вибору.
Теорія раціонального вибору є ядром сучасної мікроекономіки,
та більшість економістів оцінюють її як дуже потужну та успішна наукову теорію. Економісти будують моделі, і ці моделі населені
раціональними економічними агентами. Теорія раціонального вибору – це теорія так званої інструментальнї [3] раціональності, яка
передбачає максимізацію вигоди (корисності) агента вибору. «Інструментальна раціональність відноситься до нашої здатності бути задіяними в ефективних міркуваннях, спрямованих на максимізацію
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наших шансів на успіх заданих результатів та цілей. Цілі приймають
як задані і намагаються здійснити спроби досягнення бажаного стану найбільш ефективним, як тільки можливо, способом, який допустимий зовнішнім оточенням» [4]. Отже, базовим для теорії є поняття
“максимізації” корисності.
Інструментально раціональний агент у кожному випадку діє так,
щоб максимізувати свою очікувану користь за наявної інформації про
обставини, у яких він знаходиться. Тому часто економічного агента
називають “максимізатором”, який погоджується лише на кращий
варіант. Важливо те, що зміст цілей для цієї теорії не є важливим,
максимізувати поведінку можна до будь яких цілей, і, отже, теорія є
нейтральною стосовно цінностей [5]. «Нарешті інструментальна раціональність не обов’язково передбачає оптимізацію, хоча останню
використовують часто. Якщо цілі та обмеження можна репрезентувати у вигляді достатньо добре організованих математичних відношень, то інструментальну раціональність можна звести до рішення
конкретної задачі оптимізації» [6]. Поняття “оптимізація” означає,
що, стикаючись з обмеженими ресурсами, індивід здатний правильно їх відбирати і ранжувати з метою максимального задоволення
своїх потреб. Іншими словами, він здатен правильно вирішити, які
ресурси вжити в першу чергу. Оптимальна поведінка передбачає, що
в кожен даний момент індивід не помиляється, він робить правильний вибір згідно зі своєю шкалою переваг. Припускають також, що
у кожного індивіда є стійкі критерії, що він не змінює їх кожного
разу при виході на ринок. Економічний агент у теорії раціонального
вибору постає не як людина, а як узгоджений набір переваг. Теорія
раціонального вибору описує раціонального економічного суб’єкта,
преференції якого лінійно упорядковані відповідно до аксіом рефлективності, повноти та транзитивності. У межах економічної моделі
раціональності Л. Севідж (1954) формалізував правила індивідуального прийняття рішень, Дж. фон Нейман, О. Моргенштерном (1944)
формалізували правила стратегічного прийняття рішень [7].
Вважається, що з часів А. Маршала економічна наука розглядає
поняття раціональності як фундаментальну характеристику аналізу
та пояснення економічної реальності та використовує поняття раціональність та максимізацію як синоніми. Ще у ХVIII столітті раціональність в соціальній філософії розглядали скоріше як рекомендацію поведінки людини: якщо люди прагнуть були раціональними,
то мають уникати помилок. Цікаво, що класична економіка з самого
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початку (Адам Сміт, Давид Рікардо, Джон Стюарт Мілль) формувалась як економічна теорія, побудована на принципах “природної
поведінки людини”. У XVIII столітті природну поведінку, як поведінку вільної, не обмеженої нічим людини, протиставляли поведінці
людини, стиснутій різними стереотипами та регламентами. Для природної поведінки людини притаманні раціональність та егоїзм (або
індивідуалізм). Людина здатна вибирати цілі і послідовно домагатися
їх виконання, а також економічна поведінка базується на прагненні людини задовольнити свої власні потреби. Зміна прескиптивного
тлумачення раціональності на пояснювальне пов’язана з тим, що у
самому кінці ХIX століття Л. Вальрас фактично відмежував економіку від політичної економії. Економіка стала “економічною наукою”
та була покликана стати тим, що він називав “соціальної математикою” [8]. Ця трансформація остаточно завершена була А. Маршалом
в його «Принципах економічної науки».
Поступово, з кінця XIX століття в економічній науці також набуває визнання антипсихологічна настанова, яку зазвичай виражають
метафорою “чорного ящика”: якщо поведінка людей мотивована їх
ментальними станами, до яких ми не маємо безпосереднього доступу, тоді виявити мотивації поведінки і, отже, здійснити пояснення (і
часто передбачення) поведінки можна тільки з даних спостережень
про поведінку. Психологічні стани людини виглядають як некорисні
для дослідження, оскільки їх не можна поміряти безпосередньо.
Теорії ординарної корисності та виявлених преференцій П. Самуельсона [9] стали наступним важливим кроком для перетворення економічної дисципліни в науку. Теорія виявлених преференцій не уникає
зовсім поняття преференції, а лише тлумачить їх кількісно: якщо реальні преференції не можна спостерігати, їх можна визначити за спостережуваними преференціями. Важливим припущенням теорії виявлених преференцій залишається припущення про раціональність
вибору індивіда, який ми спостерігаємо, хоча реально він таким може
і не бути [10]. Іншими словами, якщо б реальні преференції індивіда
відповідали аксіомам теорії раціонального вибору, тоді можна говорити, що поведінка індивіда є раціональною. Теорія виявлених преференцій просто ототожнює преференції, які спостерігають, з тими,
що не можуть бути спостережувані. Звинувачення при такому аналізі
вдається «уникнути, прийнявши, що люди поводяться узгоджено,
що робить теорію придатною до фальсифікації; якщо вони [люди]
виявляють, що надають перевагу А над В, то люди не повинні потім
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вибирати В перед А» [11]. Така стратегія ґрунтувалась на антипсихологічній настанові економічної науки і, по суті, стверджувала її.
Методологічне обґрунтування стратегії надав М. Фрідман у 50-ті
роки минулого століття. Методологія М. Фрідмана отримала назву
“нібито ” – підхід (“as if” approach) і стала парадигмальною для стандартної теорії вибору як частини позитивної економічної науки. Особливість цієї методології полягає в тому, що вона захищає положення
про “нереалістичність” припущень економічних моделей та пропонує розроблену стратегію тестування моделей. Розглянемо причини
звернення М. Фрідмана до методологічних проблем економічної науки, сутність його методологічної концепції, а також наслідки для
інтерпретації теорії раціонального вибору.
Справа в тім, що з часів Дж. Ст. Мілля і до Л. Роббінса (1930-ті
роки) поміж практикуючих економістів практично, за деяким виключенням [12], існував консенсус щодо дедуктивного характеру
економічної теорії і, отже, розуміння її структури та процедури обґрунтування. В економіці неможливо здійснити контрольований
експеримент, як це робить фізик чи біолог, тому що економічні
системи занадто складні і важко здійснити контроль великої кількості впливових факторів. Тому економісти мають бути задоволені
простим спостереженням відповідних емпіричних даних. Згідно з
Дж. Ст. Міллем, економіка є суто дедуктивною наукою, припущення
або постулати економічної теорії в цілому є істинними: вони відображають ключові причинні фактори, які спричиняють економічні феномени. Причиною того, що прогнози економічної теорії не завжди
можна підтвердити, є принципова неповнота теорії: вона відображає
лише обмежену кількість з багатоманітності складно переплетених
факторів, які в дійсності всі разом визначають результати економічних взаємодій.
В економічній науці неможливо спиратися на індуктивний метод через множинність факторів, які можуть впливати на економічні
явища. Та оскільки не існує способу інкорпорувати в теорію таку величезну кількість каузальних факторів без того, щоб не опинитися
під загрозою втрати специфіки предмета економічного дослідження
та розмиття меж між економікою та іншими соціальними науками,
можна вважати саме таку “неточність” передбачень економічної теорії за необхідну рису економіки як окремої самостійної дисципліни.
Точність прогнозів, таким чином, не є надійним індикатором істинності економічної теорії. Дж. Ст. Мілль стверджував, що теорія може
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бути правильною на абстрактному рівні без того, щоб бути правильною конкретно. Якщо деякі прогнози не справдились, це відбулося
саме тому, що на реальні події вплинули деякі додаткові руйнівні
сили. Іншими словами, теорія описує тенденції стосовно результатів,
а не регулярності чи закономірності між результатами та причинами,
які їх спричинили.
Емпіричні дослідження кінця 1930 та початку 1940 років показали, що основна вимога максимізації корисності, на якій базується некласична економічна теорія, є досить проблематичною. У результаті в
економічній науці виникла дискусія, у ході якої основним питанням
було, чи дійсно підприємці максимізують корисність, продукуючи
ту кількість товарів, яка дорівнює граничній вартості та граничному прибутку? І якщо вони це не роблять у реальності, як показували
емпіричні дослідження, тоді неокласична економічна теорія стає під
питанням. Нові спроби тлумачення статусу економічних припущень
запропонували Ф. Махлуп та М. Фрідман [13]: припущення економічної теорії не обов’язково мають бути реалістичними для того, щоб
теорія була ефективною. Тягар обґрунтування теорії перекладається
на передбачення теорії, а не на припущення. Про якість економічної теорії слід судити за критеріями “точності, широти охоплення та
узгодженості з реальністю тих прогнозів, які вона дає” [14]. Для нового
методологічного обґрунтування статусу теорії раціонального вибору
стала в пригоді дуже популярна у філософії науки в 30–40-ві роки
ідея поділу всіх наук на позитивні та нормативні.
В економічний дискурс відоме вже в філософії науки розрізнення на “позитивні науки” та “нормативні” або “регулятивні” увів Дж.
Н. Кейнс у роботі «Предмет та метод політичної економіки». Перші
представляють собою систематизоване знання про те, що є, їх часто називають ще дескриптивними дисциплінами в філософії науки.
Другі – система знаннь з питань визначення того, що повинно бути,
або по-іншому – це система правил для досягнення заданої мети.
Ідеям Кейнса наслідують Л. Роббінс та М. Фрідман. Ще в 1930-ті
роки Л. Роббінс писав: «виглядає логічно можливим поєднувати ці
два види дослідження [етику та економіку], але тільки у формі зіставлення. Економічна наука має справу зі встановленими фактами,
етика з оцінками та зобов’язаннями» [15]. М. Фрідман також за Дж.
Кейнсом вважає, що відсутність чіткого розмежування нормативного і дескриптивного характеру в економічній сфері стала джерелом
безлічі теоретичних та практичних помилок в економіці. М. Фрід-
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ман підтримує та розвиває основну тезу Дж. Н. Кейнса: політична
економіка є “позитивною наукою”. Важливо, що нормативність як
Дж. Н. Кейнс, так і Л. Роббінс та М. Фрідман тлумачать у сенсі етичного.
Методологія М. Фрідмана в економічній літературі отримала назву “методології нібито” або “інструменталізму Фрідмана”. Згідно з
М. Фрідманом, наукові економічні теорії є лише інструментами для
прогнозування економічних явищ. Претензії інтерпретувати ці теорії
як чогось більшого, наприклад, вважати їх достовірним поясненням
причинно-наслідкових зв’язків, можуть бути відкинуті як наївні. Не
має необхідності будувати економічні конструкції на “реалістичних”
передумовах, припущення виду “нібито” (‘as if’) достатні для того,
щоб економічні теорії мали ефективну прогнозуючу силу, і тільки
ефективність прогнозу є критерієм вибору економічних теорій.
Якщо повернутися до інтерпретації теорії раціонального вибору,
то економіст міг сказати, що індивід, який приймає рішення, робить
вибір поводитися так, “нібито” він володіє функцією корисності, заснованій на добре упорядкованих преференціях. Так забезпечували
можливість інтерпретувати теорію раціонального вибору частиною
позитивної економічної науки. Крім того, якщо теорія раціональності покликана надати пояснення реальних процесів вибору, як це
запропоновано інструменталізмом М. Фрідмана, де реалістичність
припущення не є важливою, тоді очевидно, що раціональність не
може бути інтерпретована як психологічний процес.
Розробка теорії впродовж всієї її довгої історії здійснювалась у
методологічній парадигмі інструменталізму, інтереси економістівтеоретиків лежали в площині математичного аналізу: вирішенні
формальних проблем та практично повному ігноруванні питань про
відповідність понять теорії реальним економічним процесам. Функція корисності в усіх розширеннях теорії раціонального вибору є
формальним конструктом, який приписують індивіду на основі спостережуваних даних про його вибір та припущення про те, що його
преференції підкоряються потрібним аксіомам[16].
Хоча інструменталістська концепція М. Фрідмана стала парадигмальною для неокласичної економічної науки для позитивної інтерпретації теорії раціонального вибору, практично одночасно виникає
традиція і нормативної інтерпретації. У 50-ті роки Г. Саймон уводить
поняття “обмеженої раціональності”[17], а в 70-ті емпіричні дослідження нової поведінкової економіки показали, що, незважаючи
на всі зручності, які дає стандартна теорія раціональності, реальна
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людина часто і систематично порушує вимоги до раціональності, які
приписує прийнята в позитивній неокласичній економічній теорії
теорія раціонального вибору. Стало зрозуміло, що існує субстанційне
розходження між стандартами теорії раціонального вибору, заданими в термінах теорії ймовірності, та реальною поведінкою людей [18].
«Відхилення реальної поведінки від нормативної моделі настільки
поширені, що ними не можна нехтувати, занадто систематичні, щоб
можна було відмахнутися від них, як від випадкових помилок, занадто фундаментальні, щоб можна було пристосувати до них нормативну систему» [19].
На перших етапах дослідження в психології були зумовлені пошуком пояснень причин таких девіацій та носили суто прагматичний
характер. Завдання полягало в тому, щоб зрозуміти реальні механізми
міркувань, а питання про раціональність, ірраціональність, «обмежену раціональність» економічного агента не ставилось. Д. Канеман
и А. Тверскі запропонували описову теорію практичної раціональності, яку вони назвали “проспектною теорією” (Prospect Theory),
увели поняття програми “евристики та упередження” (heuristics and
biases), які використовують люди в повсякденних міркуваннях. Згідно з цією концепцією, поведінкою людини керують евристики, які
допомагають здійснити висновки, ефективні та відповідні до конкретної ситуації, однак водночас призводять до рекурентних упереджень (biases) в інших ситуаціях. Отже, нормативні стандарти раціональності існують, а звичайні суб’єкти схильні помилятися тому, що
їм не вдається досягати таких стандартів. Утім, вагомим елементом
програми для подальшого просування у створенні нового погляду на
раціональність людей є розуміння неоднозначності евристик: стратегії поведінки, які є ефективними за одних умов, в інших ситуаціях є
відповідальними за помилки (часто катастрофічні) [20].
Так поступово, частково під впливом емпіричних досліджень реальних процесів вибору та рішення, частково під впливом аналізу та
інтерпретації природи теорії раціонального вибору в роботах філософів [21] усе більше економістів починають схилятися до нормативної
інтерпретації. Важливо зазначити, що в цій традиції нормативність
перестає бути тотожною етичному. І справді, не все, що є нормативним, тобто тим, що приписує правила та принципи поведінки, має
носити етичний характер. «Теорія раціональності є нормативною,
хоча і не моральною теорією. Раціонально можна надавати перевагу
злу, рівно також як і добру. Якщо хтось не здатен обирати те, що є пе-
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реважним для нього, то він є нерозумним, а не обов’язково аморальним. Як нормативна теорія раціональності говорить, як люди мають
поводись, а не як ведуть себе насправді. Поведінка, яка суперечить
теорії, демонструє лише те, що люди не здатні діяти раціонально, а не
те, що теорія є помилковою»[22].
Утім, для багатьох дослідників проблема залишалась. Хоча економічна модель раціональності забезпечує дуже привабливий ідеал,
рівень інформації та здібностей до числення, що вимагаються економічною моделлю, робить пряме застосування моделі неможливим
практично. Існування описової теорії могло б значно розширити
сферу застосування теорії прийняття рішень. Вагомість дескриптивної теорії для дослідження раціональності полягає в тому, що вона
не просто пояснює, чому люди систематично порушують стандарти
нормативної раціональності, що було б цікавим, але лише тільки з
психологічної точки зору, результатом. Теорія раціональності, у якій
зацікавлені в економіці, має показати, що люди роблять правильний
вибір, а способи, якими користуються люди в реальних ситуаціях і
які допомагають приймати швидко ефективні рішення, засновані на
припущеннях, настільки якісних, наскільки якісним є сам цей вибір. Іншими словами, ми не можемо розділити якісність рішень та
якісність припущень, на яких вони прийняті. Дослідження поведінкової економіки показали, що бажано б було мати більш повноцінну
модель психології людини. Однак сьогодні дослідження змістилися у
бік нейронаук, виник новий напрям дослідження процесів вибору та
прийняття рішення – нейроекономіка.
Нейроекономіка [23] – це назва для галузі досліджень, де психологічні, економічні та нейробіологічні підходи поєднуються для вивчення процесів прийняття рішень: їх пояснення та передбачення.
Ставлення економістів до нейроекономіки (та поведінкової економіки) вельми неоднозначне. Під питання постає можливість за допомогою нейробіологічних чи психологічних даних покращити пояснення економічної поведінки людини. Сьогодні дані дослідження
мозку та нервової системи дозволяють нам безпосереднім чином вимірювати наші емоційні і навіть когнітивні стани. Отже, дані нейронауки (нейробіологія) суттєвим чином ставлять під питання традиційне для економіки розуміння відношення між свідомістю (mind)
та дією агента раціонального вибору. Крім того, нейробілогічні дані
підтверджують дані поведінкової економіки про те, що люди в реальних ситуаціях економічної діяльності здебільшого не є типовими
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максимізаторами, а часто керуються моральними принципами, які
закріплені в людській природі еволюційним відбором, ці дані згідно
з прихильниками нейроекономіки можуть істотно просунути нас у
пошуках відповіді на давнє філософське питання “що таке щастя людини?”. Отже, наслідки для економічної науки стають очевидними:
нова нейробіологічна парадигма надає дані, які мають бути враховані
в політичних рекомендаціях сучасної економічної науки [24].
Утім, більшість практикуючих економістів вважає, що методологія нейробіологічного дослідження принципово суперечить головним
принципам побудови теорії раціонального вибору в економічній науці і, отже, дані нейробіології не є релевантними для економічного
аналізу. Нейроекономісти вважають, що оскільки стандартні критерії
добробуту не відповідають реальній природі людини, то нейробіологічні дані можуть надати можливість економістам сформувати більш
адекватні критерії раціональної поведінки і тим самим забезпечити
нові критерії добробуту в економіці добробуту. По суті, нейроекономіка [25] може навіть претендувати на новий концептуальний підхід у теорії прийняття рішень, задаючи новий теоретичний конструкт агента
прийняття рішень. Розглянемо аргументи критиків другої позиції. У
цілому аргументи можна звести до тези про “надлишковість” нейроекономіки до позитивної неокласичної економічної науки [26].
Річ у тім, що стандартна теорія прийняття рішення побудована так, що преференції індивіда можуть бути встановлені лише непрямим способом, тобто на основі даних спостереження про вибір.
У цьому, як зазначалось вище, сутність теорії виявлених преференцій
П. Самуельсона. В цій парадигмі були розроблені всі версії розширення теорії раціонального вибору з урахуванням ризику (у ситуації
невизначеності), тобто теорії очікуваної корисності. Для того щоб
пояснити вибір агента, нам не потрібно досліджувати його реальні
преференції та припускати раціональну поведінку, яка знаходиться
поза принципом максимізації вигоди. Раціональний споживач здійснює вибір, який є логічно узгодженим з його преференціями та обмеженнями на ці преференції: обирає ту комбінацію благ, яка займає
найвищу позицію в шкалі його оцінок з врахуванням наявних обмежень (цін на товари та його власні доходи). Неокласична економічна
теорія будь-який вибір пояснює принципом максимізації корисності, доходу, добробуту тощо.
З цього випливає, що дані нейробіології та психології (поведінкової чи когнітивної) не можуть бути релевантними для економічної
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науки. Економічна наука насамперед є наукою про вибір, надає пояснення чи передбачення вибору раціонального агента, а саме таким
є економічний агент, та зовсім не потребує даних спостереження.
Висновки. Отже, сьогодні ситуація щодо традиційного розмежування між позитивною та нормативною економічною наукою істотно змінилась під впливом досліджень експериментальної психології
та нейробіології. Поступово наприкінці минулого століття виникли
нові дослідницькі програми економічної науки, такі, як поведінкова
економіка та нейроекономіка, інституціональна та еволюційна економіка, які є тісно пов’язаними з дослідженнями в інших науках,
таких, як експериментальна психологія та нейронаука, соціологія
та еволюційна біологія. Визнання вагомості для реальних процесів
прийняття рішення таких факторів, як соціальні норми та моральні зобов’язання, когнітивні обмеження та психоемоційна сфера людини, суттєво змінює наші уявлення про можливість інтерпретації
стандартної моделі економічної раціональності як позитивної наукової теорії. Експериментальні дослідження психологів показують, що
в прийнятті рішень, окрім раціональних міркувань, люди дуже часто керуються звичками, афектами, почуттями справедливості, взаємності, сорому, поваги тощо. Такі експериментальні дослідження
психологів підтверджуються нейробіологічними дослідження мозку
і психіки людини, які переконливо демонструють, що наша здатність
до раціонального вибору набагато слабкіша, ніж це передбачає ортодоксальна економічна теорія раціонального вибору (і яку демонструє
нам звичайна інтроспекція).
Більшість економістів під впливом досліджень в експериментальній психології та методологічних робіт філософів 60–70 років почали
розглядати теорію раціонального вибору, яку традиційно вважали
частиною позитивної економічної науки як нормативну. Концепція
раціональності, що представлена стандартною моделлю теорії раціонального вибору (в обох версіях, у теорії очікуваної корисності та
теорії ординарної корисності), має нормативний характер та репрезентує вимоги до ідеальної раціональності. Нова дослідницька програма, яка включає класичну теорію гри, еволюційну теорію гри,
поведінкову теорію гри, поведінкову економіку, нейроекономіку,
агентну економіку складності, еволюційну економіку, експериментальну економіку, запозичує дані сусідніх наук, тим самим створюючи значно більш плюралістичну картину порівняно з попередніми
етапами так званого “економічного імперіалізму”.
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Така дослідницька програма демонструє, що стандартний раціональний вибір є лише одним з випадків прийняття рішення. Отже,
потрібно відмовитись від моделювання економічної дії на його основі. З іншого боку, прихильники стандартної моделі раціонального
вибору вважають, що ця модель є достатньо гнучкою, щоб інкорпорувати весь цей широкий спектр ментальних диспозицій так, щоб не
бути в протистоянні з нейронаукою. Можливо, саме тому, що завдання, які ставлять дослідники цих різних дисциплін в процесі вивчення питань, пов’язаних з раціональністю, є різні, як і різні є рівні, на
яких раціональність вивчають, виникає враження обмеження економічної теорії раціональності в її можливості надавати ефективні пояснення та прогнози реальної економічної поведінки. Очевидно, що
дискусії з цього приводу будуть продовжуватись, і вони потребують
розробки відповідних філософських концептів та засобів, зокрема,
більш деталізованої інтерпретації дихотомії позитивне/нормативне
для коректного обговорення і можливого вирішення проблеми.

bo
o

k.

su

1. Поміж великої кількості робіт з цього питання слід вказати на роботу Х. Патнема “Колапс дихотомії факт/цінність”, оскільки в цій роботі
Х. Патнем не тільки надає потужний аналіз причин відмови від
дихотомії факт/цінності у філософії науки, а апелює до можливості
такої відмови в економічній науці вслід за філософією [Putnam, H. The
Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. – Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2002].
2. Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. –
London: Macmillan & Co, 1935. – Р. 16.
3. Економісти рідко вживають термін «інструментальна раціональність»,
«інструментальна» або «практична раціональність» – це філософські
терміни. Інструментальна раціональність, наслідуючи Г’юма, тлумачить розум лише як інструмент досягнення деяких цілей. Див., наприклад, Leher K. Rationality // Epistemology / E. Greсo and E. Sosa
(ads.). – Oxford: Blackwell Publishers, 1999. Нагадаємо, що філософи з
часів принаймні Аристотеля, який назвав людину раціональною твариною, намагаються надати визначення раціональності та створили
значну кількість концепцій раціональності і різноманітних дистинкцій
щодо раціональності. У статті йдеться про те, як розуміє раціональність
економічна наука.
4. Friedman M. Dynamics of Reason. – CSLI publications: Stanford, CA, 2001.
5. Хоча все ж таки раціональний вибір обмежує цілі структурно, наприклад, вони мають бути добре упорядковані, про що йдеться далі.
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6. Hands D. W. Normative Rational Choice Theory: Past, Present, and Future //
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1738671&gt
7. Сучасний стан досягнень та застосування цієї теорії добре, на мій погляд, репрезентує книга: Game Theory with Economic Applications //
R. J. Aumann and S. Hart (eds). – Elsevier North Holland, 2003.
8. В англ. мові дуже добре відображена ця трансформація – від ‘political
economy’ до ‘economic science’ або просто ‘economics’.
9. Samuelson P. A Note on the Pure Theory of Consumer Behaviour //
Economica. – 1938. – № 5. – Р. 61–71.
10. Важливо зазначити також, що якщо ми пояснюємо вибір моделлю теорії
раціонального вибору, то ми не обов’язково передбачаємо цей вибір.
11. Сamerer С., Loewenstein G., Prelec D. Neuroeconomics: How Neuroscience
Can Inform Economics // Journal of Economic Literature. – 2005. –
Vol. XLIII. – Р. 10.
12. Мова йде про ідеї німецької та англійської історичної школи XIX
століття та американський інституціоналізм початку XX століття. З
приводу відомої “дискусії про метод” кінця XIX століття існує велика кількість дослідницької літератури. Для знайомства з питаннями, які обговорювались у цій дискусії, можна порекомендувати роботу: U. Ma#k i-Ma#k i «Universals and the Methodenstreit: A reexamination
of Carl Menger’s conception of economics as an exact science» // Studies in
History and Philosophy of Science. – 1997. – № 28. – Р. 475–495. Утім, головним джерелом інформації про дискусію залишається робота самого засновника цієї дискусії Карла Менгера: Menger C. Untersuchungen
#
u#ber die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Okonomie
insbesondere. – Leipzig: Duncker & Humblot, 1883.
13. Friedman M. The Methodology of Positive Economics // Essays in Positive
Economics. – Chicago: University of Chicago Press, 1953.
14. Там само.
15. Там само.
16. Важлива теорема теорії рішень – теорема фон Неймана – Моргенштерна встановлює, що якщо б множина преференцій індивіда була добре
упорядкованою, то вона б могла бути репрезентована виокремленою
монотонною індивідуальною функцією корисності. Питання про те,
чи дійсно індивіди володіють такою функцією, не є правильно сформульованим, оскільки функція не є натуральним видом (natural kind),
який можна спостерігати. Функція є лише формальною репрезентацією
раціональної поведінки.
17. Simon H. H. A. Models of bounded rationality. – Cambridge, MA: MIT
Press, 1982. Слід зазначити, що Г. Саймон вважав, що концепт
“обмеженої раціональності” не вимагає відмови від класичних моделей
раціональності економічної науки: «На цей час нам потрібно більше
моделей. Нам потрібні факти, які скажуть нам, які моделі варто буду-
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вати та перевіряти». Про значення програми Г. Саймона для подальшого розвитку поведінкової економіки див.: Білоус Т.М. Перспективи
дослідження та моделювання “обмеженої раціональності”// Науковий
вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 412–413.
Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 164–169.
18. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. Judgement under uncertainty: Heuristics
and biases. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982; Kahneman D.
and Tversky A. A subjective probability: A judgement of representativeness //
Cognitive Psychology. – 1972. – Vol. 3. – Р. 430–454; Tversky A., Kahneman
D. Rational choice and the framing of decisions // The Journal of Business. –
1986. – Vol. 59, № 4. – P. 251–278.
19. Tversky A. Kahneman D. Rational choice and the framing of decisions // The
Journal of Business. – 1986. – Vol. 59, № 4. – Р. 275.
20. Емпіричні дослідження систематичних девіацій міркувань людей у реальних ситуаціях від нормативної моделей продовжують і сьогодні в
напрямі хронологізації способів та обставин, за яких відповіді людей
на логічні проблеми, проблеми теорії ймовірності відповідають та не
відповідають правилам, які задають такі теорії: Сamerer С. F., Loewenstein
G. and M. Rabin Advances in Behavioral Economics. – Princeton: Princeton
University Press, 2004.
21. Зокрема, завдяки роботам Д. Девідсона, Р. Нозіка та ін. [Davidson D.
Essays on Actions and Events. 2nd ed. – Oxford: Clarendon Press, 2001;
Davidson D. Problems of Rationality. – Oxford: Clarendon Press, 2004;
Nozick R. The Normative Theory of Individual Choice. – N.Y.: Garland
Publishing, (1963)1990; Nozick R. The Nature of Rationality. – Princeton:
Princeton University Press, 1993.]
22. Hausman D. M., McPherson M. Economic Analysis, Moral Philosophy and
Public Policy. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – Р. 236.
23. Більшість досліджень у галузі нейробіології використовує різноманітні
сучасні техніки картування мозку, зокрема, позитрон-емісійну
томографію (РЕТ) та метод функціональної магнітно-резонансної
томографії (фМРТ (fMRI imaging)), у контексті прийняття рішення за
умов невизначеності або ситуативних обмежень (на інформацію, час і
т.д.). Познайомитись з історією становлення та результатами цієї нової і
вельми перспективної гілки не тільки економіки, а й когнітивних наук
можна в збірці наукових праць: P.W. Glimcher, С. Сamerer, A. Poldrack,
E. Fehr. Neuroeconomics: Decision Making and the Brain. – Oxford:
Oxford Academic Press, 2008. Важливою є книга нейролога П. Глимчера “Основи нейроекономічного аналізу”, назва якої явно відсилає до
фундаментальної для неокласичної економічної науки праці П. Самуельсона “Основи економічного аналізу” (1947).
24. З часів М. Фрідмана економісти розглядають ту частину економіки, яка
пов’язана з політичними рекомендаціями (polices), хоч і як нормативну,
але лише частково незалежну від позитивної економіки сферу. Будь-яка
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політика в своїх висновках обов’язково спирається на економічні прогнози, які повинні спиратися на результат позитивної економіки. Стандартна теорія добробуту функціонує як частина позитивної економіки
та суттєвим чином спирається на теорію раціонального вибору. Вона
забезпечує побудову економічних інститутів на основі агрегованих
індивідуальних преференцій. Крім того, економісти використовують стандартний аналіз теорії добробуту для пояснення ефективності
тих чи інших інститутів, які функціонують у реальних суспільствах,
на підставі їх релевантності раціональним інтересам (преференціям)
індивідів.
25. У теоретичній літературі виділяють дві позиції нейроекономістів щодо
значення нейробілогічних даних для економічної науки: реформістська
(покращення теорії вибору) та революційна (заміна теорії вибору), які
назвали інкрементальний та радикальний підходи. Згідно з першим –
нейробіологія лише інформує економічну науку, додає релевантні
емпіричні дані до апарату стандартного економічного аналізу. Згідно
з другим – поведінка людини визначається складною взаємодією
когнітивних та афективних процесів, нераціональна поведінка є результатом нейронних процесів головного мозку, структура та функції ж
нейронних сіток закріплені еволюційним відбором. Отже, економічна
наука, на озброєння якої нейробіологія надає дані, могла б розвиватись зовсім іншим шляхом [С. Сamerer, G Loewenstein, D Prelec.
Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform Economics // Journal of
Economic Literature. – 2005. – Vol. XLIII. – Р. 9–64].
26. Можливо, найбільш впливовою з цього питання стала робота: Gul
F. and Wolfgang P. The Case for Mindless Economics // The Foundations of
Positive and Normative Economics: A Handbook / A. Caplin and A. Schotter
( eds). – Oxford: Oxford University Press, 2008. – Р. 3–39.
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Работа посвящена переосмыслению в контексте постнеклассической рациональности опыта психологических практик. Сопоставляются естественнонаучные
модели академической психологии и духовной традиции, а также выявляются
методологические основания, на которых зиждутся многие коммуникативные
стратегии психологических практик. Предлагается переоценка восприятия роли
психотерапевта в терапевтическом процессе, путём введения понятия общего
поля взаимодействия между пациентом и терапевтом, которое рассматривается с применением метафорической синергетики. Анализируется, среди прочих,
методологический парадокс, связанный с пониманием ответственности субъектов психотерапии и целостности личности пациента. Предлагается один из вариантов снятия данного парадокса путём применения постнеклассического взгляда
на целостность как процесс, и оценивается влияние такого взгляда на понимание
ответственности.
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Two essential points of resemblance should not go unnoticed while comparing models of academic psychology that are close to natural sciences and
those of spiritual tradition which sprang in many psychological practices,
yet far from being included in scientific discourse. Over last years, at the
postnonclassical stage of the science, these points grew more emphatic and
available for discussion in the course of the scientific dispute.
To begin with, I am referring to the fact that the cognizer is intrinsically
included in the perceivable reality, not only due to his pure inhering but also in
a view to secure the objectivity of knowing. I mean that the scientist cannot
shut himself off from Nature with the rest of humanity in the ivory tower of
supposed objectivity. To the contrary, relationship between man and nature
becomes more complex, interosculating, resumed by Prigogine in “The end
of Certainties” as the following: “We are witnessing the emergence of a science
that is no longer limited to simplified, idealized situations but rather one which
confronts the complexity of the world and allows human creativity to flourish
as a singular expression of a fundamental trait common to all levels of Nature”
[13, p. 15]. Such is the first point of resemblance between the modern science and tradition where human creativity, singularity and entity are not
only inexpungible from fundamentally alive and conscious beings, but also
prerequisite to their practices.
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The second point is that the cognitive process itself – especially one that
is deployed in regard to the alive – has a characteristically irremovable axiological and ethical dimension of both cognizer and cognizable.
Looking more closely at these moments of resemblance worth doing because the objectivity principle that demanded quite for a long time to isolate the cognizer from the objective cognition has proved true only within a
limited part of the cognizable world. Subjective constituents of the cognition, now prudently included in sight of the science, probably have more
heuristic potential that they are currently believed to possess. Certainly,
hoping and particularly assuming the responsibility to bale the vitality and
the charm of alive with the sole science is hardly worthwhile. Nevertheless,
if you strip all the finest and the most complex away, the resulting vitality
and charm will slip out of sight of this science, having barely beckoned. That
is why the question is rather to think scientifically about object domains that
were declared taboo in the science earlier.
This ability – to think scientifically about ex-taboo domains – is related
to the third important point of similarity between academic science and
spiritual tradition in psychology. This point refers to the introduction of temporality as an integrity element of the knowable world in the basis of scientific
and humanitarian research programmes. Temporality theme actualized by
I. Prigogine caused certain shifts not only in the basis of scientific activity
but also in the sphere of moral conscience. In particular, the interpretation
of responsibility phenomenon resulting from “the rediscovery of time” was
given an additional representation.
On one hand, based on nonlinearity conception development, man appears again in the center of the whole of nature, assuming new liability for
it, according to I. Prigogine and I. Stengers. Herewith, relations between
man and nature and between man and man are revised in terms of their essential codependence, coorganization and reciprocal becoming [7, p. 286].
On the other hand, the essential randomness of choice of evolution paths,
being an aspect of irreversibility was - and often is - interpreted as a reason to turn off a question of Subject’s responsibility both during his activity
in the world and his intersubjective encounters. A cultural background for
this interpretation is related to the postmodern heritage. We can remember
M. Foucault describing «crossroads of infinity» as “a great inconstancy directed by no one” [8, p. 33] out of any external and internal determination.
With that, on closer inspection a methodology paradox can be seen: a
polyvariety of further system adaptability is often considered as a reason to
remove subject’s moral responsibility notwithstanding a part of the system
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he constitutes. Since everything is possible on the verge of a phase change,
and a specific outcome stoops to no man’s lure, what is the difference,
which means to reach our microobjectives we chose? Thus – the very notion
of integrity turns out to be questionable because of multiple-path scenarios
of its development and due to the essential randomness in realization of any
of them.
This paradox is related to a vision of opportunity set (affording a choice
in “a bifurcation point”) as endlessly wide. At the same time the integrity is
seen as an effect resulting from this choice.
It is a highly topical problem in humanities and in psychology, in particular, since the vogue for meditation practices, transpersonal psycho
logy1 and breathwork typically finds popularity and scope in the context
of psychological practices in our country. On one side, they deliver some
experience, not only physical but also mental and spiritual. This experience
historically resonates with a search of synergia sought under Orthodox tradition as a sign of phenomenal oneness, integrity and merging with Divine
source. On the other side, most of people practicing these methods bring in
consumptive orientations, making nowadays a part of cultural norm.
This is right both for patients and for therapists looking for more perfect
therapeutic tools and often geared to some abstract integrity, erstwhile lost
and would-be restored due to a therapy. Prior to that restoration a persona
lity is considered immature and thus incapable of assuming responsibility
for future changes. As for therapist responsibility, it becomes conditional
owing to the uncertainty in future development of super complex evolving
system of the human psyche.
In medicine, particularly mental, such a take on responsibility is also
observed. Patient is seen as an object of therapy and not recognized as a
subject able to make his own decisions related to his care. That is why efforts to provide accurate and complete information in an easily accessible
form are often considered as excessive. In such cases a lack of knowledge
and “integrity” rather than a polyvariety of therapeutic outcome rob the
patient of his traits of a responsible and autonomous subject. The demon
imagined by Laplace, thick in the air of medical institutions still cannot
1
Transpersonal psychology, established, as commonly cited, with the help of founding
father of humanistic psychology, Abraham Maslow, which he considered subsumed humanistic
psychology, in the following years has been developed by Ken Wilber, Stan Grof, Charles Tart,
Michael Murphy, Roger Walsh, and Frances Vaughan and others. The term transpersonal
derives from two Latin words (trans - meaning 'beyond' or 'through', and persona - meaning
'mask'). Transpersonal psychology thus studies experiences in which the individual sees beyond
the conditioned ego, and identifies a deeper and more enduring sense of self [9].
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bear to have standardized treatment codes affected by essential randomness
and variety of life responses. Neither can he discern a responsible individual
in a patient.
The above methodology paradox is removed by recognition of the fact
that the opportunity set affording a choice in a nonequilibrium state (in
authentical synergetics this state relates to the irreversible transition point),
is nonetheless limited. «Finite opportunity series is set by the environment
considerations where self-organization happens. So there are some definite
– but not any – opportunities, determined by attractors endemic at this environment (attractor is a stable regime of activity towards which guidepaths
will tend to be drawn in the phase space). Moreover, the choice itself bet
ween two or more definite (but not any) opportunities makes it possible to
classify the self-organization environment as a whole. This choice appears
simultaneously with the order parameter (and right for it)» [4, p. 7].
For a postnonclassical mind such a dependence of choice on environment considerations is manifest also in psychology. For example, Arthur
Deikman’s hypothesis [0] is that the basic attitude or purpose of a human
organism has a determining effect on its state of consciousness. That is why
account must be taken of the context, wherein meditation, transpersonal
and other experiences are practiced. Thus one should be also aware that
under a change of context and intention the same effect would be impossible
to reach. Some people recourse to active experience just as to a handy way
to avoid social interaction with other people or to protect themselves from
undesirable intimacy. In such a case, the weakening of conceptual and perceptive boundaries can provoke a feeling of anxiety and even consternation,
comparing to which actual problems fade and recede into the background.
Issues arising at application of these tools in psychotherapy are not only
related to the patient and his type of psychological medium. If their use
doesn’t match the natural style or clinical background of the psychotherapist, the effect of such a tool likely will be harmful. As with any interjection,
the therapist can opt for it in consequence of a countertransference or an
unnoticed personal block.
In this respect it is pertinent to consider as medium a common interaction field emerging at the moment of encounter of psychotherapy subjects.
The term of “encounter” in use in humanistic psychology was endenizened in psychological practice by Jacob Levy Moreno, the founder of psychodrama [12]. In philosophy it is rather assumed that the concept of encounter was developed by M. Buber in the early twenties of the 20th century
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(The stipulation “it is assumed that...” is related to the fact that J.L. Moreno
immixing with M.Buber at that time, asserted his influence on the latter).
Here I will address myself on J. Moreno’s heritage as it was him who
discerned in the Encounter a number of potencies, further underlying his
psychodramatic method and transmitted in other psychological practices.
These potencies are focused on the following footholds related to humanistic psychology in general and Moreno’s one, in particular:
yy Role play as a natural trait of the human psyche. Encounter creates
conditions, under which individuals, playing roles, can work their
problems and conflicts in a creative way. In a sense, the activity of the
Encounter was opposed to the passivity of the psychoanalysis. Humanist
Moreno was attracted by opportunities to make a deeper research of the
own feelings and to contribute to the self-actualization that are given
by role-playing (for instance, for a person playing, say, God). It is clear
that in psychoanalysis the role of God was reserved for no one but the
therapist.
yy Spontaneity (or S-factor, as Moreno called it) – as an “antidote” to the
ever-increasing human predicament of social-role behavior. Spontaneity
after Moreno – is the universal energy that has created our world, other
worlds and ensures the overall existence by its various forms through
present. Contrary to other energies (Wilhelm Reich’s “Orgone energy”,
Freud’s libido, etc) spontaneity is impossible to accumulate as it is
present only here and now. At this, spontaneity after Moreno contains
two essential variables: adequate response and novelty. That is, mentally
sane behavior is a capacity to show new practical behavioral alternatives
in response to psychological obstacles and with that – an appropriateness
of these alternative reactions.
yy «Tele» (from Greek [te l$ e - far]) «remote-acting», implying “ reciprocal
empathy” [10, p. 159], “that “operates in all dimensions of communication” [10, p. 178]. It can be understood as the “socio gravitational factor
that operates on individuals, inducing them to form pair relations, triangles…. more in a positive or negative way than by chance” [10, p. 84].
Today, we can understand that these Moreno’s descriptions correspond,
in the biological field, to the operation of a system of mirror neurons in
the brain, from the beginning of the social life, favoring the creation of
an intersubjective space. In other words, this is a form of reciprocal empathy arising on Encounter, and this is the most basic human bond that
presents an unconscious and immediate connection experienced between two individuals, usually formed without verbal interaction (being
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unnecessary). Moreno called it the first social reflex of the child, leading
to attraction and rejection of persons and objects. It will be the nucleus
of future patterns of attraction-repulsion and specialized emotions, and
the beginning of the interpersonal structures [10, p. 61].
yy catharsis – the concept of catharsis on Encounter were used by Moreno in the meaning defined for it by Aristotle – an internal shock and a
purging of emotion (Freud used the same meaning of catharsis, when
describing the affective ventilation in the teleotherapeutics of hysteric
patients). However, in psychodrama any member of the drama can have
a catharsis: protagonist, auxiliary, audience member – not only spectators. Moreover, when the role-play, spontaneity and empathy are actualized and retained – catharsis, usually triggered by events occurring
in the action phase of a psychodrama, primarily leads to a change and
psychic integration of the actor. The latter plays the drama and in the
same breath disembarrasses himself of its burden, while for a spectator
catharsis can be secondary [5, p. 92].
yy Insight – the ultimate outcome of Encounter emerging through the
re-enactment. It is the change in drama participants’ perceptive field
organization named insight. Insight is a kind of knowledge that brings
to the surface as many of the hidden assumptions as possible without
intellectualizing about them. And then - opens the protagonist’s mind
to co-create alternative options [5, p. 104]. But sometimes insight
can occur simultaneously with catharsis as well as in a discussion of
affections emerged in the course of psychodrama sessions.
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Interestingly, all the footholds listed above – role-play and spontaneity,
reciprocal empathy, catharsis and finally, insight – are inherent in the process
and principles of self-organization. As for other self-organizing structures,
their possibilities are intimately connected with such characteristics as:
yy environmental immanence, existence in the environment as a potency,
implicitness;
yy representation as a whole, characterized by a rhythmic coherence of its
components;
yy impossibility to be created artificially;
yy impossibility to be destructed, renewability and self reproduction
capacity, and others (enumerated in details by L.D. Bevzenko in [2,
p. 173].
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Of further note, the modern definition of Encounter, given by William
Schutz: “Encounter is a method of human relating based on openness and
honesty, self-awareness, responsibility, awareness of the body, attention to
feelings, and an emphasis on the here and now. Encounter is thereby insofar
as it focuses on removing blocks to better functioning.” [14, р. 3] implies
a contact as a kind of self-constructing, manifestative integrity. In other
words, integrity and causality, peculiar to synergetic image of the world,
doesn’t mean the predestination by a blind chance – but closely depend on
opportunity set and constituents forming a given environment (as detailed
in [4, p. 7]).
The question of responsibility not only isn’t discarded, but becomes
meaningful for shaping the self-organization space of human psyche. It
means that observation and action instruments applied within one or ano
ther psychological practice should be taken into account as well as primarily
chosen through the medium which the psychotherapist is going to act in. In
this vein, for instance, when dealing with a person with a terminal disease,
the therapist goes well beyond a substantial aspect, as it doesn’t provide a
sufficient basis for the therapy in this case. More actual would be a recourse
to existential points – questions of meaning of life, faith and spirituality
relevant to patient’s attitudes. Inversely, transpersonal psychology practice,
e.g. S.Grof transpersonal training1 or Rebirthing2, are not always relevant for an
issue such as a typical affective crisis or an interpersonal problem.
Evolving for centuries, psychological practices became an empirical
discipline organized to a different extent — sometimes extremely different
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1
S. Grof transpersonal training or GTT is a program for experiencing and studying
Holotropic Breathwork™ and the transpersonal perspective. The name Holotropic means
literally "moving toward wholeness" (from the Greek "holos" = whole and "trepein" = moving
in the direction of something). The Holotropic Paradigm: The Psyche, The Inner Healer and
Moving Towards Wholeness The process itself uses very simple means: it combines accelerated
breathing with evocative music in a special set and setting. This state activates the natural
inner healing process of the individual's psyche, bringing him or her a particular set of internal
experiences. With the inner healing intelligence guiding the process, the quality and content
brought forth is unique to each person and for that particular time and place [10].
2
Rebirthing-breathwork grew out of the work of Leonard Orr who developed the rebirthing
process between 1962 and 1974 and discovered for himself that modifications in breathing
practice appeared to bring about improvements in health, mental clarity, and emotional wellbeing. Rebirthing-breathwork practitioners believe that the trauma suffered during a painful
birth, and the specific nature of this trauma, has a deep effect on one's psyche and shapes one's
perception and experience of life, self, and the world in ways of which one is mostly unaware. (For
instance, someone born by forceps delivery might rely on others to pull them out of destructive
situations.) Rebirthing Practitioners believe it is possible to gain recollection of aspects of birth,
gestation and early childhood and to release the accompanying emotions through conscious
connected breathing; such release can generate a positive paradigm shift and life transformation
based on a change in the experiences they believe one unconsciously attracts.
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from the psychological science, in many respects closer to an art with its
mythological and metaphorical tools allowing to spiritualize, to verify, to
interpret and to reconstruct the experience.
The attempt to develop a postnonclassical methodology for communicative strategies apt in these practices goes hand in hand with the necessity
to bear in mind that the telos of these practices is degrees-of-freedom enhancement, both within a particular therapy and on a life scale. This refers
both to the treatment and to psychoeducation initially built in many modern and “reconstructed” psychological practices.
The task of philosophy of science in this case is to help to estimate the
compliance of communicative strategies of various psychological practices
with the degrees-of-freedom enhancement potential they possess. It means
to focus on patients’ and therapists’ internal goals – i.e. on those of all the
psychotherapy participants who create a shared interaction field. At that a
postnonclassical view on the integrity as on a process characterized by environmental thresholds of system choiceful routing ought to be maintained.
In old time the word “route” was used in such a manner that a reader
or a listener had a lurking wish to put a capital R, М. Mamardashvili recalled. That is to say, it is a Route of escape from a dull swirl of life or Route
leading to self-possession. If the experience, he called the experience of the
Route, has been completed earnestly to the full – a lot of people will have
then common layers crystallizing to common words and even to common
constants of thought. He observed. In this phenomenon he traced a law of
our conscious experience: when once people perform a deep conscious experience, an inner consonance would come up, apart from environmental
influence or assimilation. The basis of such a consonance can be shared values, common practices, related attitudes and all that elements, which can be
defined as guide- or landmarks of a potential shared psychological habitat,
that further, within reciprocal empathy, deploy into a shared psychotherapeutic interaction field between a therapist and a patient (or patients of a
therapy group).
These guidemarks are perceived both by way of verbal communication
and conscience, as well as by way of reciprocal empathy and tele, i.e.
nonverbally. Nonverbal cues are trickier to falsify and easier to detect – this
capacity is formed in humans before language acquisition, and is educated
further, though often pales into insignificance, affected by beliefs and
attitudes. Now, considering on one level a congruence of psychological
and communicative space, shaped in a therapy by all its subjects, on the
second level – its supercomplexity, its nonequilibrium, openness and
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self-organizing character, on the third level – an integrity of this space,
created out of the elements present in psychological and communicative
environment, it is not unreasonable to renew the subject of responsibility
from the point of view of the postnonclassical mind.
Indeed, the responsibility, understood in a classical way - when initial
actions model an expected specific result and still provide traceability
of processes, arising or initiated in psyche – is limited in supercomplex
systems, even on a somatic level. It doesn’t mean there is no need for it – the
question is only to leave space to the chance in the context of psychological
practices in several. The chance doesn’t discharge responsibility. Instead, it
emphasizes the very concept of responsibility, putting some new wine in old
bottles. In particular: having to do with nonequilibrium and constant selfreconstruction and autoregulation of the human psyche, it would be better
to speak about “small steps” responsibility. To the effect that admitting the
essential randomness of personality evolution paths, we don’t throw our
heart into the random – remaining humans creating chances and choices
in every moment of the “here and now”. A total denial of responsibility, as
discussed above, rests on an implicit false perception of the character of selforganization and integrity. As a result it prevents from participating in the
creation of the environment determining these chances and choices. At best
it allows to drift, tending to any given attraction vector designed by somebody
else. Inasmuch as there are always enough of somebody else wishing to
shape this vector in our stead, there are hardly grounds to hope for an
optimistic scenario of the own (and others’) psychological disentanglement
in this connection. The above is ascribable to the therapist, which gets too
much involved to a patient’s emotions and “follows” him, losing the ability
to see the situation clearly and remotely, in a different wrapper. And to the
patient alike, who decides to put himself in the therapist’s hands because he
“knows better” and so should get the believer’s life under control. Generally
this control turns out to be strange and thus – ephemeral moment of a
constrained stability, succeeded by a still deeper amenability to the intrinsic
chaos.
There is one more important result of a “small steps responsibility” –
a release of global obligation as of necessity to control the whole process
of mental internal work in order to get the expected result in a scheduled
time. Such a release extracts considerable internal energy usually spent on
emotional support of deception, anxiety, fears, self-condemnation arising
in response to situations that are behind the preplanned. This is particularly
significant for a so-called catastrophic mind («all or none»), which returns
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to the initial point of the Route after a minor mishap, devaluing all past
gains.
At the same time, “small steps responsibility” makes sense only if
embeddedness, immersiveness in the universe and its supercomplexity
where each microchoice operates on its self-organization, holds true. As in
the elegant phrase of M.K. Mamamrdashvili: «To look yourself fully in the
face and to see there a whole universe — since it is reflected in you as in a
local point holographically» [6].
The power to retain these two aspects – the “here and now” feeling
and the immersiveness in some greater transpersonal reality ascends to a
deep spiritual tradition related, up to M. Mamardashvili, to the tradition of
distracted thinking. This is an ability to realize the own affective experience.
In this case the psychology finds a footing in philosophy – and even it
would be better to say – resumes, returns back to the footing psychology
and other humanities had in philosophy initially. Because «in philosophy
and in art (to which we can refer in a sense psychological practices – auth.
comment) the individual finally follows the same practice: realizes and
becomes aware of himself» [6].
This reflexivity is exactly the trait that distinguishes psychological
practices of postnonclassical type from mystical ones, for instance. What
is meant here is not a classical reflexion based on self transparency, but a
reflexion in the context of «muddy water» – with all its corporality, verbal
and conceptual dependence, habituality and so on.
Within the framework of psychological practices the access to such a
reflexion is related to a special state that can be described as a defamilia
rization state – defamiliarization first and foremost of oneself. Not only
of one’s own emotions, thoughts and affections, but of every past and possible experience. In a sense it is a case of going above, of self-transcendency.
М. Mamardashvili in his interview to “Theater” magazine made the following mention of such a transcendency: «You can take a special place in
the universe only if you feel inside or in front of you some superlative – and
then you are in on everything, and there is nothing you can say about: « I
never thought of that...» [6].
Defamiliarization state is a natural human reaction that often arises
in response to a profound identity crisis – we call it shock, loss of tactile
feel, temporal disorder, appearing as a spontaneous protection reaction to
a strong commotion. However, beyond the crisis the development of defamiliarization capability is not only and not so much a defense as degreesof-freedom expansion (within a therapy and on a lifewide basis). What it
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involves is, besides a therapeutic use, rather a psychoeducation by means
of specific communicative strategies included in many psychological practices.
Concerning the communication, I see it, following V.I. Arshinov, as
a «circular mutual process of exchange not so much of information as of
signs, symbols, ideal substances and essences». Vladimir Arshinov further
defines that he uses implicitly «quantum-mechanical metaphor of the
communication: exchange of quantum states between different subsystems,
resulting in so called entanglement generation in the integral quantum
system » [1].
Precisely this conception of communication in psychological practices –
as the entanglement, a costate complex inside a whole quantum system - allows
speaking about a shared interaction field emerging between the patient and
the therapist, and it is in this very meaning that it was used above. Then
communicative strategies, whether they are used within the meaning of
Husserl – as an exchange of intentional conscious states converging to
intersubjectivity as a «jointly shared intentionality», or within the meaning
of Habermas & Apel – as an exchange of “language-implicated” values and
meanings, interpretations and conceptions (by definition of V.A. Arshinov),
place a question of a “small steps responsibility” in various psychological
practices in strong relief.
Curious to relate that, on quite another occasion, the presence of openeyed and interfaced consciousness in a shared responsibility zone was also
mentioned by M.K. Mamardashvili. The latter has noticed and referred
this Greeks’ skill to be present in this zone and to maintain this effort of
responsibility to the Antic Greece phenomenon and to the moral society
development.
Interpersonal communication and social phenomena are not always
congruent, even if they are similar in their propensity to self-organization.
And yet chances are high that if the open-eyed and interfaced consciousness
state and the relevant communicative strategies are maintained in a shared
interaction field of psychological practices, these practices will ensure an
expanding of degrees-of-freedom, rather than the reverse.
I mean that peak and/or mystical experience resulting from many
popular psychological practices is curative not in and of itself. It can be such
only in a tight fit with a deep preliminary preparative work of therapeutic
goal-setting in its postnonclassical vision. When one believes that there is
one clear answer, (s)he often misses the real potential for (her) his formation
in the “in-between” places. We have developed ways of moving through
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transitions - patterns and behaviors - which have either been generative
or degenerative to our development and the formation of our future. But
to help one see what (s)he can’t see, challenge assumptions and narrowed
perspectives, discover new truths, encourage, care and assist, we need
something more than just a good practice.
Prigogine explained self-organization, as that created not by the boun
dary conditions, but elements of spontaneous development. The Universe
around us must be realized in terms of possible and not in terms of some
initial state that it could be somehow deduced from [13, p. 67].
The universe of human psyche, realized in terms of possible, opens much
more opportunities for further study and understanding, and for training its
better noninvasive adaptability to the world, being aware of its creativity,
irreversibility, self-organization character and all the traits that it implies.
To leave a room for the possible in its variety and to accept its liminal space
of random set of choices, we need a strong regulative idea rather than a
definite objective. Accepting the other with a full range of his manifestation
would be a useful regulative idea translated via communicative strategies of
psychological practices.

bo
o

k.

1. Аршинов В. И. Наблюдатель сложности как модель искусственного интеллекта [Электронный ресурс] / В.И. Аршинов // Сети, когнитивная
наука, управление сложностью. – Режим доступа : http://spkurdyumov.
ru/networks/nablyudatel-slozhnosti-kak-model-iskusstvennogo-intellekta/
2. Бевзенко Л. Д. Эвристический потенциал понятия социальной бифуркации / Л. Д. Бевзенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – К. :
Институт социологии НАН Украины, 2006. – № 2. – С. 166–173
3. Дейкман А. Наблюдающее Я: Мистицизм и психотерапия / А. Дейкман ;
[пер. с англ. Ю. Артемовой, Ю. Аранова.]. – М. : Эннеагон Пресс, 2012. –
238 c.
4. Добронравова И. С. Причинность и целостность в синергетических образах мира / И. С. Добронравова // Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2003. - № 1. – С. 6–10.
5. Келлерман Питер Феликс. Психодрама крупным планом / Питер Феликс Келлерман ; [пер. с англ. И. А. Лаврентьевой ]. – М. : Независима я фирма “К ласс», 1998. – 240 с.
6. Мамардашвили М. К. Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно
[Электронный ресурс] / М. К. Мамардашвили // Театр. – М. : Известия,
1989. – № 3. – С. 88–96. – Режим доступа : http://philosophy.ru/library/
mmk/tochno.html

285

Olga Volik. Communicative strategies of psychological practices...

bo
o

k.

su

m

y.

ua

7. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой /
И. Пригожин, И. Стенгерс ; [пер. с англ.; общая ред. В. И. Аршинова,
Ю.Л. Климонтовича и Ю.И. Сачкова]. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.
8. Фуко М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко ; [пер. с фр.
И. К. Стаф]. – СПб. : Университетская книга, 1997. – 576 с.
9. Fontana D. Approaches to Transpersonal Psychology [Electronic resource] /
D. Fontana // The Scientific and Medical Network. – Access mode :
https://w w w.scimednet.org/sapphire/main.php?url=/approaches-totranspersonal-psychology/
10. Grof Ch. Holotropic Breathwork: A New Approach to Self-Exploration and
Therapy / Grof Ch., Grof S. – NY : State Univ of New York Pr., 2010. – 221 p.
11. Moreno, J. L. Psychodrama : in 3 vol. / J.L. Moreno, Z.T. Moreno. – NY :
Beacon House, 1969. – Vol. 3 : Action Therapy & Principles of Practice. – 272 p.
12. Moreno, J.L. The Viennese origins of the encounter movement / J.L. Moreno
// Group Psychotherapy, 1969. – # 22. – P. 7–16.
13.Prigogine I. La fin des certitudes: Temps, chaos et les lois de la nature /
І. Prigogine. – Paris : Editions Odile Jacob, 1996. – 224 p.
14. Schutz W. C. Here comes everybody: Bodymind and encounter culture /
W. C. Schutz. – New York : Harper & Row, 1971. – 295 p.

286
Р оз д іл 3

Розділ 3. Освіта в складному світі

ua

Освіта в складному світі

y.

Людмила ГОРБУНОВА

su

Вступ до проблеми

m

Трансформативне навчання: стратегія
самоорганізації індивіда в контексті складності
сучасного світу

bo
o

k.

«Плинна сучасність» – це метафора, що використовується Зігмунтом
Бауманом для фіксації переходу від світу щільного, структурованого,
обтяженого цілою мережею соціальних умов і зобов’язань, до світу
пластичного, плинного, вільного від парканів, бар’єрів, кордонів.
Даний період, стверджує він, спричинив глибокі зміни у всіх сферах
людського життя. «Ми тепер переходимо з ери заздалегідь заданих
«референтних груп» в епоху «універсального порівняння», у якій
мета зусиль людини з будівництва свого життя безнадійно невизначена, не задана заздалегідь і може зазнати численних і глибоких
змін, перш ніж ці зусилля досягнуть свого справжнього завершення: тобто завершення життя людини» [Бауман, 2008: с. 13]. Сили
зрідження, що захопили спочатку суспільні системи та інститути,
опустилися з макро- на мікрорівень соціального життя. В наслідку
ми маємо індивідуалізовану, приватизовану версію сучасності, обтяжену переплетенням патернів і відповідальністю за невдачі, що
лягає, насамперед, на плечі окремої людини. Індивід, викинутий
тектонічними трансформаціями систем з безпечних і стійких ніш
свого існування в термінали «просторів потоків» і «позачасового
часу» (Кастельс), вимушений відправитися в номадичну подорож
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самотрансформацій довжиною у власне життя. «Ми є свідками реваншу кочового способу життя над принципом територіальності та
осілості» [Бауман, 2008: с. 20].
У цьому кочуванні соціальними різомами, просуваючись у невизначених просторах «між», ми опинилися наодинці з собою. Це означає, що тепер нам не відомі жодні межі самовдосконалення, окрім
відсутності своїх власних здібностей, енергії, волі і рішучості. Бути
сучасним стало означати нездатність зупинятися і тим більше стояти
на місці. Бути сучасним означає постійно випереджати самого себе,
перебувати в стані постійної непокори. Говорячи словами Ніцше, не
можна бути людиною, не намагаючись бути надлюдиною. Це також
означає мати індивідуальність, яка може існувати лише як відкритий, а тому нереалізований проект.
Процеси індивідуалізації, викликані системними трансформаціями, своєю чергою, мають тенденцію підривати будь-які соціальні
цілісності і впорядкованості, як існуючі, так і ті, що стають. Згідно з
традицією, встановленою в соціальній теорії з часів Гоббса, дві сили
– індивід і суспільство – загрузли в «смертельній і тим не менш нескінченній сутичці між свободою і домінуванням». Норберт Еліас
самою назвою своєї роботи «Суспільство індивідів» відобразив суть
проблеми, що займала соціальну теорію, і перемістив дискурс зі сфери боротьби у сферу відносин «взаємного розуміння»: суспільство,
що формує індивідуальність його членів, і окремі індивіди, які своїми діями в процесі реалізації власних стратегій в соціальних мережах
взаємозалежностей формують життя суспільства [Еліас, 2001].
Особливість сучасного суспільства полягає в тому, що воно існує
у безперервній індивідуалізації. Книги Ульріха Бека відкрили нам
нове розуміння цього процесу [Бек, 2000, 2001]. Індивідуалізація
ним подається як незакінчена історія з її різними стадіями, як безперервна і нав’язлива модернізація. Люди більше не народжуються
зі своєю індивідуальністю. Індивідуалізація «другого модерну» полягає у перетворенні людської ідентичності з «дається» у «знайти»
та покладанні на окремих індивідів відповідальності за виконання
цього завдання і за наслідки їхніх дій. Сучасність замінює гетерономне визначення соціального стану обов’язковим автономним самовизначенням, самоорганізацією і самореалізацією у соціальних
контекстах, що постійно змінюються.
У цьому зв’язку по-новому гостро постають питання, якою має
бути сучасна освіта, щоб дійсно бути сучасною, а також чому і як по-
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трібно вчити індивіда, щоб він набув здатності бути не тріскою у потоці подій, а відповідальним суб’єктом, який здатний до синергетичної самотрансформації у контексті «плинної сучасності»?
Свого часу Грегорі Бейтсон у роботі «Соціальне планування і концепція вторинного навчання» запропонував своє бачення процесу
навчання, виділивши «навчання першого ступеня» («протонавчання») як передачу сукупності заздалегідь відібраних елементів знання,
і «вторинне навчання» – прихований процес (навряд чи усвідомлюваний навіть вчителями) як навчання мислити певним чином, тобто
мислити релевантно в певному соціальному середовищі, у певному
соціокультурному контексті (його можна назвати «навчанням навчатися») [Бейтсон, 2000: с. 196]. У результаті в суб’єкта розвивається
звичка відшукувати контексти і послідовності певного типу, звичка
розмежовувати потік подій, щоб виявити повторюваність тих чи інших значущих положень, що дає йому можливість осмислення подій
у заданих фреймах. Причому таке «навчання процесу навчання» є не
тільки неминучим, але і необхідним, бо без нього «навчання першого ступеня» призведе до «висушування й окостеніння розуму», до
втрати здатності орієнтуватися в ситуації, що змінилася. Вторинне
навчання зберігає свою адаптивну цінність доти, доки соціальне середовище залишається відносно стабільним і передбачуваним у своїх
інваріантних змінах. Але чи достатньо такого навчання у соціально
нестабільному і непередбачуваному середовищі?
Ніби передбачаючи проблему майбутнього, Бейтсон у роботі «Логічні категорії і комунікації» запропонував концепцію «третинного
навчання» [Бейтсон, 2000: сс. 314, 323-328], у процесі якого учні набувають навичок зміни способів мислення, перемикання з одного
варіанта мислити певним чином на інший (його можна назвати «навчанням перевчатися»). У результаті суб’єктом набувається свобода
від звички мислити лише певним чином. Але така свобода означає
глибоке перевизначення себе. Бо почуття «Я», як результат «вторинного навчання, – це звички мислити і діяти в контексті – це «характер». Коли людина вчиться сприймати і діяти в контексті контекстів, постійно змінюючи фрейми мислення і дії, концепт «Я» більш
не функціонує як центральний аргумент у пунктуації досвіду. Тому
Бейтсон висловлює свої побоювання з приводу «третинного навчання», здатного приводити до патогенних наслідків. У результаті такого
метакреативного навчання ми можемо отримати мляву шизофреніч-

Людмила Горбунова. Трансформативне навчання: стратегія самоорганізації індивіда...

289

bo
o

k.

su

m

y.

ua

ну особистість, що пасивно пливе за течією життя і не спроможна до
самовизначення та самореалізації.
Зігмунт Бауман, описуючи «плинну сучасність», показує, що наш
час – час «рефлексивної модерніті», або «постмодерніті» – піднімає
до рівня норми те, що Бейтсон навіть наприкінці свого життя вважав
за ненормальність. Всі позиції, які дозволяли колись стабільно орієнтуватися у світі на основі засвоєних у процесі «вторинного навчання» фреймів, набули характеру плинності, невизначеності, постійної
мінливості. Наш час характеризується постійним руйнуванням рамок та ліквідацією зразків. За таких обставин «третинне навчання»,
що дає знання про те, як позбавлятися від звичок, що перетворилися
на окови, як запобігти такому звиканню, як перетворити фрагментарні елементи досвіду в креативні зразки, але лише тимчасового користування, постає як вища адаптивна цінність і стає «центральним
елементом незамінного «спорядження» для життя, аж ніяк не спотворюючи освітнього процесу і не відхиляючись від його справжньої
мети» [Бауман, 2002: с. 157].
Як відомо, визначальною умовою людського буття є його осмислення в рамках нашого досвіду. Якщо досвід зазнає змін, які не можуть бути інтерпретовані в межах старої парадигми мислення, останнє також потребує трансформації. Деякі задовільняються будь-яким
некритично засвоєним поясненням з боку авторитетної фігури. Але
суспільство «плинної сучасності» все більше загострює питання про
автономність індивіда, надаючи йому екзистенціальної напруги: або
ми будемо вчитися самостійно визначати для себе смисли своєї діяльності і свого існування, вибудовуючи свої власні інтерпретації,
або розчинимося в інертній, маніпульованій масі – «чорній дірі соціальності», діючи на основі цілей, переконань, суджень і почувань,
заданих іншими, часом не найкращими представниками роду людського. Сприяти розумінню цієї проблеми і вибору на користь становлення власної суб’єктності є кардинальною метою навчання дорослих і, насамперед, трансформативного навчання, спрямованого
на розвиток автономного мислення індивіда.
Таким чином, освіта в суспільстві перманентної трансформації
повинна трансформувати індивіда, тобто бути трансформативною
освітою. А в умовах постійного продукування мінливості і розростання соціальної різоморфності вона має супроводжувати індивіда
протягом усього його життя і сприяти його позитивній індивідуалізації та автономізації. Така вимога «плинної сучасності» усвідомлена
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в постіндустріальних демократичних країнах як життєво важлива
потреба не тільки індивіда, але й суспільства в цілому.
Але тут виникає ще одна проблема, пов’язана з підозрою в тому,
що емансипація і автономізація індивідів може зробити їх байдужими до суспільства. Як стверджував де Токвіль, індивідуум – найгірший ворог громадянина. «Громадянин» – це людина, схильна домагатися власного благополуччя через благополуччя суспільства. Тоді
як індивідуум схильний бути байдужим, скептично налаштованим,
а часом і настороженим стосовно «загального блага» або «справедливого суспільства». Історія розвитку демократичних держав підтверджує ці побоювання: зворотним боком індивідуалізації є тенденція
до корозії і поступового розпаду громадянства. Перспективи того,
що індивідуалізовані особистості будуть «знову включені» в республіканське тіло громадянства, неясні. Тому так важливо шукати
«оновлену здатність приймати спільні рішення» (Джоул Роман), яка
помітна сьогодні саме через її відсутність.
Таким чином, хоча індивідуалізація принесла з собою зростаючому числу людей безпрецедентну свободу (експериментування, самовдосконалення та самореалізації), вона також принесла з собою
безпрецедентне завдання подолання її наслідків. Зяюча прірва між
правом індивіда захищати свої права і можливістю керувати соціальними умовами, які роблять такий захист реальним, мабуть, є
головною проблемою, породженою плинною сучасністю, – проблемою, яку можливо вирішити через розвиток громадянського суспільства та громадянську освіту. Саме тому, як зазначає Тед Флемінг, усе
більш важливу роль у розвитку глобального громадянського суспільства починає грати освіта для дорослих [Fleming, 1998]. Її метою є
сприяння становленню дорослого індивіда, здатного мислити і діяти
як автономний і відповідальний суб’єкт у контексті комунікації та
співпраці, реалізувати своє громадянство в рамках демократії і приймати моральні рішення в ситуації швидких змін.
У даній статті пропонується загальний огляд досліджень, здійснених у рамках одного з головних напрямів у загальному розвитку теорій навчання дорослих, що розробляється переважно представниками США, здатного дати відповіді на виклики «плинної сучасності» і
кризи в розвитку глобального громадянського суспільства. Мова йде
про Теорію трансформативного навчання Джека Мезіроу.
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Андрогогіка, можливо, є найбільш відомою теорією навчання дорослих як усередині, так і за межами цієї галузі освіти. Запропонована Ноулзом [Knowles, 1968] у 1968 році як «новий маркер і нова технологія»
[Knowles, 1968: p. 351], за допомогою яких можна відокремити навчання дорослих від шкільного навчання, андрагогіка стала об’єднуючим
фактором для всіх, хто вибрав для себе цей предмет дослідження. Ці
нові «мистецтво і наука допомоги навчанню дорослих» [Knowles, 1980:
p. 43] були засновані на п’яти припущеннях щодо дорослого індивіда,
який навчається. Дорослий учень це той, хто (а) має незалежне уявлення про себе і може скеровувати своє навчання, (б) має накопичений запас життєвого досвіду, який є багатим ресурсом для навчання,
(в) його потреби в навчанні тісно пов’язані зі зміною соціальних ролей, (г) зосереджений на певній проблемі і зацікавлений у негайному
застосуванні знання і (д) мотивований для навчання внутрішніми, а
не зовнішніми факторами.
Виходячи з цих припущень, Ноулз [Knowles, 1980] запропонував програмно-планову модель, за якою учні та фасилітатори разом
розробляють, імплементують і оцінюють освітній досвід. Завдяки
Ноулзу, його співавторам і послідовникам, андрагогіка набула поширення [Knowles, MS, & Associates, 1984] не тільки в США, але й у
всьому світі. Натепер термін андрагогіка саме в тому значенні, якого
їй надали засновники, широко використовується в країнах Східної
та Центральної Європи, у тому числі і в Україні [Draper, 1998]. Існує
багато робіт, дискусій та обговорень з приводу валідності андрагогіки як теорії навчання дорослих. Давенпорт і Давенпорт [Davenport
and Davenport, 1985: p. 157] указують, що андрагогіка класифікується
по-різному: «як теорія освіти для дорослих, теорія навчання дорослих, теорія технології навчання дорослих, метод навчання дорослих,
методика освіти для дорослих і як набір припущень». Водночас Хартрі
[Hartree, 1984] сумнівається в тому, чи є вона взагалі теорією, вважаючи, що це, можливо, були лише принципи для належної практики або
«опис того, яким повинен бути дорослий учень» [Hartree, 1984: p. 205].
Сам Ноулз, відповідаючи на критику, зауважив, що андрагогіка
є не стільки теорією, скільки «моделлю припущень щодо навчання
або концептуальною основою, яка служить як база для виникаючої
теорії» [Knowles, 1989: p. 112].
Дискусії, що відбулися в 90-ті роки в англомовній (зокрема, американській) літературі з андрагогіки були зосереджені на її філо-
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софських засадах, а також на проблемі відсутності з її боку уваги до
контексту, у якому має місце навчання. Тому теорія Ноулза [Knowles,
1980] була піддана жорсткій критиці за її надмірний акцент на учневі
як вільному, автономному індивіді, контролюючому своє навчання.
У ній немає визнання ролі контексту, наприклад, історії індивіда,
культури та оточуючих соціальних інститутів і структур, що значною
мірою визначають зміст і характер навчання.
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Одним з припущень, що лежать в основі андрагогіки, є те, що дорослий володіє незалежною самооцінкою і що з віком він стає все
більш самоврядним. Ноулз написав книгу «Самокероване навчання» [Knowles, 1975], у якій пояснив феномен такого навчання і запропонував використовувати навчальні контракти як спосіб його
імплементації. Однак основні стимули для цієї моделі навчання виходили від досліджень феноменів самостійного планування проектів
навчання з боку дорослих учнів у Канаді, проведених Тафом [Tough,
1971]. Виявлення та документування проектів, утілених у повсякденному житті, які припускають планування, але не залежать від викладача або навчальної аудиторії, сформували самокероване навчання
як один з основних напрямів досліджень у галузі навчання дорослих. Прикладом може слугувати модель, запропонована Гаррісоном
[Garrison, 1997], яка для пояснення процесу самокерованого навчання як процесу самоорганізації індивіда описує аспекти самоврядування, самомоніторінгу і сукупність мотиваційних факторів.
Імпліцитною в роботах багатьох розробників самокерованого навчання, зокрема Ноулза [Knowles, 1975], є гуманістична мета особистісного росту і саморозвитку індивіда. Інші вважають, що метою
має бути навчання, що приводить до трансформації мислення, яка
здійснюється за допомогою критичної рефлексії. «Таке самопізнання», стверджує Мезіроу, «є передумовою автономії в самокерованому
навчанні» [Mezirow, 1985: p. 27].

Теорія трансформативного навчання
Третім основним зусиллям з розробки теорії в галузі навчання дорослих індивідів є трансформативне навчання. Андрогогіка і значною мірою самокероване навчання в основному приділяли увагу
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особистісним атрибутам і можливостям дорослих учнів. Трансформативне навчання переважно приділяє увагу когнітивному процесу.
Ментальні конструкції досвіду, внутрішні смисли і рефлексія є загальними елементами цього підходу, спрямованого на розуміння того, як
ми осмислюємо наше життя і як ми приходимо до зміни особистісної
когнітивної та ціннісної структури через осмислення нашого досвіду.
Тобто трансформативне навчання розглядає теорію навчання дорослих як теорію зміни і самоорганізації індивідів, залежних від їх
життєвого досвіду і від більш зрілого рівня їх когнітивного розвитку.
Розуміння того, що в процесі навчання людина може зазнати
глибоких змін, існує давно. Однак тільки починаючи з робіт Пауло
Фрейре [Freire, 1970], а вслід за ними досліджень Мезіроу та групи
його співавторів і послідовників [Mezirow, 1991, 2000], трансформативне навчання досягло статусу основної теорії навчання дорослих.
Термін «трансформація» часто плутають з терміном «зміна». Таке
нерозбірливе використання надає зміні видимість глибини, якої
насправді не існує. Щоб зрозуміти трансформативне навчання, ми
повинні проказа ти різницю між зміною і трансформацією. Трансформація означає вихід за межі, або перетин структури; це комплексна, істотна зміна композиції чи структури; або метаморфоза [Scott,
2006]. Тобто під трансформацією розуміється радикальна зміна, і
вона, отже, є підмножиною зміни [Hatherley, 2011].
При цьому слід розрізняти два типи трансформацій. Перший тип
у різних теоріях розвитку описується психологами як процес зростання та розвитку особистості дорослого. Один з них відштовхується
від вертикальних стадій розвитку і стадій, які за своїм характером є
ієрархічними; наприклад, стадії психосоціального розвитку Еріксона, стадії когнітивного розвитку Піаже і стадії життя Юнга. Ці стадії
(або етапи) є природними віковими структурами, що змінюють одна
одну в процесі життя. Те, що ми покидаємо одну стадію, означає, що
ми більш схильні (і зацікавлені) в наступній стадії розвитку, яка визначатиме наше життя [Scott, 2006], а рух через стадії є індикатором
реорганізації наших емоцій та інтелекту.
Другий тип трансформації, на якому сфокусована дана стаття,
передбачає умови і процедури, необхідні для трансформації основ
(припущень, очікувань), концептів, цінностей і практик, які утворюють спосіб бачення дійсності, тобто для парадигмальних зрушень
чи трансформацій перспектив.
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Трансформативне навчання є навчанням осмисленню, а не просто придбанням знання. Мова йде про засвоєння навчання через
критичну рефлексію, а не через несвідоме або беззаперечне придбання «системи координат» через життєвий досвід. Трансформативне
навчання, згідно з Мезіроу, може розглядатися як «підвищення рівня
усвідомлення контексту наших переконань і почуттів, як критика їх
підстав і, зокрема, їх передумов, і оцінки альтернативних перспектив» [Mezirow, 1991: p. 161]. Пізніше Мезіроу пише, що «трансформативне навчання є навчанням, яке трансформує проблематичну
«систему координат» – набір фіксованих підстав і очікувань (склад
розуму, смислові перспективи, спосіб мислення), щоб зробити їх
більш інклюзивними, розбірливими, відкритими, рефлексивними і в емоційному відношенні здатними до зміни» [Mezirow, 2003:
p. 58]. Інакше кажучи, теорія трансформативного навчання є теорією
осмислення нашого досвіду, а трансформативне навчання є діяльністю осмислення.
При цьому слід підкреслити, що осмислення в трансформативному навчанні відрізняється від звичного навчання. «Зазвичай, коли ми
чогось вчимося, ми надаємо старі смисли новому досвіду... В трансформативному навчанні, навпаки, ми заново інтерпретуємо старий
(або новий) досвід з позицій нового набору очікувань» [Mezirow, 1991:
p. 11]. З цього погляду трансформативне навчання є чимось більшим,
ніж просто оволодінням тілом контенту [Dirkx, Smith, 2009]. У дійсності, воно є трансформацією нашої системи життєвих координат
[Mezirow, 1997].

Науковий контекст теорії трансформативного навчання
Величезний вплив на формування теорії Мезіроу справили поняття
парадигми Т. Куна [Кун, 1975], консцієнтизації П. Фрейре [Фрейре,
2003ab] та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса [Habermas, 1984ab,
1996]. Ключові ідеї цих теоретиків увійшли в теорію трансформативного навчання Мезіроу і в зміст її концептів.
Основою для теорії трансформативного навчання стала концепція
парадигм Томаса Куна (1962). Мезіроу стверджує, що саме кунівська
ідея «парадигмального зрушення» була для нього сенсоутворюючою
при розробці Теорії трансформації [Mezirow, 1991: p. XIII]. Мезіроу
розуміє кунівську парадигму як колективно поділяєму смислову перспективу [Mezirow, 1990: p. 46]. Свою Теорію Трансформації він роз-
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глядає як застосування ідеї парадигмального зрушення до індивіда.
Тобто трансформація парадигми на індивідуальному рівні розуміється як трансформація системи когнітивних і ціннісних орієнтацій
індивіда і пов’язаної з нею смислової перспективи. Отже, трансформативне навчання слід розглядати як таке, що приводить індивіда до
«парадигмального зрушення». Мезіроу припускає, що індивід, який
проходить трансформативне навчання, може здійснити «зрушення»
своєї смислової перспективи, або здійснити перехід від вузької, проблематичної, фіксованої або статичної смислової перспективи до
більш інклюзивної, відкритої, проникної для інших ідей, гнучкої
й автономної. Трансформативне навчання, згідно з такою теорією,
бачиться необоротно спрямованою зміною, яка посилюється мірою
його здійснення.
Оскільки трансформативне навчання передбачає глибоку зміну
системи когнітивних і ціннісних орієнтацій індивіда, вплив концепції парадигми Куна на роботи Мезіроу є абсолютно очевидним.
Більш того, сама теорія трансформативного навчання стала парадигмою, оскільки відповіла на багато питань щодо навчання дорослих і
тим самим сприяла самоорганізації численної групи своїх прихильників – як дослідників-теоретиків, так і практиків.
Поряд з парадигмою Куна, виникненню теорії Мезіроу сприяли
також роботи Пауло Фрейре [Фрейре, 2003ab], який пов’язав традиційну освіту з «банківським» методом навчання і показав його неспроможність у справі емансипації індивіда. Головною проблемою
цієї форми освіти є те, що учні в процесі пізнання стають залежними
від викладача і не навчаються думати самостійно. Як пише Фрейре,
чим більше учні працюють над накопиченням знань, що вкладаються в них, тим менше вони піклуються про власну критичну свідомість, яка могла б розвинутися у них у результаті їх втручання в
навколишній світ у ролі перетворювачів цього світу [Фрейре, 2003a:
c. 55]. Протиотрутою Фрейре до цієї опори на когось і до нестачі вільної думки стала консцієнтизація з її акцентом на розвитку свідомості,
здатної трансформувати реальність. Проблемно-орієнтована освіта,
втілюючи спрямованість свідомості, реалізує її особливу рису – стан
усвідомлення, причому не тільки щодо об’єктів, а й щодо себе – «свідомості як усвідомлення свідомості».
Формування «критичної свідомості» як атрибуту суб’єктності індивіда, за твердженням Фрейре, актуалізується через три стадії росту
[Freire, 1973]: (1) «інтранзитивна думка» (нездатність до змін, прояв
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залежності від долі або від Бога), (2) «напівтранзитивна» (здатність
до змін, але під керівництвом сильного лідера), (3) «критична транзитивність» – вищий рівень, характерний для автономного індивіда,
здатного до змін і самоорганізації. Ця вища стадія критичної свідомості, описана Фрейре, відображена Мезіроу в його поняттях «дезорієнтуючої дилеми», «критичної рефлексії», «критичної саморефлексії», а також у понятті «раціонального дискурсу» [Mezirow, 1978a,
1978b, 1985].
Величезний вплив на теорію трансформативного навчання Мезіроу справив Юрген Габермас, насамперед, своєю двотомною працею
«Теорія комунікативної дії», у якій він підкреслив вирішальну роль
комунікації в процесі знаходження взаєморозуміння між говорячими і діючими суб’єктами [Habermas, 1984a]. Теорія розроблялася і
доповнювалася Габермасом протягом багатьох років, впливаючи на
розроблювану переважно американськими дослідниками трансформативну теорію. Але початковим імпульсом для Мезіроу послужила
робота Габермаса «Пізнання людських інтересів», присвячена типам
навчання [Habermas, 1971].
У цій роботі Габермас виокремлює три галузі навчання: (а) технічну (інструментальну), (б) практичну (комунікативну), (в) емансипаторську. Технічним він називає навчання, що є механічним, підлеглим завданню і чітко керованим правилами. Практичне навчання
включає в себе соціальні норми. Емансипаторський вимір відображає те розуміння, що всі мають можливість вільно перетворювати
своє власне життя. Тобто емансипаторським є інтроспективно спрямоване навчання, у процесі якого індивід звертається до саморефлексії і самопізнання як до передумов своєї самоорганізації.
Дослідження цих трьох типів навчання привело Мезіроу до опису
трансформації смислової перспективи індивіда як емансипаторського
процесу становлення критичної свідомості, а саме як усвідомлення
впливу структури власних припущень на способи бачення індивідом
себе і своїх відносин з іншими. А також усвідомлення необхідності
реконституювання цієї структури з метою досягти більш інклюзивної, проникної і гнучкої інтеграції досвіду, а також дії у світлі досягнутого нового розуміння [Mezirow, 1981: p. 6].
Трансформація смислової перспективи індивіда відбувається в
певному соціо-культурному контексті, ідеалом якого є публічна сфера як інклюзивний публічний простір, для якого, за Габермасом,
характерні рівність, критичність, проблематизація так званих безза-
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перечних істин, доступність і рефлексивністью. Публічна сфера притаманна громадянському суспільству, де люди можуть обговорювати
питання, що представляють взаємний інтерес, в атмосфері, вільній
від примусу або нерівності, яка може схилити людей до згоди або
мовчання. Така дискусія або дискурс про цінності, норми, закони і
політики породжує релевантну громадську думку, а участь у них розвиває автономію індивіда і є процесом навчання [Горбунова, 2013:
с. 107–111]. Політична легітимність сучасної демократії базується на
тому принципі, що орієнтовані на дію норми, практики, політики
і претензії на владу можуть бути оскаржені громадянами і повинні
бути або підтверджені, або скасовані в ході публічного дискурсу.
Саме з цього виходить і Мезіроу, вважаючи простір раціонального
дискурсу простором можливостей трансформації індивіда, а критичну рефлексію – її засобом.
Переконаність у тому, що вільна, відкрита, публічна дискусія має
перетворюючу функцію, є центральною для мислення Габермаса і
Мезіроу. Теорія дискурсу стає загальним методологічним засновком
для вибудовування дискурсивних практик і дидактичних підходів у
трансформативному навчанні дорослих. Габермас викладає концепцію дискурсу як обговорення, у якому пропозиції випробовуються
критично; обмін інформацією здійснюється інклюзивним та публічним чином; де ніхто не може бути виключений і всі мають рівні можливості вступити в дебати і взяти в них участь. Дискусії є вільними
від зовнішнього примусу через те, що вони обмежені тільки тим, що
є розумним, і вільні від внутрішнього примусу, оскільки кожен має
рівні можливості бути почутим, пропонувати тематику, робити свій
внесок, пропонувати і критикувати пропозиції і приймати рішення,
будучи мотивованим виключно непримушуючою силою кращого аргументу. Всі рішення є прийнятими за станом на даний момент і попередніми, бо до них можна повернутися в будь-який момент із зміною ситуації. Ці обговорення обов’язково включають інтерпретацію
потреб і бажань індивідів [Habermas, 1996: p. 305].
Такий вид дискурсу, покладений в основу освіти для дорослих,
створює можливості як для трансформації окремих індивідів, так і
суспільства в цілому. Ефективні учні в емансипаторському, партисипативному, демократичному суспільстві – як суспільстві, що навчається – стають спільнотою культурних критиків і соціальних
активістів [Mezirow, 1995: p. 68–70]. Критична теорія дозволяє нам
думати про все суспільство як про величезну школу. За такого ба-

298

Розділ 3. Освіта в складному світі

чення стає ясно, що теорія трансформативного навчання Мезіроу є
продовженням і розвитком демократичної теорії Габермаса на рівні
конкретного – навчання дорослих індивідів як громадян суспільства
деліберативної демократії.
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В основу теорії трансформативного навчання лягло конструктивістське припущення про смислотворчість, передусім «переконаність у
тому, що смисл існує в нас самих, а не в зовнішніх формах», і що «особистісні смисли, які ми приписуємо нашому досвіду, придбані і підтверджені за допомогою людської взаємодії та комунікації» [Mezirow,
1991]. Інакше кажучи, конструювання смислу притаманне самому
індивіду. Однак цей смисл стає значущим для нього за допомогою
комунікації і критичного дискурсу з іншими. Таке бачення є ремінісценцією парадигми Куна і консцієнтизації Фрейре, а також робіт
конструктивістів.
Згідно з Мезіроу, трансформативне навчання – це навчання, у
процесі якого дорослий індивід залучений в дії, які дозволяють йому
«виявити і розпізнати» світогляд, відмінний від його власного. Для
того, щоб навчання відбулось як трансформативне, індивід повинен працювати не тільки в напрямі формування толерантності (як
терпимості) до «іншого», але і в напрямі розуміння світогляду «іншого» з наміром інтеграції його імплікацій у власний світогляд, тим
самим розширюючи і змінюючи зміст і структуру останнього. Саме
цю зміну персонального світогляду за рахунок його розширення і
переструктурування Мезіроу називає трансформативною. Діапазони діяльності, які можуть служити причиною або дозволити людині
«побачити» світогляд, відмінний від її власного, та інтегрувати цей
інший світогляд у свій власний, є широкими. Трансформація може
бути малою або великою і може мати малий або великий вплив на
життя індивіда, як з моменту вчинення цієї події, так і з часом.
Мезіроу розробив також теоретичну карту світоглядних смислотворчих структур дорослого індивіда [Mezirow, 1991]. У рамках системи орієнтацій відбуваються процеси смислотворення завдяки таким
структурам, як «смислові схеми» (meaning schemes) і «смислові перспективи» (meaning perspectives). Через ці смислотворчі структури ми
фільтруємо почуття й уявлення про світ.
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Смисловою схемою є переконання або базова ідея, яку людина
може мати щодо того, як щось має працювати або працює. Смислова
схема, згідно з Мезіроу, є алгоритмом якоїсь діяльності, поведінки,
розуміння іншого індивіда, групи, себе. Це може бути, наприклад,
переконання щодо того, як може працювати двигун, чим є «сім’я»,
якими є норми взаємовідносин у співтоваристві, правила взаємодії
між людьми і т.п. До трансформації смислової схеми може привести,
наприклад, виявлення того, що не всі сім’ї влаштовані однаково, чи
досвід проживання в інших країнах і культурах, де існують інші норми відносин і взаємодій. Коли це виявлення або новий досвід мають
місце, Мезіроу каже, що смислова схема людини щодо того, як влаштована сім’я або якою повинна бути культура, може бути розширена
або трансформована.
Множинна сукупність таких алгоритмів утворює «кластери смислових схем», або «набори безпосередніх конкретних очікувань, вірувань, почуттів, позицій і суджень» [Mezirow, 2000: p. 18], які визначають конкретну інтерпретацію і встановлюють причинність. Хоча їм
властиво діяти несвідомо, їх можна описати в термінах того, що і як
бачиться. Наприклад, вони можуть бути описані в термінах причинно-наслідкових відносин, послідовності подій або характеристик колег, або особистості. Оскільки смислові схеми часто відтворюються
на рівні звичного і рутинного, вони прагнуть до визначення конкретного ланцюжка подій або дій як автоматичних, якщо тільки вони не
розглянуті через критичну рефлексію або саморефлексію.
Смислова перспектива є більш фундаментальним переконанням,
ніж смислова схема, і є «структурою припущень, у межах яких минулий досвід асимілює і трансформує новий досвід» [Mezirow, 1991:
p. 42]. Переконання можуть включати в себе, наприклад, розумну
роль людини в світі або переконаність у важливості сім’ї, або переконаність в ідентичності індивідів. Смислова перспектива «вибірково формує й обмежує сприйняття, пізнання, почуття і диспозицію,
спрямовуючи наші інтенції, очікування і цілі. Це створює контекст
надання сенсу нашого досвіду, в межах якого ми вибираємо те,
який... досвід є таким, що може бути витлумачений і / або прийнятий» [Mezirow, 2000: p. 16]. У цьому сенсі, можна сказати, що поняття
смислової перспективи в теорії Мезіроу є дуже близьким за змістом
таким концептам і метафорам, як «особистісна структура», «особистісний концептуальний план», «особистісна ідеологія» [Mezirow,
1991].
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Зміна смислової перспективи – призми, через яку ми осмислюємо
світ – є ключовою для трансформативного навчання. Як стверджує
Мезіроу, трансформація смислової перспективи означає, що людина
починає бачити свій світ інакше, а це передбачає і бачення себе іншим. Така зміна фундаментальної смислотворчої структури справляє глибокий вплив на життя індивіда. Змінюється не тільки спосіб бачення індивідом світу і самого себе, але також спосіб, яким він
продовжує вчитися і конструювати нові смисли щодо світу [Mezirow,
1991]. Тому така подія, як трансформація перспективи, не є повсякденною подією і в дійсності може траплятися досить рідко. Тоді як
смислова схема, через залежність від мінливих обставин, не настільки глибоко вкорінена, а тому є більш мобільною, що має тенденцію
бути менш незвичайною подією, ніж трансформація перспективи.
Виходячи з цих відмінностей, Мезіроу описав типи трансформації смислової перспективи. Він назвав їх «епохальною» трансформацією і «інкрементальною» трансформацією [Mezirow, 1978ab, 1991].
Епохальна трансформація, на його думку, відбувається тоді, коли
смислова перспектива індивіда зрушується дуже швидко, іноді навіть у лічені хвилини або дні. Загальним прикладом може бути той
випадок, коли хтось висловлює свої почуття вигуком «Еврика!» щодо,
наприклад сенсу і спрямованості навчання, дослідження або життя
в цілому. Таке зрушення у смисловій перспективі приходить швидко
і відрізняється тим, що його вплив на індивіда відразу стає очевидним. У цьому випадку трансформація смислової перспективи є безпосередньо вираженою знайомим багатьом терміном «інсайт», а епохальну трансформацію можна порівняти з дуже глибоким інсайтом,
тому що вона є усвідомленим досвідом переходу індивіда від одного
внутрішнього, ціннісно-смислового стану до іншого.
Інкрементальна трансформація є результатом малих зрушень у
смислових схемах, які з часом, можливо через місяці або роки, призводять індивіда до поступового розуміння того, що сталося зрушення перспективи. У разі інкрементальної трансформації має
місце, швидше, початкове усвідомлення того, що сталося зрушення
перспективи, ніж безпосередній досвід переживання цієї зміни. Це
– різновид ретроспективного спогаду. Наприклад, людина згадує з
позицій зміненої смислової перспективи в сьогоденні, що в минулому вона була переконана в іншому. Так, багато хто з нас, хто жив у
Радянському Союзі, можуть пригадати власну переконаність тих часів у тому, що жили в соціально справедливому і прогресивному сус-
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пільстві. Але потім прийшли часи «перебудови», що відкрили шлюзи
свободи для слова й думки. Це призвело крок за кроком до розбудови наших систем світоглядних орієнтацій, а відповідно, і смислових
перспектив. Сьогодні ця подія нами усвідомлена. Тобто як інкрементальна, так і епохальна трансформація припускають, що у разі трансформативного зрушення смислової перспективи завжди відбувається
його усвідомлення, або консцієнтизація.
Вплив трансформації може також здійснюватися внаслідок тривалої дивергенції, що розширюється, між колишньою звичкою індивіда думати і діяти певним чином і відповідним звичним ставленням
до неї оточуючих людей, і тою зміною в думках і діях індивіда, що
відбувається в процесі трансформації, і новим сприйняттям (або несприйняттям) його з боку оточуючих. Це може мати наслідки, що
виражаються в тому, буде людина продовжувати процес трансформативного навчання чи ні, якщо дивергенція виявиться занадто важкою, призведе до розриву колишніх відносин або кардинально змінить її подальше життя. Це питання може набути екзистенціальної
напруги, коли індивід, реалізуючи свою свободу в процесі трансформативного розвитку, долає контекст власних соціально-культурних
обумовленостей, здійснює акт трансгресії за його межі. Це важкий
досвід свободи, що відкриває як нові можливості для емансипації індивіда, так і нові ризики на цьому шляху.

Склад розуму і точка зору

bo
o

За Мезіроу, система орієнтацій охоплює когнітивний, конативний
(вольовий) і емоційний компоненти, що складаються з двох вимірів:
складу розуму і точки зору. Склад розуму (habits of mind) є широким,
абстрактним, орієнтуючим звичним способом мислення, думки і дії,
сформованими припущеннями, які утворюють набір кодів. Ці коди
можуть бути культурними, соціальними, освітніми, економічними,
політичними або психологічними. Склад розуму стає артикульованим у конкретній точці зору – констеляції переконань, ціннісних суджень, позицій і почувань, які формують окрему інтерпретацію. Як
приклад складу розуму можна навести етноцентризм – схильність
вважати інших, що знаходяться за межами своєї групи, нижчими.
Результуюча точка зору є комплексом почуттів, переконань, суджень
і позицій, які ми маємо стосовно конкретних індивідів або груп (наприклад, гомосексуалів, кольорових або жінок).
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Склад розуму є більш міцним, ніж точка зору. Точки зору, як конкретні інтерпретації, є предметом постійних змін у процесі наших
роздумів з приводу якого-небудь контенту або процесу. Необхідність
у зміні точки зору виникає щоразу, коли ми намагаємося зрозуміти
дії, які здійснюються не так, як ми цього очікували. Ми також можемо перевірити точку зору іншої людини і прийняти її, однак ми не
можемо це зробити зі складом розуму. Точки зору є більш доступними для усвідомлення і зворотного зв’язку з іншими. Водночас, згідно
з Баумгартнером, дія на основі нової точки зору як «живої нової перспективи» [Baumgartner, 2001: p. 17] є критично важливою для здійснення трансформативного навчання.
Трансформації в системі орієнтацій відбуваються через трансформацію складу розуму за допомогою критичної рефлексії, або ж
вони можуть бути результатом кумулятивного накопичення трансформацій у точках зору. Мезіроу виділяє чотири поетапних способи
трансформації в процесі навчання. Покажемо їх на прикладі з етноцентризмом. Першим є опрацювання існуючої точки зору – ми можемо шукати нові докази нашої первісної негативної упередженості
стосовно деякої групи, розширюючи їх перелік, і тим самим посилювати інтенсивність нашої фобіальної точки зору.
Другий етап полягає у виявленні та встановленні нових точок
зору. Ми можемо зіткнутися з новою групою етнічно інших і створити нові негативні схеми думки про них, зосередивши увагу на їх
передбачуваних недоліках, які продиктовані нашою схильністю до
етноцентризму.
Третій етап передбачає трансформацію нашої точки зору. Ми можемо отримати досвід життя, який вплине на нашу критичну рефлексію, з приводу наших помилок щодо цієї групи. Результатом може
бути зміна точки зору щодо даної групи. У результаті ми можемо стати більш толерантними або більш прихильними до членів цієї групи.
Згідно з цим баченням, «дії і поведінка повинні мінятися на підставі
зміненої точки зору» [Cranton, 1994a: p. 730]. Якщо це буде відбуватися знову і знову з низкою різних груп, то це може призвести через
накопичення трансформацій в точках зору до трансформації спрямованості складу нашого розуму.
Нарешті, по-четверте, ми можемо трансформувати наш етноцентричний склад розуму, усвідомлюючи і критично осмислюючи нашу
спільну необ’єктивність у тому, що ми розглядаємо інші групи інакше, ніж власну. Такі епохальні трансформації зустрічаються рідко і
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є важкодосяжними. Це пов’язано з тим, що здійснення трансформативних змін у способі навчання практично неможливе до тих пір,
поки навчання відбувається в умовах, комфортних для існуючої системи орієнтацій.

Типи навчання
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Мезіроу описує трансформації в смислових перспективах як такі, що
відбуваються або в «інструментальній сфері», або в «комунікативній
сфері». Ідея «сфери навчання», як уже зазначалося, була запозичена
Мезіроу в Габермаса (1971) і згодом була ним доповнена і розширена. Він описує інструментальну сферу як передбачаючу розуміння
того, «як працюють речі», а саме: як маніпулювати навколишнім середовищем (включаючи людей), як працює техніка, як організувати
процес навчання, як здійснювати торгові операції, як управляти
підприємством тощо. В інструментальній сфері відбувається навчання діям на основі причинно-наслідкових зв’язків і навичкам прийняття рішень. Даний тип навчання, в основі якого лежить експериментування у сфері маніпулювання навколишнім середовищем, на
основі дедуктивних суджень дає знання про те, як стати більш ефективним у контролі над ним в конкретній проблемній ситуації.
Далі Мезіроу говорить про те, що трансформація також може
статися і в процесі комунікативного навчання. Комунікативна сфера включає в себе відносини між людьми: те, як вони спілкуються
один з одним, як презентують себе, як формуються і функціонують
переконання і практики людської комунікації. Він пише, що комунікативна сфера припускає «розуміння, опис і пояснення намірів,
цінностей, ідеалів, моральних проблем, політичних, філософських,
психологічних або освітніх концептів, почуттів і суджень» [Mezirow,
1991: p. 75]. Комунікативний тип навчання має місце там, де люди вивчають групові культурні та соціальні норми поведінки і мислення.
Тут сенс створюється через абдуктивне судження, яке Мезіроу описує як процес використання нашого власного досвіду як аналогію для
гіпотетичного розуміння досвіду іншого [Mezirow, 1991].
У роботах Мезіроу розглядається також емансипаторський тип
навчання, під яким він розуміє процес становлення індивіда як
критично рефлексивного стосовно своїх власних припущень. Він
включив цей тип навчання в загальний «процес трансформації» як
такої. Згодом Мезіроу розширив бачення трансформації перспекти-
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ви, зв’язавши емансипаторський процес із самокерованим навчанням і формуванням трьох заново переглянутих ним типів навчання.
Первісні – технічний, комунікативний і емансипаторський типи навчання, запозичені з праць Габермаса, – стали (а) інструментальним,
(б) діалогічним і (в) саморефлексивним навчанням [Mezirow, 1985,
2000].

Рівні навчання
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Як уже зазначалося, смислова перспектива відноситься «до структури
культурних і психологічних припущень, у межах яких наш минулий
досвід асимілює і трансформує новий досвід» [Mezirow, 1985: p. 21], тоді
як смислові схеми є «констеляцією концепту, віри, судження і почуття,
яка набуває форми конкретної інтерпретації» [Mezirow, 1994: p. 223].
Тобто смислова перспектива в рамках загальної системи орієнтацій
містить у собі серії схем як конкретних смислових інтерпретацій.
У зв’язку з таким розумінням їх співвідношення Мезіроу визначає
навчання як «процес використання попередньої інтерпретації для
конструювання нової або переглянутої інтерпретації сенсу певного
досвіду для керівництва в наступних діях» [Mezirow, 1996: p. 49]. Виходячи з цього, Мезіроу виділяє такі рівні процесу навчання: навчання в рамках смислових схем, навчання новим смисловим схемам і навчання через смислову трансформацію – трансформацію смислової
схеми і смислової перспективи [Mezirow, 1991].
До першого, найпростішого рівня належить навчання, яке здійснюється в рамках смислової схеми, наприклад таке, як розвиток
здатності вирішувати конкретні проблеми. Даний рівень передбачає,
що учні працюють з тим, що вони вже знають, розширюючи, допов
нюючи і переглядаючи існуючу в них систему знання. Це навчання
відноситься до інструментальної сфери.
До другого рівня відноситься навчання новим смисловим схемам
(за рахунок їх розширення), які є сумісними з існуючими схемами
в рамках наявних смислових перспектив. Наприклад, схема того, як
абітурієнт, який став студентом, може навчатися в університеті. Таке
навчання може відноситися до будь-якої з галузей навчання – як до
інструментальної, так і до комунікативної.
Третій рівень характеризує навчання, що приводить до трансформації смислової схеми. Цей процес вимагає «обізнаності про конкретні припущення... на яких ґрунтується викривлена або неповна
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схема, і її перетворення через смислову реорганізацію» [Mezirow,
1985: p. 23]. Інакше кажучи, коли учень стикається з проблемою, яка
не може бути вирішена за допомогою існуючих смислових схем, вирішення має прийти через перевизначення проблеми. Таке навчання
здійснюється через рефлексію над контентом або процесами, які визначають дію («дія» тут позначає вирішення проблеми, спосіб здійснення комунікації, а також тип дії у світі). Його також можна віднес
ти як до інструментальної, так і до комунікативної галузі.
Четвертий, або вищий рівень, представляє навчання, яке веде
до трансформації смислової перспективи. Воно випливає з рефлексії над основоположними переконаннями і припущеннями. Цей рівень навчання, насамперед, буде належати до комунікативної галузі.
Ясно, що перші два рівні навчання можна назвати «звичайним» навчанням, і тільки наступні два є трансформативними.
Трансформація перспективи може відбуватися у двох вимірах.
Кожен вимір пов’язаний зі зміною смислових схем. З одного боку,
це може відбуватися безболісно через накопичення або констеляцію
трансформацій у наборі смислових схем [Mezirow, 1985]. Так, індивід
може пережити трансформацію перспективи через серію змінених
смислових схем або «констеляцію концепту, переконання, судження
і відчування, які оформляють конкретну інтерпретацію» [Mezirow,
1994: p. 223]. З іншого боку, трансформація смислової перспективи
може бути «епохальною... і ...болючою» [Mezirow, 1985: p. 24], якщо
цей вимір передбачає всеосяжну і критичну переоцінку самого себе.

Модель трансформативного процесу
Коли Мезіроу вивчав дані своїх початкових досліджень, він відзначив
ряд моделей діяльності або поведінки, через які зазвичай проходили
і про які повідомляли учасники. На основі цих описів він розробив
загальну покрокову модель процесу трансформативного навчання
[Mezirow, 1978]. У широкому сенсі слова ці кроки описують загальний процес залучення людини в діяльність, яка може привести його
до зрушення у смисловій перспективі, а також до різних наслідків
цього процесу. Одночасно в кожному окремому випадку ці кроки
здійснювалися неповторно індивідуальним чином. Вони по-різному
і в різному порядку допомагали учням інтегрувати результати навчання і надавати їм сенс. У своїй роботі «Трансформативні зміни
навчання дорослих» Мезіроу [Mezirow, 1991] детально і послідовно
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порівняв запропоновану ним покрокову модель трансформативного
навчання з іншими теоріями навчання дорослих, знайшовши при
цьому безліч відповідностей між ними, відмітивши, що ці кроки можуть здійснюватися різним чином і в різному порядку. Вони можуть
бути циклічними або рекурсивними, і навчатися індивід може починати з будь-якого з них або не включати їх зовсім.
Опис кроків трансформативного навчання наводиться нами за
роботами Мезіроу, написаними в співпраці з іншими авторами.
1. Дезорієнтуюча дилема. Наприклад, людина емігрує в іншу країну
і переживає досвід невідповідності своїх світоглядних цінностей з
цінностями, що поділяються як суспільством у цілому, так і окремими громадянами, що проживають у цій країні. Індивід стає
дезорієнтованим щодо своїх власних переконань або життєвих
орієнтацій.
2. Самоаналіз з почуттями страху, гніву, провини або сорому. Відмова
від колишніх переконань і перехід до нових ціннісних орієнтацій
супроводжується станом дискомфорту і «емоційних меж» (Кайса
Мялккі), які спрямовуюють індивіда на раціональний перегляд
своїх колишніх переконань [Mälkki, 2011].
3. Критична оцінка припущень. Індивід здійснює переоцінку, або
критичну рефлексію, деяких своїх основоположних базових переконань як наслідок самоаналізу попереднього кроку. Наприклад,
індивід може критично міркувати про те, чому він свого часу не
зміг оцінити себе і упустив свої можливості в житті через отримані
ним раніше (нав’язані вихованням, асимільовані в культурі або
субкультурі) припущення про своє місце у світі.
4. Визнання того, що невдоволення собою і процес трансформації є
загальними. Наприклад, індивід, беручи участь у раціональному
дискурсі з друзями, колегами, сім’єю, виявляє, що новий світогляд,
нова система орієнтацій або нова смислова перспектива не є чужими чи дивними для інших людей. Він також відкриває для себе
те, що й інші подібним чином переживали і реагували на навчання та дезінтеграцію колишніх ціннісно-смислових орієнтацій.
5. Вивчення можливостей для нових ролей, відносин і дій. Наприклад, раціональний дискурс використовується для пошуку можливих альтернативних шляхів і проектів особистого життєустрою,
пошуку нових ролей і вибудовування нових відносин (із рідними,
близькими, друзями, колегами).
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6. Планування порядку дій. Індивід починає планувати своє
майбутнє відповідно до своєї нової, більш гнучкої і більш
релевантної, системи орієнтацій.
7. Набуття знань і навичок для втілення свого плану в життя. Індивід
реалізує своє спрямувння за допомогою участі в різних типах навчання з метою отримання конкретних знань і навичок відповідно
до свого плану.
8. Попередня проба нових ролей. Індивід намагається практично
виконувати свої нові ролі в житті, апробуючи їх з метою кращого
налаштування, зміни, коригування.
9. Набуття компетентності і впевненості в собі для виконання нових ролей і вибудовування нових відносин. Наприклад,
індивід продовжує виконувати свої нові ролі, але вже з більшою
впевненістю і в умовах більш ширшого набору варіативних
ситуацій.
10. Реінтеграція свого життя на основі умов, продиктованих новою смисловою перспективою. Індивід інтегрує свої нові
життєві орієнтири, свої нові ролі, компетентності, знання і
можливості з колишніми таким чином, щоб досягти стану балансу і досягти почуття комфорту від новознайденої, але розширеної
і реструктурованої за рахунок нового розуміння і нових смислів
системи світоглядних орієнтацій.
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Через кілька років після створення теорії, у 1991 році, відгукуючись
на критику та пропозиції, Мезіроу переглянув свої початкові положення і розширив первісну 10-крокову модель трансформації
перспективи за рахунок включення додаткового кроку – «перегляд
існуючих і вибудовування нових відносин» на основі критичної
рефлексії та раціонального дискурсу [Mezirow, 1991; 1994: p. 224].
Даний крок можна розглядати як тестовий на становлення індивіда
як автономного, комунікативного та відповідального суб’єкта
соціальних відносин.
Важливо відзначити, що людина може пройти всі ці кроки і зовсім
необов’язково переживе трансформативне навчання. Останнє може
здійснюватися як послідовний лінійний процес, так і навпаки бути
«розірваним», що виключає окремі елементи або кроки [Taylor, 1997].
Шлях до здійснення трансформативного навчання є «індивідуальним, мінливим і рекурсивним» [Taylor, 2000: p. 292]. Отже, «транс-
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формація» Мезіроу в його теорії є багато в чому post-hoc описом ряду
елементів, які шикуються у впізнавану модель, що веде до усвідомленого розуміння інтегрованого, позитивно спрямованого зрушення у
смисловій перспективі індивіда.

Ключові елементи трансформативного навчання

ua

Згідно з Мезіроу, ключовими елементами, що розкривають зміст процесу трансформативного навчання, є «дезорієнтуюча дилема», «критична рефлексія» і «раціональний дискурс». Він стверджує, що застосування чи переживання одного з цих елементів, всіх цих елементів
або їх комбінації може призвести до трансформативного навчання.
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Дезорієнтуюча дилема
Першим ключовим елементом трансформативного навчання, що
ініціює даний процес, є дезорієнтуюча дилема («активуюча дилема»),
що «звичайно є невідповідністю між тим, що людина вже передбачає як істину, і тим, що вона щойно пережила, почула і прочитала»
[Cranton, 2002: p. 66] і що може сприяти готовності до змін [Taylor,
2000]. Патрісія Крентон описує таку невідповідність як «каталізатор
трансформації» [Cranton, 2002: p. 66]. Вона може бути викликаною як
одиничною подією, так і низкою подій, які відбуваються протягом
більш тривалого періоду «наростання трансформації в точках зору»
[Mezirow, 1997: p. 7].
Мезіроу ставиться до дезорієнтуючої дилеми як до одного із значущих стимулів, який приводить багатьох людей до здійснення трансформації перспективи, бо вона, насамперед, викликає у людини значний рівень дезінтеграції і відчуття дискомфорту. Вона може бути
викликана життєвим досвідом, що переходить в особисту кризу, наприклад, таким екстремальним, як смерть близької людини, загрозлива для життя хвороба або втрата роботи. Але вона може виникнути
і як більш проста дилема, така, як вступ до університету, нова кар’єра
чи навіть читання окремої хвилюючою книги.
Одним з можливих результатів дезорієнтуючої дилеми є те, що вона
призводить індивіда до вивчення та критичної рефлексії припущень,
що лежать в основі його переконань, які спрямовували осмислення
минулого, але вже не виглядають адекватними. Така оцінка штовхає
людину до вивчення нових способів вирішення дилеми, часто за допомогою інших людей. Це той момент у процесі, коли ми тестуємо
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наше нове розуміння, нашу нову перспективу в діалозі з іншими, а
саме в раціональному дискурсі. Але без наявності дезорієнтуючої
дилеми, як вважає Мезіроу [Mezirow, 1991], таке самовивчення через
критичну рефлексію і раціональний дискурс може не відбутися.
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Критична рефлексія
Можна сказати, що з початку 20 ст. рефлексія стає центральним
поняттям у європейській філософії і гуманітаристиці. Це поняття характеризує форму ментальної діяльності індивіда, яка спрямована на
осмислення ним своїх думок і дій та їх ціннісно-смислових підстав.
Це діяльність самопізнання індивіда, яка розкриває специфіку душевно-духовного світу через здатність до його раціонального осмислення.
У теорії трансформативного навчання особливо підкреслюється
важливість критичної рефлексії [Mezirow, 1995]. Цьому передувала
багаторічна розробка даного поняття багатьма авторами, зокрема
Джоном Дьюї. Спираючись на цей досвід, Мезіроу розвиває думку,
що критична рефлексія є «процесом перевірки обґрунтованості, або
валідності, загальноприйнятих передумов» [Mezirow, 1990]. Хоча,
крім перерахованих, існує безліч визначень критичної рефлексії,
вони мають щось спільне. Всі вони описують процес, який піддає
сумніву наші переконання, цінності і поведінку для вироблення судження про те, чому і як ми що-небудь робимо і якими можуть бути
інші погляди або поведінка, які суперечать нашим власним. Це процес, у якому людина конструює нові смисли через критичне вивчення своїх переконань. Лінійна рефлексія (straightforward reflection)
є актом «інтенціональної оцінки» [Mezirow, 1995: p. 44] дій, тоді як
критична рефлексія спрямована не тільки на природу і наслідки дій,
але також і на обставини, пов’язані з їх виникненням. У зв’язку з цим
Мезіроу представив три типи рефлексії і пояснив їх роль у перетворенні смислових схем і перспектив: «рефлексія контенту» (content reflection), «рефлексія процесу» (process reflection) і «рефлексія передумов»
(premise reflection).
Рефлексія контенту стосується того, що ми робимо, сприймаємо,
думаємо або відчуваємо. Це може бути сумнів або інтерпретація поведінки, засновані на попередньому знанні або попередньому досвіді, які передбачають обдумування того, що ми можемо зробити для
вирішення даної проблеми. Дещо спрощуючи, можна редукувати
спрямованість цього виду рефлексії у вигляді питання «що». Рефлек-
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сію процесу можна розглядати як рефлексію контенту з доповненням
оцінки того, наскільки ефективними були думки, почуття чи дії.
Тобто мається на увазі питання «як».
Критична ж рефлексія є процесом рефлексії над передумовами, що
імпліцитно має в своїй підставі питання «чому». Рефлексія передумов включає в себе аналіз всієї ситуації або проблеми в її контексті, а
висновки виступають як більш глибоке розуміння або нова інтерпретація проблеми. При цьому розглядаються альтернативні точки зору,
які часто призводять до заперечення упереджень на основі теоретичних міркувань, що також може призвести до нової інтерпретації
ситуації. Коли наступного разу виникне подібна ситуація, відправний пункт уже буде іншим, отже, іншим буде і дія, що свідчить про
трансформативну зміну. Тому Мезіроу виділяє критичну рефлексію
як центральний елемент трансформації перспективи [Mezirow, 1991].
У теорії трансформативного навчання передбачається, що учні
можуть трансформувати індивідуальну смислову схему, вивчаючи
попередні дії (рефлексія контенту, або навчання в рамках смислових
схем) або те, як здійснюються дії та окремі породжуючі їх фактори
(рефлексія процесу, або навчання новим смисловим схемам). Але
коли вони розглядають дію контекстуально, рефлексія стає більш
глибокою, більш комплексною, і включає в себе трансформування серії смислових схем (рефлексія передумов, або навчання через
трансформацію смислової перспективи). Відповідно до цього, Мезіроу вважає за необхідне розрізняти два типи трансформації: лінійну
трансформацію смислової схеми, яка здійснюється через рефлексію контенту і процесу, і трансформацію смислової перспективи як
більш глибоку, що занурюється у нелінійний, розімкнутий об’єктсуб’єктний мережевий контекст соціально-культурних умов, причин, обставин та факторів і, насамперед, наших знань, розумінь і
переконань як цілісного комплексу передумов. Така трансформація
можлива лише через здійснення критичної рефлексії.
Ґрунтуючись на подальших дослідженнях, Мезіроу уточнив
[Mezirow, 1998a] свої первинні положення, що стосуються критичної рефлексії [Mezirow, 1995]. Він запропонував два її нових аспекти. Одним із них є критична рефлексія припущень (critical reflection of
assumptions), у процесі якої індивід не тільки озирається назад на соціально-культурні обставини вже зчиненного, але також розглядає
припущення, з яких він виходить у своїй рефлексії процесу. Інший
відноситься до концепту критичної саморефлексії припущень. Він
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включає в себе «критику передумов, на основі яких учень визначив
проблему» [Mezirow, 1998b: p. 186]. Таким чином, критична рефлексія
припущень і критична саморефлексія є окремими аспектами рефлексії
передумов, хоча й у більш глибокому, індивідуально-особистісному її
прояві [Mezirow, 1995]. Мезіроу, продовжуючи роботу над класифікацією критичної рефлексії припущень, увів також поняття «об’єктивний
рефреймінг» і «суб’єктивний рефреймінг» [Mezirow, 1998b], що включають такі форми критичної саморефлексії як наративну, системну,
терапевтичну і епістемічну. Але експлікація змісту даної класифікації
вимагає спеціального розгляду в рамках окремої роботи.
Повертаючись до загального розуміння критичної рефлексії, слід,
насамперед, відзначити, що вона має місце тоді, коли ми аналізуємо
і ставимо під сумнів валідність наших припущень і оцінюємо, наскільки наші знання, розуміння і переконання відповідають вимогам сучасних контекстів [Mezirow, 1990].
У літературі, присвяченій трансформативному навчанню дорослих, критична рефлексія розглядається як процес, що має власну
структуру [Mezirow, 1991; Sokol & Cranton, 1998]. Так, Мезіроу в деяких роботах наголошує, що критична рефлексія має ряд супутніх
ключових елементів, без яких вона неможлива [Mezirow, 1991, 1998b].
(1) Першим елементом є наявність усвідомлюваних причин і
смислів для звернення до перегляду структури наших переконань. До
них можуть привести як події індивідуального досвіду, так і процес
спілкування з іншими людьми.
(2) Другий елемент утілює здатність відсторонення індивіда від
власних переконань, щоб він міг бути досить об’єктивним і неупередженим щодо предмета своєї уваги. Така відстороненість може дозволити індивіду послабити його самозахист і зробити його більш
відкритим до нових ідей і точок зору.
(3) Як третій елемент виступає стійкість індивіда перед очима двозначності, занепокоєння або несподіванки в «зоні дискомфорту», у
якій з процесу рефлексії виникають і розвиваються нові смисли.
(4) Четвертим елементом є здатність до інтегративного сприйняття нових смислів таким чином, щоб явні неконгруентності були виокремлені й вивчені, а не обійдені або упущені.
Багато послідовників Мезіроу також відводять критичній рефлексії важливу роль у процесі трансформативного навчання. «Критична
рефлексія є засобом, який ми використовуємо в наших переконаннях
і припущеннях, оцінюючи їх достовірність у світлі нового досвіду або
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знання, розглядаючи їх витоки і вивчаючи передумови, що лежать у
їх основі» [Cranton, 2002: p. 65]. Крентон пояснює, що «теорія трансформативного навчання веде нас до бачення навчання як процесу
усвідомлення припущень і їх оцінки» [Cranton, 1994b: p. 730]. Вона
також заявляє, що ми завжди виходимо з наявних у нас комплексів
припущень, які визначають нашу педагогічну практику, і підкреслює, що «якщо основні припущення не оскаржені, то зміна не може
мати місця» [Cranton, 1994b: p. 739].
Такий фокус уваги на критичній рефлексії, насамперед на рефлексії припущень, підтверджує, що вона є важливою складовою
трансформативного зрушення у смисловій перспективі, що є головним завданням трансформативного навчання дорослих.
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Раціональний дискурс
Мезіроу пише, що навчитися думати про себе означає не тільки
розвиток здатності до критичної рефлексії припущень, але «і участь
у дискурсі для перевірки переконань, інтенцій, цінностей і почуттів»
[Mezirow, 1998b: p. 197].
Поняття дискурсу (від грец. – шлях, виклад, розповідь; лат. – бесіда, аргумент, розмова) сягає своїм корінням в історію класичної
філософії, у якій воно використовувалося для характеристики послідовного переходу від одного дискретного кроку до іншого в процесі розгортання мислення, вираженого в поняттях і судженнях, на
противагу інтуїтивному схоплюванню цілого. Поділ істин на безпосередні (інтуїтивні) і опосередковані (прийняті на основі доказу, тобто в ході дискурсу) було проведено вже Платоном і Аристотелем. У
німецькій філософії епохи Просвітництва склалися дві лінії в трактуванні дискурсивності мислення, одна з яких перебільшувала роль
дискурсивного мислення, а інша – протиставляла опосередкованому знанню інтуїцію, почуття, віру. Кант у «Критиці чистого розуму»
протиставляє дискурсивну ясність понять інтуїтивній ясності, що
досягається за допомогою споглядання [Кант, 1964: с. 79], називаючи розумове пізнання за допомогою понять дискурсивним мисленням. Трактування дискурсивного пізнання як антитези інтуїтивному
збереглося до наших днів. Лінгвістичний поворот у філософії 20 ст.
призвів до того, що вона перейшла до усвідомлення мови як найважливішого компонента взаємодії людей і механізму здійснення когнітивних процесів, виражених у різних текстах і аналізованих у різних
аспектах. У центрі уваги філософії виявилися проблеми дискурсу,
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зрозумілого як складне комунікативне явище, що включає, крім
лінгвістичних, і ряд позалінгвістичних факторів (настанови, припущення, інтерпретації, цілі, думки, самооцінки і оцінки іншого).
У даний час у науковій літературі є безліч визначень, інтерпретацій і
аналітичних досліджень того, що іменують терміном «дискурс».
Теорія трансформативного навчання дорослих, на наш погляд,
імпліцитно має у своїх засновках декілька домінуючих у філософських і гуманітарних науках теоретико-методологічних підходів
до інтерпретації дискурсу. Але насамперед це, звичайно, соціально-комунікативне трактування дискурсу, що акцентує увагу на комунікативних цілях і соціальних функціях. Значна роль у розробці
соціально-комунікативного підходу до аналізу дискурсу, як про це
говорилося вище, належить Юргену Габермасу. Він пов’язав поняття
дискурсу з теорією соціальної дії і з проблемою соціальної легітимності, а також виділив в окреме поняття так зване дискурсне спілкування, атрибутом якого є вільна і консенсусна комунікація.
Даний тип спілкування розглядається ним як ідеальна комунікативна модель, як діалог, у процесі якого відбувається узгодження
суперечливих домагань на значущість з метою досягнення згоди. У
дискурсній комунікації панує лише специфічний «ненасильницький примус» найкращого аргументу. Аргументація трактується як
головний шлях продовження пошуку згоди.
Слід звернути увагу, що теорія трансформативного навчання Мезіроу імпліцитно містить у собі як моральне обгрунтування індивідуальних трансформацій габермасівську етичну теорію дискурсу.
Моральний принцип, на його думку, закладено у саму діалогічну інтенцію дискурсу, бо діалог завжди орієнтований на процедуру залучення та включення Іншого в обговорення. Діалог передбачає визнання Іншого як гідного учасника, визнання його права на інакшість,
на власну, відмінну від інших думку. Діалогічна інтенція включає також настанову на подолання конфліктності і суперечностей не за допомогою силових методів, а за допомогою риторичного переконання,
у результаті якого досягається схвалення певної норми або судження,
або досягнення консенсусу. Раціональна сила обґрунтування та риторичний вплив індукують емоційне поле, через яке здійснюється
«зараження» партнерів по діалогу певними аргументами, що схиляють їх до прийняття спільного рішення.
Етика дискурсу, що лежить в основі теорії трансформації Мезіроу,
включає принципи справедливості та солідарності, характерні для
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комунітаристського світогляду. Дана етика долає ліберальний егоцентризм і формулу індивідуального успіху за рахунок конкурентної
боротьби з іншими. Тому освіта дорослих у суспільствах перехідного
типу, подібних українському, у яких виникає криза моральних цінностей, а також у мультикультурних і плюралістичних спільнотах,
які відчувають великі труднощі у сфері узгодження моральних і соціально-політичних кодів, повинна ґрунтуватися на етиці дискурсу,
яка навчає і спрямовує індивідів до формування загальнозначущих
принципів, норм, цілей.
Трансформативна теорія стверджує, що моральні цінності легітимізуються згодою через дискурс. Для того, щоб суспільна злагода відносно моральних норм виявилася дієвою, ефективною, необхідно, як
вважає Габермас, а вслід за ним і Мезіроу, саму етику дискурсу ввести
у сферу моралі, а моральні норми посттрадиційного демократичного
і плюралістичного суспільства міцно співвіднести з дискурсивною
практикою, націленою на досягнення взаєморозуміння. Даний підхід, який Габермас назвав принципом дискурсу, є ключовим, тому
що формує процес трансформативного навчання дорослих як комунікативних суб’єктів «деліберативної політики» громадянського суспільства.
Більш того, у центрі уваги Мезіроу знаходиться дискурс, «який
прагне до більш чутливої, більш поважаючої, недомінуючої і невикривляючої комунікації» [Mezirow, 1991: p. 54]. Результатом стає
нова, трансформована система ціннісних орієнтацій і смислова перспектива, яка у порівнянні з попередньою є «більш інклюзивною,
проникною, відкритою та інтегративною» [Mezirow, 1990: p. 14].
Тому критично важливою є сама здатність індивіда брати участь у
раціональному дискурсі [Mezirow, 1991]. Розробляючи своє первісне
поняття «спотвореної» або «нерозвиненої» смислової перспективи,
Мезіроу [Mezirow, 1985] робить акцент на можливій замкнутості і непроникності системи орієнтацій індивіда, або на її монологічності,
яка веде учня «до такого способу бачення реальності, який довільно
її обмежує і перешкоджає її диференціації, якому не вистачає проникливості або відкритості до інших способів бачення, (і тому) він не
сприяє інтеграції досвіду» [Mezirow, 1991: p. 188].
Розглядаючи можливості спотворення смислової перспективи на
індивідуальному рівні, він описує три її типи: епістемічний, соціолінгвістичний і психологічний. Засобом від будь-якого спотворення
є трансформація перспективи через рефлексивний дискурс, що до-
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повнює розглянуту вище 10-крокову модель трансформативного навчання.
Інакше кажучи, якщо людина інтерпретує нові смислові перспективи та смислові схеми, то раціональний дискурс з іншими людьми
стає ідеальним засобом навчання. Але при цьому слід наголосити,
що раціональний дискурс як засіб трансформативного навчання індивідів є не просто діалогом. Він, насамперед, спрямований на оцінку доказів, наданих на підтримку конкуруючих інтерпретацій, що
містять критичні аргументи й альтернативні точки зору. Тобто він є
критичним, або, як іноді його називає Мезіроу, діалектично-критичним дискурсом.
Раціональний дискурс може супроводжувати трансформацію
перспективи і може підтримувати та інтегрувати вже змінену смислову перспективу [Mezirow, 2003]. Мезіроу також описує ідеальні
умови для раціонального дискурсу, одночасно даючи зрозуміти, що
вони принципово недосяжні [Mezirow, 2000]. Він вважає, що ідеальні умови припускають наявність основних протагоністів, які мають
точну і повну інформацію, які вільні від зовнішнього примусу і спотворюючого самообману та відкриті для альтернативних точок зору.
Крім того, вони повинні бути здатні до співпереживання і бути уважними до того, як думають і що відчувають інші, заразом бути в змозі
об’єктивно зважити докази й оцінити аргументи. Протагоністи повинні бути інформовані про контекст ідей і, що більш важливо, здатні розмірковувати над базовими припущеннями, включаючи свої
власні; вони повинні мати рівні можливості для участі в дискурсі,
прагнути до розуміння і згоди, а також робити висновки, які випливають з кращого судження, досягаючи об’єктивного і раціонального консенсусу як законного тесту на валідність [Mezirow, 1991: p. 78;
Mezirow, 2000: p. 13].
Але чи можливий подібний, критично спрямований на основи
наших переконань і припущень раціональний дискурс у навчальній
аудиторії? Як вважають Мезіроу і його послідовники, рефлексивний, або критичний, дискурс у навчанні дорослих вимагає особливих умов комунікації, довірливого соціального контексту для діалогу
[Grabove, 1997; Mezirow, 2000]. Говорячи про критичний дискурс як
засіб навчання дорослих, Крентон стверджує, що найбільший потенціал трансформативного навчання полягає в тривалій роботі з учнями і відносинах, що складаються між ними, включаючи «здатність
групи дійсно бути зацікавленою у навчанні» [Cranton, 1994b: p. 735].
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Тейлор [Taylor, 2000] також зазначає, що найбільш загальним ключовим інгредієнтом у процесі трансформативного навчання є контекст
відносин. Айміл [Imel, 1998] наголошує на важливості створення неієрархічного співтовариства учнів. Робертсон [Robertson, 1997] знач
ну увагу приділяє обґрунтуванню важливості створення в групі відносин солідарності та взаємодопомоги.
Особливо слід підкреслити роль викладача у проведенні раціонального дискурсу. Мезіроу [Mezirow, 1997] вважає, що викладач є
свого роду посередником або провокатором дискурсії, сприяючим
самоврядуванню і самоконтролю групи. Його роль як агента розвитку процесу трансформативного навчання змінюється від ролі
директивного фахівця, наділеного владою, відповідальністю і здатністю приймати рішення, до ролі представника науки, ініціатора
самоорганізації дискурсу в групі і рівного з іншими його учасника
[Cranton, 1994b]. Виконання такої ролі в навчальній комунікації вимагає від викладача не тільки високих професійних знань, а й відповідних моральних якостей.
Таким чином, соціально-комунікативний підхід до розуміння раціонального дискурсу як ключового елементу і засобу освіти для дорослих дозволяє розкрити комунітаристський і етичний сенс теорії
трансформативного навчання Мезіроу.
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Теорія трансформативного навчання, розглядаючи процеси трансформації індивіда у складних, нелінійних соціальнокомунікативних контекстах, розкриває інтегративні механізми цього
процесу, долаючи бінарний підхід традиційних способів навчання.
Саме трансформативний підхід є релевантним для людини, що знаходить себе в динамічних, переплетених потоках систем, що трансформуються та накривають острови життєвого світу, змиваючи,
знецінюючи, позбавлюючи сенсу життя індивіда. Трансформативне
навчання допомагає індивіду, з одного боку, розкрити його власний
потенціал як номадичної, трансверсальної особистості, яка завдяки
здатності до трансгресії нескінченно завойовує нові культурні простори, з іншого – розвинути здібності комунікації і взаєморозуміння
з метою вибудовування нових загальних смислів і ціннісних
орієнтацій. «Людина терміналу», яка рухається у нескінченних мережевих переходах, повинна зуміти через нову чутливість і дискур-
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сивно-рефлексивну відкритість до Іншого інтегрувати його досвід і
цінності, щоб самій стати віртуально універсальною. Дана інтенція
як регулятивний принцип імпліцитно притаманна теорії трансформативного навчання. Це робить її «відкритим», «незавершеним проектом», «теорією у розвитку», що відкриває нові горизонти в нашому розумінні ролі освіти для дорослих, спрямованої на становлення
автономного індивіда як відповідального комунікативного суб’єкта
громадянського суспільства в умовах «плинної сучасності».
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Реформування сучасної вищої школи, що відбувається у складних
внутрішніх соціально-економічних і зовнішніх глобалізаційних умовах, актуалізує розробку когнітивного складника оновлення вищої
школи. Його складність полягає в тому, що цей складник охоплює не
тільки когнітивні технології навчання, розвитку креативності й ментальних процесів, а й слугує когнітивним підґрунтям інституційного
розвитку вищої школи. Найбільшого значення при цьому набувають
когнітивні засади методології для розвитку наукових досліджень
і технологій та когнітивні основи інноваційної культури, що сприяють перетворенню оновлення вищої школи в основу системної
модернізації економіки та суспільства.
Метою даного дослідження є виокремлення й дослідження когнітивного аспекту методологічного та інноваційного оновлення вищої
школи та виявлення особливостей його реалізації в сучасному освітньому середовищі.
Досягнення мети передбачає розв’язання низки завдань, а саме:
- розкриття структури когнітивного складника методологічного
оновлення вищої школи, його зв’язку з когнітивними
пізнавальними процесами та когнітивно-особистісними основами формування професійної та соціокультурної ідентичності
фахівця;
- розкриття значення когнітивного складника в розвитку
методологічної культури та різних видах освітянського менедж
менту.
Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми. Теоретичною передумовою виокремлення та вивчення когнітивного
аспекту методологічного та інноваційного оновлення вищої школи є
введення у розгляд когнітивного горизонту синергетичної парадигми
[15]. Когнітивна парадигма акцентуалізує важливість когнітивного
виміру та встановлює його зв’язок із методологією та методологічною
свідомістю. Важливими є обґрунтування методологічного статусу
когнітивістики та її полідисциплінарності, особливість когнітивної
методології побудови світу. «Однак, особливо в дусі вимог часу,
а також визначального напряму розвитку самої когнітивістики,
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слід змістити акцент розгляду концепції картини світу ближче до
соціальної сфери, до картини соціальної реальності» [5, с. 179].
Важливим складником методологічного оновлення вищої школи
є становлення нового, методологічного виміру праксеологічності.
«Праксеологічність методологічна постає у вигляді методологічних
трендів та нового типу методології, у яких реалізація збігається зі
становленням об’єкта як складової певного середовища – насамперед мережного. Методологічні тренди формують трансформаційний
вектор комунікативного та знаннєвого середовища» [8, с. 32]. Розкриття нових вимірів методології виявляє її зв’язок із комунікативними процесами. Методологізування та його зв’язок із комунікативними та організаційними процесами та методологічною свідомістю
[13, с. 12] слід розглядати як певний вид праксеологічності. Актуальними є розвиток досліджень про нове, нелінійне мислення та його
постнекласичні характеристики (І. Добронравова, Н. Кочубей). У
розкритті особистісного вектора методологічного оновлення обґрунтування дитиноцентризму (Л. Губерський ) та людинотворчої місії
вищої школи у працях В. Андрущенка, В. Беха та ін.
Розкриття структури когнітивного складника методологічного та
інноваційного оновлення вищої школи передбачає розкриття його
зв’язку з когнітивними пізнавальними процесами та когнітивноособистісними основами формування професійної та соціокультурної ідентичності фахівця.
Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи,
формуючи методологічну культуру постановки проблем і знаходження шляхів їх розв’язання, визначаючи шляхи формування професійної та соціокультурної ідентичності фахівця, розвиває креативність
особистості, формує її здатності до когнітивного креативу [11, с. 67].
Це відкриває нові виміри розвитку методологічної свідомості. На
місце абстрактно-теоретичного розвитку методологічної свідомості
як методологічної свідомості певної науки приходить методологізування як методологічна практика, що поєднує в собі креативність у
дослідницькій, педагогічній та виховній сферах. Необхідність поєднання креативності в дослідницькій, педагогічній та виховній сферах зумовлена неперервністю когнітивного досвіду ідентичності, що
формується. Традиційна відірваність наукових досліджень і дослідницької діяльності вищої школи від системи навчання та виховання
та ізольованість виховних практик від навчального процесу знижують ефективність методологічних інновацій.

324

Розділ 3. Освіта в складному світі

bo
o

k.

su

m

y.

ua

Постнекласичне розширення розуміння методології як системи
знання включає в себе принципи, постулати, парадигми – різноманітні методологеми, які з позицій основної вимоги постнекласичності – людиновимірності – зумовлюють необхідність наближення
до когнітивних основ мисленевої активності людини. При цьому
йдеться не про абстрактне мислення, а про пізнавальні процеси особистості в реальному соціальному та соціокультурному контексті,
які поєднують у собі репрезентацію різноманітних об’єктів у вигляді теоретичних схем та ідеалізацій; саморепрезентацію, яка виявляє
соціально-заннєвий і соціально-культурний виміри знання. Саморепрезентація характеризує професійну ідентичність фахівця через
її науковий, методологічний та інші суспільно значимі результати.
Праксеологічність саморепрезентації виявляє креативну здатність
фахівця до застосування знаннєвого науково-дослідницького результату на різних системних рівнях можливої практичної реалізації:
від безпосереднього впровадження в педагогічний процес до можливості впровадження у практичні контексти професійної діяльності.
Сьогоднішня орієнтація на абстрактне методологізування гальмує підвищення ефективності наукових розробок вищої школи. Наукові дослідження та їх результати при цьому залишаються у сфері
знання. Висока спеціалізація, специфічність і конкретність наукових
результатів, здобутих у певній галузі науки, розвитку якої дослідник
присвячує своє життя, без розвитку когнітивних механізмів саморепрезентації цих результатів робить дуже важким і довгим шлях до
їх суспільного визнання та практичної реалізації. Адже ж глибинні
суть й тонкощі найбільшого знання набувають його творці. Саморепрезентація через науковий здобуток на різних рівнях практичної реалізації є необхідним складником сучасної методологічної культури.
Без цього складника методологічне оновлення вищої школи позбавлене праксеологічного виміру.
Формування професійної ідентичності невідривне від соціокультурної ідентичності. «Тому окремим цікавим напрямом є дослідження взаємозв’язку когнітивістики з культурою і культурологією. Когнітивні репрезентації, самоідентифікація, самовизначення на різних
рівнях: від особистості до нації – усі ці когнітивні конструкти і процеси нерозривно пов’язують культуру і когнітивістику» [7, с. 181].
З нормативним аспектом методології пов’язане формування етосу українського вченого, українського держслужбовця, українських
лікаря, інженера та ін. Корпоративні механізми контролю відтворен-
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ня нормативного аспекту професійної діяльності, на відміну від західних країн, де вони стали частиною культурної традиції, в Україні
ще не сформовано. Їх відсутність відкриває шлях до численних порушень у сфері професійної діяльності, зокрема, з поширенням її різноманітних корупційних проявів. Боротьба суспільства з корупцією
рухається по замкненому колу: на зміну заплямованих і звільнених
приходять нові особистості, які рухаються тими самими схемами.
Формування когнітивного складника методологічного оновлення
вищої школи виводить припустимість, неприпустимість певної когнітивної дії – ментальної, прийняття рішень, планування майбутніх
дій – на рівень ідентичності професійної та соціокультурної. Когнітивна особливість цього рівня полягає в тому, що ідентичність може
діяти і мислити тільки так, якою вона є. Без вирішення цієї проблеми
на рівні системи навчання і виховання та освітніх практик, без досягнення повноцінної професійної та соціокультурної ідентичності
фахівця ця система методологічного оновлення позбавляється внут
рішнього сенсу.
Сучасна інструменталізація методології, яка спирається на розгляд методологій у різних сферах професійної діяльності виключно
як інструментів, підкреслює прагматизм праксеологічності. Але за
цією прагматикою втрачається головне – когнітивно-особистісний
вимір методологічних застосувань. При цьому потрібно враховувати
когнітивні особливості української ідентичності. «У цілому, на відміну від багатьох західних культур, що органічно поєднують раціоналістичні засади побудови та життєдіяльності всіх основних сфер
суспільства – політики, соціальних відносин, економіки – з наповненням їх суспільно значущими емоційними смислами, українська
культура має більш варіативний “народний” характер. Загальноукраїнські цінності як світ суб’єктивного самовизначення людини є
складною комбінацією етнічно традиційних настанов, вірувань, звичаїв, традицій, обрядів тощо; привнесених останнім часом із країн
Заходу й тих, що є спадком радянської доби існування українського
народу. Вони мають і загальноментальний модус, і стратифікаційну
визначеність...» [14, с. 269–270].
За цих умов когнітивний вимір методологічного оновлення вищої школи, що визначає професійну та соціокультурну ідентичність
фахівця, набуває вирішального значення. Він виявляє притаманну
ментальним процесам, що характеризують постановку проблем та
знаходження нестандартних рішень у реальних практичних контек-
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стах, виявляє спрямованість на реальне майбутнє. Майбутнє наближається, формується внаслідок певних когнітивних дій і рішень. Ми
фактично його самі створюємо.
У цьому контексті розвиток когнітивного виміру методологічного
оновлення вищої школи створює методологічне підґрунтя для підвищення ефективності всіх сфер суспільного життя.
У когнітивно-особистісному вимірі це характеризує динаміку покращення інтелектуального людського капіталу. І головне – це відповідає внутрішньому прагненню людей жити в іншому, кращому
суспільстві. Водночас це дає надію на здобуття українською молоддю, яка отримує вищу освіту, більш значного, а можливо й вирішального впливу на можливість модернізації українського суспільства.
«Поняття когнітивних структур можна визначити так: це ті сталі
інтелектуальні утворення, які знаходять своє виявлення у ментальних процесах та роблять можливою подію знання, тобто дозволяють нам мати знання (або внутрішню впевненість у тому, що ми їх
маємо)» [8, c. 6]. Визначальність когнітивно-особистісного виміру –
формування професійної та соціокультурної ідентичності дає змогу
встановити інтегральну єдність методологічної основи вищої школи
у різних видах діяльності. Її проявом є методологізація репрезентації
як основного поняття когнітивних наук. Перетворення репрезентації на методологічну процедуру, яка спрямована на об’єкт, на особистість науковця через розкриття його наукового здобутку, виявляє єдність знаннєвого та особистісного рівнів когнітивного. Застосування
методу особистісної репрезентації, що поширюється нині в сучасних
педагогічних проектах і практиках, створює методологічну процедуру представлення знання про різні об’єкти при викладанні будь-якої
(природничої, гуманітарної, технічної) дисципліни постає у вигляді особистісного прикладу здобування знання в єдності з аксіологічними вимірами його реалізації у сфері професійної та суспільної
діяльності. Це надає особистісну орієнтованість репрезентативізму.
Репрезентативізм, що раніш поставав в основному у вимірах методологічних конструкцій абстрактної науки та існував як її суто теоретичний вияв; у нових умовах розглянутий в якості когнітивного
складника методологічного оновлення вищої школи виявляє тісний
зв’язок методологічних напрацювань та інновацій з глибинними
когнітивними основами особистості. Реальна єдність когнітивних
процесів і методологічних інновацій виявляє конструктивність методологічного оновлення вищої школи. У сучасних умовах методо-
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логічне оновлення вищої школи – це складний нелінійний процес
розвитку рефлексивності освітянського середовища, формування
когнітивних аспектів складносності. В цих умовах становлення різних видів освітянського менеджменту – стратегічного, ресурсного, тайм-менеджменту та ін. виступає як неперервне методологічне
оновлення, як основа розвитку когнітивних пізнавальних процедур.
Замість лінійності інструменталізму методології, який проявляється у постійному застосуванні одних і тих же методологем із повторенням одних і тих самих очікуваних ефектів, приходить нелінійна
складнісність методологічного оновлення завдяки креативності креативних процесів, створює нові обрії майбутнього, що формується.
Важливим когнітивним складником інноваційної культури сучасної вищої школи є здатність до виявлення перспективних тенденцій, концепцій ідей і моделей розвитку вищої освіти. Формування
інноваційної культури спрямовує на виявлення шляхів модернізації
та підвищення ефективності вітчизняної освіти. Когнітивним складником, що визначає інтегральну спрямованість інноваційної культури на модернізацію, стає розвиток візіонерства. Візіонерство ґрунтується на формуванні Vision як когнітивної здатності у теперішньому
виявляти зародки майбутнього та формувати перспективу переходу
до завтрашнього стану. В цих та інших переходах когнітивне постає
не тільки як джерело активності, але і як самоактивність, пов’язана
з людиною та її пізнавальними здатностями. Візіонерство поєднує в
собі конструктивізм і репрезентативізм.
Постнекласичною засадою конструктивізму є цілісність когнітивного сприйняття майбутнього, виявлення нелінійності шляхів
перетворення сучасного стану на майбутнє. Цілісність виявляє концептуальну єдність, системність і завершеність конструктивних дій.
Конструктивізм розкриває когнітивну здатність на перетворення
репрезентацій. В репрезентації розглядається біполь репрезентатор-репрезентант. «У випадку репрезентатора до розгляду залучається тільки його властивість репрезентувати деяку конкретну роль
репрезентанта. При цьому механізм репрезентації є прозорим» [10,
с. 131]. Сутністю біполю репрезентатор-репрезентант є монадна термінальна дія репрезентації [10, с. 131]. У випадку візіонерства йдеться
про об’єкт, цілісність якого виникає внаслідок репрезентації як конструктивної дії.
Репрезентації перестають бути простим заміщенням об’єкта, що
існує, репрезентатором, у тому числі знанням, моделлю чи теорією.
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Конструктивність та цілісність репрезентації у візіонерстві розкриває неіснуюче – об’єкт, якого ще немає, як складник цілісного візуального образу, який набуває рис аподиктичності – необхідності
й загальності. Візіонерство при цьому відрізняється від внутрішніх
репрезентацій, які є суб’єктивними представленнями майбутнього.
Внутрішні репрезентації в нейролінгвістичному програмуванні розкривають спрямованість перспективного розвитку системи на усвідомлення самої себе. Вони є суб’єктивними, візуальними та чуттєвими. Однак «ментальна репрезентація не є термін, який описує зміст
психічного відображення» [9, с. 28].
Натомість візіонерство виявляє пласт майбутнього в існуючому
та з’ясовує необхідний перехід до майбутнього як вияв самоорганізації системи та її самовдосконалення. Розкриття візіонерства як когнітивного складника інноваційної культури переводить системний
зріз дослідження переходу з теперішнього стану системи до майбутнього з рівня причинності до рівня цілісності.
Постнекласичними засадами розвитку візіонерства на рівні причинності є розробка телеологічної причинності, кондиціональної
причинності й циклічної причинності. Телеологічна причинність
розкриває перехід від теперішнього до майбутнього у вигляді причини як ідеального образу цілі. Кондиціональна причинність розкриває
взаємозв’язок трансформації, що відбувається в системі, з трансформаціями середовища. Циклічна причинність виявляє замкненість,
так звану наявність циклів, у причинно-наслідкових зв’язках.
Візіонерство, поєднуючи цілісність, конструктивізм і репрезентативізм, створює системне передбачення майбутнього стану вищої
освіти як досягнення мети інноваційних процесів, спрямованих на
освітні трансформації та модернізацію вищої школи.
Пов’язаний з когнітивною здатністю до створення нових репрезентацій майбутнього, конструктивізм візіонерства полягає у формуванні
нових концепцій розвитку вищої школи. Репрезентації як абстрактні
теоретичні конструкції у візіонерстві перетворюються на когнітивні
схеми, що визначають нові цілі та нові зразки діяльності. Концептуалізація, поєднуючись у візіонерстві з візуалізацією майбутнього, надає
образу майбутнього форму мети. Концептуалізація, поєднана з конструктивністю, дає змогу створювати карту руху до мети.
Сучасне візіонерство є складником управлінської діяльності.
Найбільшого розвитку воно набуло у стратегічному менеджменті.
Однак корпоративні рамки візіонерства обмежені визначенням місії

Олександра Рубанець. Когнітивний складник реформування вищої школи

329

bo
o

k.

su

m

y.

ua

та стратегії певного організаційного чи корпоративного утворення,
що існує у фіксованому, насамперед ринковому, середовищі.
Візіонерство як складник інноваційної культури вищої школи виявляє майбутнє вищої освіти не тільки як інституту соціалізації та
людинотворення, а й як інституту, який своїм розвитком і визначенням спрямованості цього розвитку істотно впливає на модернізацію
суспільства. У суспільстві, що трансформується та переживає складні системні модифікації, значення вищої освіти як інституту суспільної модернізації значно зростає. У своїх освітніх трансформаціях
вища освіта стикається як із зовнішніми глобальними середовищами та системами, так і з викликами, які зумовлюють необхідність її
внутрішніх трансформацій. Серед глобальних середовищ чільне місце посідають світовий освітянський і європейський науково-освітній
простори. В інноваційному оновленні вищої школи необхідно засвоїти уроки досвіду трансформацій та реформ, що відбулися в інших
країнах. Не можна повторювати той досвід, який призводив до втрат
у розвитку вищої школи та її впливу на суспільство. Світова суспільна стратегія розвитку – формування інформаційного суспільства та
перетворення його на суспільство знання – підвищує значення інноваційного потенціалу вищої школи. Це створює новий виклик, який
полягає в переході від хаотичних, некерованих інноваційних процесів у вищій школі до становлення інноваційної культури, яка підніме
на якісно новий рівень наукові дослідження і трансформаційні процеси в цілому.
Нелінійність, непрогнозованість робить значення цілісності та її
впливу на процеси оновлення нагальною необхідністю. Інноваційна
культура вищої школи в умовах сучасної постнекласики стає способом реалізації людиновимірності інноваційних процесів. Перехід інноваційних процесів з рівня об’єктивної даності до рівня інноваційної культури створює запит на оволодіння когнітивними процесами
та когнітивними пізнавальними здатностями, які формують ідентичність у процесах її саморозвитку та у процесах взаємодії із середовищем. Когнітивний складник інноваційної культури вищої школи
є основою становлення того типу когнітивного, який визначає глибинні інтенції та самомодифікацію вищої школи як цілісності. Становлення візіонерства як складника інноваційної культури вищої
школи виявляє трансформуючий вплив вищої школи на різні типи
макро- та глобальних середовищ, перетворюючи її на області ідентифікації, в яких вища школа реалізує свою місію, функції та мету.
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Складні нелінійні постійно змінювані об’єкти останнім часом усе
більше стали знаходитись у колі інтересів сучасного наукового знання. Основним «збудником спокою» у цій сфері було і залишається
природознавство, але все частіше підходи, методологія, уявлення
про функціонування складних нелінійних утворень переносяться
з природничо-наукової сфери у гуманітарну, економічну, соціальну
галузі. У цьому контексті варто згадати роботи О. Астафьєвої, Л. Бевзенко, В. Буданова, Л. Горбунової, І. Добронравової, Л. Кіященко,
М. Нестерової, І. Предборської, Я. Свірського та багатьох інших.
Свого переосмислення з сучасних метологічних позицій потребує
і дитинство як складний феномен. Власне, розуміння дитинства як
явища, вартого уваги з боку науки, відбулося в середині ХХ століття.
Тут можна згадати роботи М. Мід та великий пласт соціально-антропологічних досліджень початку та середини ХХ столття, а також
етнографічні розвідки, що проводилися під керівництвом І. Кона у
1980-х роках. При цьому важливою складовою цих робіт був саме збір
фактологічного матеріалу, який, на нашу думку, має переосмислюватися та заново прочитуватися з кожним значним методологічним
поворотом. Тому метою даного дослідження є аналіз можливостей
сучасної постнекласичної методології у дослідженні феномену дитинства.
Спочатку з’ясуємо, що таке складність і чому сучасні уявлення
про складність можуть бути застосованими до розуміння феномену
дитинства.
У буденній мові протиставляється простота і складність. Інтуїтивно простими явищами ми можемо назвати, наприклад, рух маятника або ковзання твердого тіла по похилій поверхні. Складні явища
мають свою структуру, організацію більш високого рівня. Такими
можуть бути, наприклад, природні, соціальні, культурні явища, економічні, лінгвістичні, біологічні системи і багато що інше. У всьому
складному разом з організацією присутня також певна мінливість,
невизначеність.
Зі складністю як специфічним явищем зіткнулися в природознавстві, коли прийшло усвідомлення обмеженості способів описання які
застосовувались до таких об’єктів. Це пов’язано, насамперед, з від-
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критістю цих об’єктів, на відміну від закритих ізольованих систем,
функціонування яких може бути редуковано до взаємодії частин, з
яких такі системи складаються. Складні утворення, що перебувають
у постійній взаємодії з навколишнім середовищем, змінюються самі
та змінюють саме середовище. Ця обставина дозволяє зробити висновок про те, що «надскладні об’єкти перебувають в постійному становленні, тобто, самозміні, самоорганізації та перетворенні у дещо
інше» [1, с. 300].
У межах даної статті ми не будемо аналізувати підходи до вивчення складного, про це більш докладно можна подивитися в інших
публікаціях [2]. Зазначимо, що класифікацію складних об’єктів запропонував М.С. Каган, визначивши різницю між простими, складними, надскладними та супер-надскладними об’єктами. На думку
М.С. Кагана, існує суттєва відмінність між складністю різних
об’єктів, наприклад, складність молекули, клітини, організму, або
суспільства сильно відрізняються одне від одного. Зокрема, автор доходить висновку, що на сьогодні зміст поняття «складність» поки що
залишається невизначеним, але при цьому можна вказати на певні
онтологічні розбіжності у таких класах систем:
yy прості, або механічні системи, які є характерними для неживої
природи та техніки;
yy складні, або органічні системи, які притаманні живій природі, –
від окремого організму до біоценозу;
yy надскладні, або антропо-соціо-культурні системи. У таких системах відбувається поєднання різних за своєю сутністю властивостей природи та суспільства, яке втілюється в культурі людської
діяльності;
yy супернадскладні системи – це буття особистості, яке
відображається в художніх образах, її інобутті. Рівень складності
таких систем породжується унікальністю кожної особистості,
тобто безкінечністю модифікацій, які сприяють виникненню
низки якостей і закономірностей розвитку, яких немає навіть у
надскладних системах. Для осягнення цієї реальності потрібне
розуміння, а не пояснення, співчуття, а не бездушний аналіз [3,
c. 362–363].
На нашу думку, якщо послуговуватись класифікацією М.С. Кагана, то дитинство можна віднести до найбільш складних з останньої
групи супер-надскладних систем. Це можна пояснити наступним:
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По-перше, дитина складніша дорослої людини. Ця складність
обумовлена принаймні двома обставинами. З одного боку, фізичний,
розумовий, соціальний розвиток дитини відбувається пришвидшеними темпами порівняно з дорослими. Це, так би мовити, вибуховий
розвиток, який згодом сповільнюється, певним чином змінюється,
але не спиняється. Як зазначають С. П. Курдюмов та О. М. Князєва, «частина може бути складнішою за ціле (за своєю поведінкою, за
спектром можливих форм), якщо вона має більш високий показник
нелінійності порівняно з цілим. У відповідності з нашим синергетичним баченням, це має місце, вочевидь, у випадку людини в суспільстві. Людина є складнішою за соціальну групу або суспільство
через те, що її нелінійність вища. (Те ж можна сказати і про дитину – вона складніша за дорослу людину, бо її нелінійність вища. –
Н.К.) Сильна нелінійність означає, що відповідному структурному
утворенню на своєму рівні організації притаманний більш складний
спектр просторово-часових форм-структур та можливих режимів
розвитку» [4, с. 387]. Саме такий стан об’єктів, що розвиваються, є
найбільш нелінійним, непередбачуваним, насиченим багатьма можливостями, отже, таким, що виявляє більшу складність. Зі складністю розуміння маленької дитини стикаються дослідники багатьох
країн, які вивчають особливості розвитку малечі. Наприклад, канадські дослідники виявили, що маленька дитина може сприймати дві
мови як рідні тільки у тому випадку, коли починає чути другу мову
не пізніше, ніж у 6–8 місяців. Після цього віку друга мова сприйматиметься як чужинська і для її вивчення будуть задіяні інші частини
мозку.
З іншого боку, додається також унікальність обставин розвитку
дитини, неповторність поєднання соціальних, культурних, сімейних, історичних, природних і інших факторів, які не завжди сприймаються дорослими як важливі. Як зазначає дослідниця дитячої
поведінки Марія Осоріна, «світ дітей співіснує зі світом дорослих
в одному і тому ж фізичному просторі, однак ми надзвичайно сліпі
щодо життя і культури «племені дітей» [13, c. 9]. Соціальний простір
дитинства насичений безліччю можливостей, деякі з яких реалізуються протягом життя, але для дорослих ці можливості не завжди є
прозорими і зрозумілими.
По-друге, дитину, особливо маленьку, значно складніше розуміти, ніж дорослішу, яка може певним чином висловитись. До того
ж, завдяки вибуховості свого розвитку, постійній змінюваності, що

334

Розділ 3. Освіта в складному світі

bo
o

k.

su

m

y.

ua

притаманна дитині, розуміння і стратегії дій дорослих, що є адекватними для попередніх станів, дуже часто не спрацьовують для дій
у реальному часі. Тобто дитину складно зрозуміти здебільшого тому,
що утруднено або неможливо отримати адекватну інформацію про
неї. Як підкреслює дослідник складних явищ Д. Рюель, «Певна сутність є складною, якщо вона вміщує в собі деяку інформацію, яку
складно отримати» [5, с. 129].
Таким чином, відбувається нашарування двох складностей –
складності онтологічної, що відбиває особливості індивідуального
становлення дитини, її всебічного прискореного та необоротного
розвитку, та складності гносеологічної – неможливості або суттєвої
ускладненості отримання інформації та розуміння цих процесів з
боку дорослих.
До того ж, саме дитинство як певний феномен є неоднозначним і
по-різному сприймається представниками наукового світу. Як зазначає І.С. Кон, засновник міждисциплінарного напряму досліджень,
який він назвав етнографією дитинства, «натуралістично орієнтована буденна свідомість схильна сприймати і описувати дитинство
і юність тільки як інваріантні стадії розвитку людини або як певні
демографічні категорії. Насправді ж дитинство є культурно-історичним феноменом, який можна зрозуміти лише з урахуванням вікового
символізму, тобто системи представлень і образів, в яких культура
сприймає, осмислює і легітимує життєвий шлях індивіда і вікову
стратифікацію суспільства» [6].
Таким чином, до перших двох складностей, що накладаються та
підсилюють одна одну, можна додати ще одну – соціальний вимір
дитинства як культурно-історичного феномену, що суттєво збільшує
складність і без того складного утворення. Необхідно зазначити, що
відмічені нами аспекти складності дитинства не є вичерпними і мають доповнюватись відповідно до засвоєння не тільки науковцями,
але й вихователями, вчителями, батьками принципів пізнання та поводження з супернадскладними феноменами.
Як вже зазначалось, дитинство як неповторний та неоднозначний
феномен, що супроводжує та певною мірою визначає життя кожної
людини, стало привертати увагу науковців особливо у другий половині ХХ століття. Розуміння даного феномену та його адекватне відбиття у сучасному науковому дискурсі, на нашу думку, затрудняється кількома обставинами, спричиненими помилковістю та ілюзіями,
що характерні для людського мислення та пізнання взагалі. Як за-
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значив Е. Морен, знання не є відбиттям речей чи зовнішнього світу.
Усі сприйняття являють собою процеси перекладу та реконструкції
спонукань та сигналів, які спіймані та закодовані відчуттями та відбуваються у людському мозку [7, с. 25]. Саме тому постала проблема
переосмислення феномену дитинства с позиції сучасної методології,
що включає в себе, зокрема, інше розуміння складності та зважає на
постнекласичні практики. Назвемо основні ілюзії та хибні судження
щодо феномену дитинства.
По-перше, це непрофесійне батьківське помилкове розуміння
дитини та дитинства як прозорого та простого. У всіх нас (майже у
всіх) так чи інакше є власні уявлення про дітей, дитинство, власний
досвід очікування, виховання, спілкування з дитиною. Цей досвід
у багатьох випадках затьмарює дійсну складність дитинства, не дає
можливості вийти за межі звичних уявлень. Тому дитина як індивідуальне або дитинство як загальне явище багатьом людям уявляється
відомим, прозорим, не вартим особливого проникнення, розуміння,
дослідження. Тільки особливо проникливі люди з висоти прожитих
років можуть зрозуміти складних характер даного явища та саркастичну неоднозначність відомого вислову: «Любіть ваших онуків,
вони помстяться вашим дітям». Схильність до самовиправдання та
егоцентризм дорослих зазвичай не дають змоги їм зрозуміти, що саме
вони часто-густо є причиною хибних уявлень про власну дитину,
отже, обдурюють самих себе, створюють вигадки, самі того не помічаючи.
Подібне спрощене сприйняття дитинства спонукає до такого ж
спрощеного розуміння виховання як вироблення певної поведінки,
манер, засвоєння необхідного обсягу інформації. Не заперечуючи
важливості усього перерахованого, зазначимо, що ці вимоги є вторинними щодо необхідності самопізнання, на що, зокрема, звернув
увагу А. В. Курпатов: «Перше ж і найголовніше – це те, як ми навчаємо дитину відноситися до самої себе. Якщо дитина живе у середовищі, яке постійно оцінює її як нерозумну, некрасиву, безталанну,
заздрісну, агресивну, плаксиву і таке інше – то повірте, саме такою
вона і стає» [8, с. 26].
По-друге, існує певна інерція, притаманна будь-якій нормальній
науці, коли свідомо чи несвідомо захищаються власні напрацювання, методи, досягнення. Виникає ситуація (між іншим, характерна
не тільки для дитинознавства), коли методологія, напрацювання
колег суміжних галузей переходять на подальші методологічні рів-
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ні, тоді як напрацювання у галузі, що розглядається, залишаються
на попередніх позиціях. Тобто виникає певна невідповідність між
методологічними можливостями, що надає сучасний постнекласичний етап розвитку наукового знання, та наявним розвитком пізнання феномену дитинства. Для адекватного пізнання даного феномену
необхідна, як зазначив Е. Морен, складна парадигма причетності /
розрізнення / поєднання, що дозволяє побудувати таку концепцію,
але вона ще не вписана у наукову культуру [7, с. 30].
По-третє, перехід людства до префігуративної культури (за класифікацією Маргарет Мід), що, безумовно, пов’язано з наслідками
розвитку інформаційного суспільства та можливостями саме дитячого мозку сприймати та застосовувати новітні досягнення інформаційних технологій. «Сьогодні ж раптом в усіх частинах світу, де усі
народи об’єднані електронною комунікативною мережею, у молодих
людей виникла спільність досвіду, того досвіду, якого ніколи не було
і не буде у старших. І навпаки старше покоління ніколи не побачить
в житті молодих людей повторення свого безпрецедентного досвіду
перетворень, що змінюють один одного. Цей розрив між поколіннями абсолютно новий, він є глобальним та загальним» [9]. Виникає
ситуація, коли діти починають вчити дорослих та демонструють значно вищі можливості, ніж дорослі. Життєвий досвід дорослих виявляється непридатним для передачі його наступним поколінням, діти
виявляються такими собі «прибульцями з майбутнього», невідомими
та незрозумілими. Така ситуація не тільки спричиняє певне напруження у стосунках, не сприяє посиленню взаєпоморозуміння між
поколіннями та ускладнює розуміння феномену дитинства, а й вимагає постійних відстежень цієї ситуації з боку суспільства для збереження та забезпечення його цілісності, що є окремою соціальною
та науковою проблемою.
По-четверте, що багато у чому витікає з першого, – це не належна
увага до значення та цінності дитинства з боку керівних органів держави. З усіх структурних складових освіти саме проблемам раннього
дитинства та дошкільного виховання приділяється незначна увага,
про що говорить хоча б той факт, що заробітна плата в дошкільних
закладах найменша з усіх працівників галузі освіти. До того ж, з погляду особливої складності феномену дитинства, необхідно переосмислити увесь процес підготовки фахівців дошкільної галузі. Це
мають бути артистичні люди, яким притаманна особлива емпатія,
обдаровані у багатьох напрямах мистецтва – малюванні, музиці, тан-
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цях, які люблять дітей та усі свої таланти спрямовують на розуміння дитини та забезпечення умов для її становлення та розвитку. Такі
люди, відповідно до вимог часу та розуміння дитинства як складного
утворення, незворотній перебіг якого багато в чому визначає подальше життя людини і суспільства, мають бути не просто вихователями,
гувернантами або психологами. Такі фахівці – насамперед спеціалісти з особистісного розвитку дитини. Відбір, підготовка та подальше
відстеження таких фахівців – ще одна особлива комплексна проблема, яка також має вирішуватись на ґрунті сучасних постнекласичних
методологій та вимагає особливого дослідження.
Розуміння цих обставин, здебільшого зовнішніх щодо феномену
дитинства, вимагає, передусім, залучення нових підходів до його дослідження, обґрунтування застосовності сучасної методології в аналізі даного явища. На наш погляд, напрацювання, представлені роботами У. Матурана та Ф. Варела, а також Е. Морена та інших шкіл
дослідження складності та постнекласичних практик, дають можливість більш адекватного розуміння феномену дитинства як супернадскладного утворення та відкривають можливість побудови відповідних стратегій пізнання та діяння. Особливо хотілося б зазначити
концепцію інактивованого пізнання, згідно з якою особливу увагу
слід звернути на рефлексію, яку У. Матурана та Ф. Варела інтерпретують як «процес пізнання того, як ми пізнаємо» [234, c. 21]. Саме цей
момент дуже часто вислизає з уваги західної культури, яка налаштована переважно на дію. Проте що б ми не робили, ми невіддільні від
наших уявлень про світ. А те, що ми збираємося зробити, пов’язано
насамперед з усвідомленням нерозривного збігу нашого буття, нашої
активності і нашого пізнання. Інакше кажучи, «усяка дія є пізнання, усяке пізнання є дія» [10, c. 23]. При спілкуванні з дитиною важливо зрозуміти, що така взаємодія є особливою практикою, де пізнання нерозривно зв’язано з діяльністю, яка, своєю чергою, впливає
на тих, хто діє та пізнає. У процесі взаємного пізнання і дорослий,
і дитина активно детермінують один одного, змінюються у взаємодії один з одним. Пізнання невіддільне від суб’єктів, які пізнають і у
процесі якого відбувається конструювання як їх внутрішнього, так і
зовнішнього світу. Це творчий коеволюційний синергетичний процес, у якому здійснюється ко-детерминація і когерентний розвиток
зовнішнього і внутрішнього того, хто пізнає, і пізнаваного. «Усе, що
ми робимо, – це структурний танок у хореографії співіснування» [10,
c. 218]. Такі погляди є близькими до поглядів Е. Морена, який сфор-
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мулював принципи складного мислення: голографічність пізнання,
принцип генеруючої петлі, принцип автоекоорганізації, принцип
діалогу і принцип повторного введення в процес пізнання того, хто
пізнає [11]. Ріднить ці концепції, як нам уявляється, погляд на роль
суб’єкта в процесі пізнання, на його принципову невидалимість, невиключеність з цього процесу, а також самореферентність, нелінійність і когерентність еволюції об’єкта пізнання, суб’єкта, який пізнає,
а також методів і засобів пізнання. Різниця між дорослим і дитиною
у цьому процесі взаємодії та взаємного пізнання полягає у тому, що
дорослий розуміє інтерсубєктивність даного процесу та рефлексує
над ним, а дитину необхідно цьому навчити. А різниця між поперед
нім і сучасним розумінням ролі дорослого полягає в усвідомленні та
необхідності відстеження останнім самозмін, взаємодетермінації,
когерентності, невідривності, голографічності процесів взаємного
пізнання дитини і дорослого.
Саме ці моменти є характерними для постнекласичних практик.
«Мова йде про різноманіття, про принципову негомогенність людського життя. Ми живемо цією різноманітністю практик, поступово
переходячи від однієї практики до іншої. …Певною мірою практики і є іграми: вони розігруються людьми по визначеним правилам
та пов’язані із сумісною діяльністю та взаємопорозумінням» [12,
c. 61–62]. Тобто спілкування дитини і дорослого є постнекласичною
практикою, що визначається грою взаємопізнання, самозмін, конвергентною когерентною рефлексивною взаємодією того, хто пізнає,
і пізнаваного та включає як суб’єктів, так і навколишній світ.
Отже, дитина як одиничне явище та дитинство як соціальнокультурний феномен є складними утвореннями, розвиток яких має
вибуховий характер та є незворотнім та можливісним. Складність
дитинства характеризується також хибними судження стосовно феномену дитинства та труднощами його пізнання, коли наявний досвід дорослих не встигає за змінами, які відбуваються з дитиною.
Взаємодія з дитиною є постнекласичною практикою, вимагає сучасних знань для всіх дорослих та особливих, підготовлених спеціалістів з розвиненою саморефлексією.
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Розглянуто проблему адаптації людини до складного навколишьного світу за допомогою інноваційних освітніх технологій, що базуються на досягненнях сучасних когнітивних досліджень. Розглянуті когнітивні освітні технології, зокрема,
які базуються на принципах інтерактивності візуальних комунікацій (ICVTs).
Проаналізовано не тільки типи когнітивних освітніх технологій, а й показано їх вплив на розвиток трансверсальних компетенцій. У контексті складності
актуалізуються саме трансверсальні компетенції, що можуть виступати запорукою успішного існування людини в сучасному складному світі. Основні
трансверсальні компетенції пов’язані з креативністю та проблемами віртуальної
реальності, тому важливо дослідити та імплементувати в освітні технології
принципи та еволюційні механізми когнітивного апарату людини. Також у
статті окреслено основні завдання щодо поліпшення імплементації інноваційних
когнітивних технологій в систему освіти.
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The modern world is very fast changing complex system. Therefore
human needs to change its adaptation strategies because of different
cognitive and evolutionary nische. Internet of Things, Augmented and
Virtual Reality, 3D manufacturing and Artificial Intelligense Socioeconomical global crisis challenges for the new innovation approach in
education and upper-education of the specialists in the future creative
economics. First of all this is the new challenge for the system of high
education. While the concept of “triple L” (LLL) – long life learning – is
suited to the innovative creative society. Anyway, it means to change the
educational system of it’s as creative. This is not only special coursed for
the development of creative tools and approaches. The main task of modern
high education (in particular) is to prepare new learners for the current
global realities. The core problem is changing of cognitive niche of humans.
Especially young people are living in informational, digital society, mostly
in virtual reality. The social reality is very non-stabile with the high level
of uncertainty. It actualizes the problem of proper decision making skills
and creative thinking. New generation needs higher order thinking, higher
cognitive effectiveness. Mainly it concerns of empowerment of creativity,
creative thinking. It’s clear because of creative economy demands creative
actors. Thus, it leads to the problem of proper changes and innovations in the
educational system. Education policies and curricula aim to incorporate a
broad range of skills and competencies necessary for learners to successfully

Marja Nesterova. Educational cognitive technologies as human adaptation strategies...

341

bo
o

k.

su

m

y.

ua

navigate the changing global landscape. “Transversal competencies”,
sometimes referred to as “21st Century skills”, are broad based skills that aim
to meet these challenges, such as technological advances and intercultural
communication. Education policies and curricula aim to incorporate a
broad range of skills and competencies necessary for learners to successfully
navigate the changing global landscape [5].
Educational cognitive technologies – are the set of technologies which
are based on the using of the cognitive channels – first of all visual. All
these technologies aimed for the creativity development and another
directions of cognitive effectiveness. Part of them are sort of training
programs on-line – to develop various classical cognitive tools – memory,
attention, logical thinking, etc. Personally I have trained my brain in the
projects “Lumosity” and it’s Russian analogy “Wikium” (www.lumosity.
com, www.wikium.ru). The “Wikium” project reflects the modern
trend of Cognitivistics – synthesis of fundamental sciences and practical
technologies. Friends introduced founder of “Wikium” to experts in the
field of cognitive and general psychology from the Centre «Humanitarian
technologies» (Moscow State University). They have developed training
methods and algorithms of building exercises based on them. This expert’s
work have been packed by designers and developers in the game shell. Today
online service «Wikium», launched in January 2014, includes 40 different
exercises: they are all based on known studies and experiments in the field
of neuro - and psychophysiology. Users, for example, are encouraged to
memorize and restore the sequence in which the light bulbs. Exercise is a
modification of visual-spatial Corsi test, developed in 1972. The basis for
the other exercises put to effect, named after American psychologist John
Stroop, a delay reaction when a person sees the name of the color, painted a
different color: for example, when the word «green» written in blue letters.
The above types of brain trainings technologies are belong to the set
of cognitive technologies of personal usage. But there are many different
educational cognitive communicative technologies which deeply involve
students in interactive processes of teaching & learning for better results
in education for better cohesion, teambuilding and social intellect
training. We suppose one of the most innovative tools is Interactive Visual
Communicative Technologies (IVCTs) because of connections of these
technologies with the most powerful mechanisms of human cognition –
visual communications and mutual games.
The objective of the above approach is implementation of ICT
technologies of visualization successfully applied in the gaming, design,
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marketing & business spheres into the high education. There are technologies
of video scribing, doodle video, serious games, graphic facilitation and art
scribing which could be successfully connected with teaching& learning
processes. They will help to increase a cognitive effectiveness, social
cohesion in education, motivation and involvement in teaching & learning
processes. These techniques will allow starting education from the youngest
students and successfully educating them by creating of motivated learning
dimension. So, these IVCTs will strengthen the concept of secondary and
high education. The problem of youth motivation to learning is actual not
only for Ukraine but for Europe too. Also this approach will help to solve
the problem of social cohesion by education of various groups of students
(with different social and cognitive styles).
Implementation of the visual technologies in the educational processes
started very early. For instance, the predecessor of modern visual presentation
technologies (like Microsoft Power Point or Prezi) – Kamishibai theatre.
Kamishibai is part of an ancient visual storytelling tradition that originated
during the 12th century in Buddhist temples in Japan (kami = paper, shibai
= drama; paper dramas). Monks there used picture scrolls to pass moralistic
stories to a largely illiterate audience. Traditionally it is a small theatre box
in which large prints can be inserted. On the back of these prints is a story
that the kamishibai narrator reads or tells: image and language coincide
perfectly. A kamishibai story is reminiscent of delayed animation. For
thirty years, from 1920 to 1950, this narrative technique was all the rage
in Japan; it was the forerunner of the popular manga culture. For the past
several years, this unique narrative form has made a global comeback not
only in Japan but in Europe. Kamishibai stories for educational purposes are
still being published and can be found in schools and libraries throughout
Japan and more recently, through the efforts of Kamishibai for Kids, in
the United States and Canada. (www.kamishibai.com). It is very popular in
kindergartens and various types of schools. It is connected with the one of
main task of education – morality and sense making. The main approach
is to develop thinking of the students, to increase the level of their cognitive
ability. And the one of the efficient methods is implementing of philosophy in
the system of high education. This approach is well-known in the pedagogics.
PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C) is a worldwide educational
movement that began in 1972 with the work of Professor Matthew Lipman
and colleagues at the IAPC. Lipman wrote special “philosophical novels”
for use with children and comprehensive “manuals” of accompanying
resources. He also suggested the “community of inquiry” as an appropriate
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method and aim of P4C. Now Philosophy for Children is practiced in more
than thirty countries around the world (www.P4C.co.uk). Doubtless, this
approach with the proper impact of visualization should be implemented
(in accordance with the age psychology and axiology) into the system of
high education. Luck of values platform for the successful adaptation and
personal self-development of youth is the one of the most fundamental and
painful problem nowadays. The above mentioned transversal competences
include the sense-making competence as the important one of them.
Nowadays the use of on-line training, stimulating has been increasing
in all sectors of social activities. «From virtual reality to prepare surgeons
for complex brain surgery, to airplane pilots being tested on simulators.
Yet despite these advances, soft skills training like mediation, has been
one of the last bastions of face-to-face only training. The reason for this
of course is up until now the teaching of a process which is about human
relationships always seemed impossible to deliver via technology» [4]. But
now communicative cognitive technologies could be transferred into the
ICT sphere because of outstanding growth of it’s power and flexibility.
However, with the trend toward on-line, interactive learning in all its forms
increasing and the sophistication of the technology able to deliver many
more nuanced approaches to learning. It conserns first of all the soft skills
(facilitation, mediation, etc.) and how to transfer their art to professionals
and practinioners. «We should seek to capture the spirit of mediation –
which is also about innovation and flexibility – and collaborate with online training organisations to develop content and approaches that will
meet mediator trainees needs while safeguarding the fundamental aspects
of mediation and skills based training [4].
Despite of complex problem of transfer and modification of cognitive
communicative technologies into the virtual, on-line sphere, cognitive
technologies in education and training are key factors in the development of
transversal competences as the base of the European educational policy. In
general, the main goal of education is to adopt student to the success activities
in the complex, non-stabile society (do not forget about challenges of the
virtual and augmented realities). To date, no consensus has been reached for
referring to non-academic skills, non-cognitive skills, 21st century skills,
or transversal competencies, and this is reflected in the reports from the
respective countries and economies. In the report from the Philippines, the
term used is “non-cognitive skills”. In its report “Future Work Skills 2020”
the Phoenix Research Institute has identified these transversal skills and
defined them in ten large blocks of competences” [5]. These competences
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are as follows: Sense-Making, Social Intelligence, Adaptation thinking:
Intercultural competences, Computational thinking, Transdisciplinarity,
Design mentality, Cognitive load management, Virtual collaboration.
The European educational policy oriented to develop these important and
useful skills. Some of them are well-known but changed a little. So, strategic
thinking is very important cognitive competence but it is transferred to the
more complex and actual competence of Sense-Making. We can define it as
the ability to find the deepest or most significant meaning of what is being
expressed. That means the competence to synthesize the key points that
help to create a unique viewpoint before taking decisions. This is sort of
“mix” between strategic thinking, proper decision making and creativity.
And Interactive Visual Communicative Technologies should be the most
important tool in the process of development and dissemination of sense.
The integral parameters of successful interpersonal communications
are base of the competence of Social Intelligence: the ability to connect
with other people deeply and directly, to detect and stimulate the desired
reactions and interactions. Socially intelligent employees know how to
rapidly evaluate the emotions of people around them and adapt their words,
tone and gestures. As a result, this is a key skill for working together and
building relationships of trust, and it is necessary for getting along with
groups of people in different contexts.
The information society demands the competence of Computational
thinking: the ability to translate large amounts of data into abstract concepts
and understand reasoning based on data. As the quantity of data that we have
available to us increases exponentially, many more functions will require
computational thinking skills in order to make sense of this information
In the behavior economics, managing cognitive patterns of social
activities, there is very actual the competence of Mastering the new media:
the ability to evaluate critically and develop content that uses the new media
forms, using those media for persuasive communication. The coming
generation of workers will have to have fluent competences in differing
formats such as video, be capable of “reading” and evaluating information
critically, and communicating it through a number of different channels.
The modern situation demands becoming experts in recognizing
what way of thinking each task requires and reconditioning the working
environments to improve that ability to carry them out. So, very important
the competence of Design mentality: the ability to represent and develop
tasks and work processes in order to get results.
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In the conditions of unlimited flows and dimensions of information
extremely useful the competence of Cognitive loads management: the ability
to discriminate and filter out the important information, and to understand
how to make the most of current knowledge using a variety of tools and
techniques. Everyone has to develop their own technique to deal with the
problem of cognitive overload.
In the nearest future will be the most appropriate competence of Virtual
collaboration: the ability to work productively, to enhance participation,
and demonstrate a presence as a member of a virtual team now that ICT
makes it easier than ever to work, share ideas and be productive in spite of
physical separation [5].
There is very important direction of the development of transversal
competences – implementation of their forming into the educational
processes. Trends and challenges in integrating transversal competencies
into education should be considered and applied in the Ukrainian
educational policy following to the worldwide educational innovation
changes.
All terms broadly refer to and encompass skills, competencies, values,
and attitudes required for the holistic development of learners, such
as: collaboration, self-discipline, resourcefulness, and respect for the
environment [5]. So, it means that new approaches which are aimed on
its development should be implemented into the educational system. The
cognitive approach seems to be a very effective tool in this matter.
Many organizations in Europe have taken an interest in the problems
of improvement of high education by implementing new approaches. For
instance, National Learning and Work Institute (England and Wales)
situated in UK is one of them. This is the one of the organizers of Festival
of Learning. Festival of Learning is part-funded by the European Social
Fund (ESF) to help promote ESF activities and successes in the field of
educational policy support. The ESF is a European Union initiative that
supports activities to extend employment opportunities and develop a
skilled workforce. Established by the European Union, the European Social
Fund helps local areas stimulate their economic development by investing
in projects which will support innovation, businesses, skills development,
job creation, social inclusion and local community regenerations. This is
a sufficient financial support of high education because of investing over
£2.5 billion in England in the 2014-2020 programme to extend employment
opportunities and develop a skilled workforce for students (https://www.
festivaloflearning.org.uk/info/european-social-fund).
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The recent project supported by EU in the frame of the Seventh Working
Programme of Horizon 2020 – “Idea Garden”. This is the project based
on the motivation to better support creative practices and the goal to
bridge the gap between traditional, often fuzzy, nonlinear work practices
and the available ICT infrastructure. The idea is to implement a creative
learning environment which will consist of state of the art hard and
software technologies that assist during all phases of the creative process
(http://idea-garden.org/). This is a response of educators to the demands
of creative economics. It is very important to notice that the problem of
new technologies in the system of high education is very actual because of
increasing social problems worldwide. In particular, the problem of social
cohesion and its educational background is very actual task for the further
researches.
It is necessary to find methodological foundations for the implementation
of new cognitive approach in the educational system. This approach should
be based on the recent achievements of cognitive researches, neurosciences,
social/communicative educational technologies implementation etc. It
should be taken into the consideration that practical educational tools
also need to be upgrade according to the recent innovations. It means that
cognitive technologies (for example, Interactive Visual Communicative
Technologies – IVCTs) both as advanced courses and important educational
tools could be implemented into the education system. This process should
be based on the relevant aspects of European educational policy (including
social cohesion and transversal competences studies). The main task is the
dissemination of this direction of educational policy cognitive principles.
Innovations in high education should be based on the latest scientific
researches, approaches and technologies. Therefore the one of the most
perspective direction is cognitive.
We have shown already that cognitive technologies in education based
on multimodal learning, embodied cognition and interactive-learning
framework. Cognitive technologies aimed to cognitive effectiveness
improvement not using of new neuro technologies (neurodevices) but
training of various mental abilities (neurobics, eidetic and mnemonics).
Cognitive technologies based on practical technologies of interactive
communication (facilitation, mediation, active-learning based case studies,
serious games etc.). Implementation of educational cognitive technologies
has to take into consideration the basic cognitive mechanism. One of
the major cognitive mechanism is the game – trough the game, as shows
evolutionary epistemology, a person learns and develops. In addition,
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the game is one of the most emotionally deep, exciting process not only
for children and young people but also for adults. This specificity of our
cognitive system is successfully taken into account in «the experience
economy», «economy of entertainment». The existing trend of development
of social reality reflected in this area – «virtual offset»: more and more
games are transferred to virtual reality, and even in the space of social
networks. The development of technology speeds up this process – right
now there are gamers devices that combine the real physicality of the
player with a virtual «avatar». Helmets for the other sensory experiences
of reality are improving very quickly, along with a variety of devices that
enhance our cognitive capabilities (for example, see or hear in the human
range). But even without these devices a virtual game captures an increasing
number of people. According to estimates of the Association of interactive
computer programs back in 2006, they played about 146 million people,
representing 60% of the US population [1, p. 102]. Some modern cognitive
technologies, for instance, mediation also could be applying by approach
called Serious Games. «Serious Games are a recent evolution in training
technology, bought about by the rise of gamification (the use of game theory
and game mechanics such as points, leader boards, badges, progress bars
etc., in non-game contexts to engage users). The main purpose of Serious
Games is the development of the skills of the player, by retaining attention
and engagement through immersive and entertaining media» [4] .
Gamification is intensively spread in the education system. An important
aspect of applying a particular category of games (including in education)
is in focus of interests of the company Serious Games – the Serious
Games Society (www.seriousgamessociety.org). Last year the Serious
Games Society conducted the international conference on The Games
and Learning Alliance conference (GALA 2015), which was dedicated to
scientific and applied researches and developments in the field of «serious»
games. They are considered as a useful and effective tool for better learning,
study, training, and evaluation in the education system. Sure, they could be
considered as the brightest sample of IVCTs.
The normal practice of using innovative IVCTs is video scribing in the
education processes. It is really practical because of possibility in a 5 steps
to create your own whiteboard video (http://www.videoscribe.co). The same
approach proposes another companies like Sparkol – Doodle Video, etc.
This is sort of a new type of kamishibai: an interactive approach in drawing
the pictures and following speech.
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It is very actual that the above cognitive educational technologies
(IVCTS) are aimed to the involvement and motivation for learning of youth.
Video and graphic connects with young people. Multimedia whiteboard
videos aren’t just fun – they’re shown to grab attention, invite engagement
and boost retention for exams. Also it will help to empower teachers by
using IVCTs (VideoScribe in particular) to illustrate complex ideas. IVCTs
will bring dry topics alive, teach storytelling, design and media, to learn
IT skills. The results of the application of the above cognitive educational
technologies – new educational tools, new approach for subject education,
methodological courses for supervision and upper-qualification of teachers
(especially of high education schools). All these technologies will positively
impact on creativity and social cohesion development of all subjects of
educational sphere. But this way of learning is similar to instrumental
learning and doesn’t solve many actual communicative, psychological and
social problems. They are seemed to be appeared nowadays and continued
at least at the nearest future. So, it’s necessary to implement into the
educational system the different approach – more holistic and compatible
with the actual social challenges. This is the transformative learning
approach.
This approach based of Transformative Learning Theory developed by
Jack Mezirow (Columbia University). The history of this approach started
in the 1970’s, after researching factors related to the success, or lack of,
of womens’ reentry to community college programs. His result was that
a key factor was perspective transformation. He described a «10 phase
transformation process and argued that transformations often follow some
variation of the following phases of meaning becoming clarified:
yy A disorienting dilemma
yy A self examination with feelings of guilt or shame
yy A critical assessment of epistemic, sociocultural, or psychic assumptions
yy Recognition that one’s discontent and the process of transformation are
shared and that others have negotiated a similar change
yy Exploration of options for new roles, relationships, and actions
yy Planning a course of action
yy Acquisition of knowledge and skills for implementing one’s plan
yy Provision trying of new roles
yy Building of competence and self-confidence in new roles and
relationships
yy A reintegration into one’s life on the basis of conditions dictated by one’s
perspective» [2].
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The first phase was a disorienting dilemma. The next two phases are
important aspects of the second of the theory’s themes – critical reflection.
The next phase represents the third of the theory’s themes, rational
discourse. This is a very effective communivation tools. The effectiveness
lies on exploring with others the discovered “misfit” between your premises
and your environment. And specifically it means that:
- «Recognition that one’s discontent and the process of transformation are
shared and that others have negotiated a similar change;
- Exploration of options for new roles, relationships, and actions;
- Doug’s discussions with his group allowed him to explore this “misfit”
how competition wasn’t always the best approach to performance
situations and explored other potential roles or approaches» [2]. This
approach is very actual in «rainy days», which we are experiencing now.
The modern society oriented on to the competitiveness and «success
race» should be changed to the society of support and cohesion. Therefore
this finding balalnce approach is really suitable for the transformation
way. So, finalizing main principles of the transformational learning and
the difference between instrumental and transformational learnings
we can share the following suggestion: «Instrumental learning is the
acquisition of skills and knowledge (mastering tasks, problem solving,
manipulating the environment: the “how” and the “what”). In contrast,
transformative learning is perspective transformation, a paradigm shift,
whereby we critically examine our prior interpretations and assumptions
to form new meaning the “why.” This perspective transformation is
achieved through (1) disorienting dilemmas, (2) critical reflection, (3)
rational dialogue, and (4) action» [2].
New educational paradigm offers the concept of cognitive effectiveness
and how to reach it through educational technologies. It includes
topics of creative thinking, teambuilding abilities, effective decisionmaking, engagement in the learning and teaching processes, cognitive
skills improvement, etc. The idea is application of Interactive Visual
Communicative Technologies in to the system of education. It will change
the existing approach to the teaching and learning in secondary schools and
pedagogical universities. The perspective direction of further researches is
to find a methodological base for the platform for realization of innovative
services for educational programs: integration of flexible teaching methods,
the latest hardware and software, digital 3D-objects and multimedia
content and elements of augmented reality. We suppose that these complex
innovation will adopt the humans to complexity of nowadays.
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Also the focus on transversal competences and their development by the
way of applying the cognitive technologies in education will improve the
social integration, social cohesion. To increase social and personal impact
it is necessary to deliver tailor-made courses based on cognitive educational
technologies. So, we have considered the implementation of new cognitive
technologies, in particularly, based on visual interactive communication
principles into the educational system. These types of technologies, their
impact on to the development of transversal competences is very effective.
The main transversal competences connected with development of creativity
and virtual reality challenges, other challenges of complexity. Exactly
cognitive technologies develop these competences and allow humans
successfully exist in complexity of social, economical and spiritual life.

y.

References

bo
o

k.

su

m

1. Delanty G. The University and Cosmopolitan citizenship / Gerard Delanty
// HIGHER EDUCATION IN THE WORLD 3/ Higher Education: New
Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development. Global
University Network for innovation. – N. Y., 2008. – 374 p.
2. Mezirow’s Ten Phases of Transformative Learning. - The way of access: https://
sites.google.com/site/transformativelearning/elements-of-the-theory-1
3. Small G., Vorgan G., Brain on-line. Human in the Internet epoch/ Gary
Small, Gigi Vorgan, translated by B. Kozlovsky from the original (iBrain.
Surviving the technological alternation of the modern mind, 2008). – M.:
KoLibry, Azbuka-Atticus, 2011 – 353 p. – (Galileo).
4. South J. A turning point for soft skills - The Mediation Simulator – The way
of access: https://www.cedr.com/articles/?item=A-turning-point-for-softskills-The-Mediation-Simulator
5. Ten transversal key competences [Online source]. – The way of access: https://
blog.jobfraternity.com/2015/07/20/ten-transversal-key-competences/

351

Відомості про авторів

Відомості про авторів

y.

ua

Віктор Андрущенко – доктор філософських наук,
професор, ректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, академік
АПН України, член-кореспондент НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
академік АН Вищої школи, президент Асоціації
ректорів педагогічних університетів Європи. Автор понад 500 наукових праць, серед яких майже
45 монографій, підручників, посібників. Керівник
науково-дослідного центру когнітивістики при
НПУ імені М.П. Драгоманова.

bo
o

k.

su

m

Любов Бевзенко – доктор соціологічних наук.
Працює в Інституті соціології НАНУ на посаді
провідного наукового співробітника.
Сфера наукових інтересів – процеси со
ціальної самоорганізації, соціальна синергетика, психологічні, антропологічні, соціальні та
культурні чинники соціо-самоорганізаційних
процесів, соціологія та психологія сучасної постнекласичної науки.
В 1993 захистила кандидатську дисертацію
на тему: «Синергетичні передумови інтеграції мікро- та макросоціологічних підходів», у 2005 р. – докторську дисертацію на тему:
«Соціальна самоорганізація. Синергетична парадигма: можливості
соціальних інтерпретацій». Є активним членом Українського синергетичного товариства з часу його утворення в 2002 році. Автор понад
150 наукових робіт.
Тетяна Білоус – кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та методології науки
Київського національного університету імені
Т. Шевченка. Сфера наукових інтересів: філософія економіки, філософія науки, натуралістична епістемологія та когнітивна наука, аналітична філософія, логіка.

352

Людина в складному світі

ua

Лідія Богатая – доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології філософського факультету Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Уявлення про багатовимірне мислення, його прийомах і процедурах». Автор монографій «На пути
к многомерному мышлению» (Одеса, 2010), «Гештальт сознания» (Одеса, 2004).

su

m

y.

Павло Богачевський – кандидат філософських
наук (спеціальність – філософія науки), асистент кафедри філософії та методології науки
Київського Національного університету Тараса
Шевченка. З 2011 року досліджує філософські
та наукові інтерпретації концепту віртуальності.
Викладає філософію та методологію науки студентам природничих факультетів.

bo
o

k.

Ольга Волик – кандидат філософських наук, керівник психосоціального відділу міжнародної
гуманітарної організації «Action Against Hunger».
Захистила дисертацію на тему «Постнеклассичні перспективи концептуалізації психологічних практик» під керівництвом професора Ірини Добронравової.
Людмила Горбунова – доктор філософських
наук, доцент, головний науковий співробітник
Інституту вищої освіти НАПН України, голов
ний редактор наукового часопису «Філософія
освіти. Philosophy of Education», засновник і віце-президент Українського товариства філософії освіти. Захистила докторську дисертацію на
тему «Освіта для дорослих: когнітивно-комунікативні стратегії і практики», є автором монографії «Філософія трансформативної освіти
для дорослих», співавтором щести колективних

353

Відомості про авторів

ua

монографій, присвячених філософським проблемам розвитку освіти, та понад 100 статей, опублікованих в українських та закордонних
періодичних виданнях. Сфера наукових та професійних інтересів:
філософія освіти, філософія і методологія науки, філософія синергетики, теорія складності, проблеми формування трансверсальної
раціональності, освітні імплікації теорії комунікативної дії, а також
викладання філософії та методології освітніх досліджень аспірантам
і докторантам (PhD) в Інституті вищої освіти НАПН України.
E-mail: lugor2048@gmail.com

m

y.

Вольфганг Гофкірхнер – доктор філософії, доцент, асоційований професор Інституту дизайну і технології Віденського університету технології (Австрія).
Президент Центру вивчення системних наук
імені Л. Фон Берталанфі (Відень, Австрія).

bo
o

k.

su

Ірина Добронравова – доктор філософських
наук, професор, завідувач кафедри філософії
та методології науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, засновник
і президент Українського синергетичного товариства, член товариства Л. фон Берталанфі (Австрія), академік АН вищої школи.
Сфера наукових та професійних інтересів –
філософія та методологія науки, філософія фізики, філософія синергетики, епістемологія,
викладання філософії та філософії науки студентам, аспірантам і викладачам вищої школи з філософії та природничих наук.
Основні наукові праці: Практична філософія науки. – Суми : Університетська книга, 2017. – 352 с.; Новітня філософія науки. Підручник для університетів. – К. : Логос, 2009. – 244 с. (У співавторстві);
Новітня західна філософія науки. Підручник для університетів. –
К. : ПАРАПАН, 2007. – 243 с. (У співавторстві); Філософія і методологія науки. Підручник для університетів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет». – 2008. – 223 с. (У співавторстві); Синергетика:
становление нелинейного мышления. – К.: «Лыбидь», 1990. – 157с.
Е-mail: dps@univ.kiev.ua. Website: http://www.philsci.univ.kiev.ua

354

Людина в складному світі

su

m

y.

ua

Ірина Єршова-Бабенко – доктор філософських
наук, професор, професор кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін
Міжнародного гуманітарного університету
(м. Одеса). Член президії Українського синергетичного товариства (голова Одеського відділення), Академік МАІ ООН (Міжнародної академії
інформатизації з 1996 р.).
Автор та розробник наукового напряму
«Психосинергетика». Захистила докторську дисертацію у 1993 р. «Методологія дослідження психіки як синергетичного об’єкта» в Інституті філософії НАН України. Автор монографій: «Методологія дослідження психіки як синегретичного об’єкта»
(Одесса, 1992), «Психосинергетические стратегии человеческой деятельности (концептуальная модель» (Вінниця, 2005), «Психосинергетика» (Херсон 2015) та понад 300 наукових робіт. Засновник щорічних Пригожинських читань (з 2003 р.). Засновник психологічного та
науково-дослідницького центру «Альфалогія», «Психосинергетика
та Альфалогія» та психокорекційного метотоду «Створююча Сила».
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Олена Князева – доктор філософських наук,
професор Школи філософії Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» і Першого Московського державного
медичного університету ім. І.М. Сеченова в
Мос
к ві. Фахівець в галузі эпістемології і філософії науки. Працювала в наукових центрах
Німеччини і Франції. Академік Міжнародної
академії наук із систем і кібернетичних наук,
Центру Л. фон Берталанфі з вивчення наук про
системи (BCSSS), член Німецького товариства з дослідження складних систем і нелінійної динаміки в Німеччині, Асоціації складного
мислення у Франції, Міжнародної наукової ради «Множинний всесвіт – справжній світ Едгара Морена» в Мексиці.
Член редколегій журналів «Systema: connecting matter, life,
culture and technology», «Ludus complexus: Revista multiversitaria de
complejidad» (Мексика), « Philosophy» (Болгарія), «Філософія науки
і техніки» і «Складні системи» (Москва), «PRAXEMA. Проблеми візуальної семіотики» (Томськ), « Sky» (Баку).
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Автор понад 500 наукових праць, у тому числі десяти монографій:
«Законы эволюции и самоорганизации сложных систем» (М., 1994, у
співавторстві з С.П. Курдюмовим), «Одиссея научного разума» (М.,
1995), «Основания синергетики: режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры» (СПб., 2002, у співавторстві з С.П. Курдюмовим),
«Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции»
(М., 2007, у співавторстві з С.П. Курдюмовим), «Темпомиры. Скорость восприятия и шкалы времени» (М., 2008, у співавторстві з
О.Л. Алюшиним), «Основания синергетики. Синергетическое мировидение» (изд. 3-е, М., 2010, у співавторстві з С.П. Курдюмовим),
«Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое
будущее» (изд. 4-е, М., 2011, у співавторстві з С.П. Курдюмовим),
«Природа и образы телесности» (М., 2011, у співавторстві з І.О. Бєсковою та Д.О. Бєсковою), «Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии» (М., 2014). Науковий редактор антологій
«Эволюционная эпистемология. Антология» (СПб., 2012) та «Синергетика. Антология» (М., 2013). Перекладач низки ключових праць з
еволюційної епістемології (Е. Езер, Г. Фолльмер, Ф. Вукетич, Г. Рот) і
з теорії складних систем (І. Пригожин, Г. Хакен, К. Майнцер, В. Ебелінг, Ж. Петіто, Е. Морен).
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Олена Комар – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та методології
науки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Сфера наукових інтере
сів: філософія свідомості (Philosophy of Mind),
філософія науки, епістемологія, аналітична філософія, когнітивна наука.
Руслана Коперльос – старший лаборант Науково-методичного центру організації навчального
процесу Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Під керівництвом професора Ірини Добронравової підготувала кандидатську дисертацію «Концепт “складність” в
сучасному науковому дискурсі».
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Наталія Кочубей – доктор філософських наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту та
інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Заступник головного редактора журналу «Вища освіта України»,
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки
Захистила докторську дисертацію «Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах» (спеціальність – філософія науки, науковий
консультант – Ірина Серафимівна Добронравова). Коло наукових інтересів – філософія науки, філософія складності, філософія освіти,
соціокультурна діяльність.
Керівник лабораторії «Нейропедагогіки та віртуалістики» Науково-дослідного центру когнітивістики при НПУ ім. М.П. Драгоманова. Автор монографії «Синергетические концепты в нелинейных
контекстах: сети, управление, образование» (2013) та майже 200 наукових публікацій в журналах та колективних монографіях.
Член Українського синергетичного товариства, член товариства
Л. фон Берталанфі (Австрія).
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Юрій Мєлков – доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії та політології ПрАТ
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (м. Київ).
Докторська дисертація “Об’єктивність і
людиномірність постнекласичної науки” (науковий консультант – професор Ірина Добронравова) та кандидатська дисертація “Факт в
постнекласичній науці” (науковий керівник –
професор Ірина Добронравова) виконувались
на кафедрі філософії та методології науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Сфера дослідницьких інтересів: філософія постнекласичної науки, методологія наукового пізнання, гносеологія, практична філософія, аксіологія, філософія демократії, філософія політики.
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Автор монографій “Факт в постнеклассической науке” (2004),
“Багатолика демократія” (2011, зі співавторами), «Человекомерность
постнеклассической науки» (2014), понад 100 інших публікацій.
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Мар’я Нестерова – доктор філософських наук,
керівник лабораторії соціальних вимірів когнітивістики Науково-дослідного центру когнітивістики НПУ ім. М.П. Драгоманова, доцент
кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльністі та євроінтеграції факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ
імені М.П. Драгоманова, професор факультету
психології ІПО Національного університету імені Тараса Шевченка.
Докторська дисертація (науковий консультант – професор Ірина
Добронравова) «Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації» та кандидатська дисертація
(науковий керівник – професор Ірина Добронравова) на тему «Пост
некласичні засади синергетичних стратегій менеджменту» виконувались на кафедрі філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових та професійних інтересів – когнітивістика, теорія складності, синергетика, психологія, філософія свідомості, філософія науки, філософія освіти, філософія управління, соціологія,
еволюційна епістемологія.
Автор монографій “Когнітивістика: витоки, виклики, перспективи” (2015) та “Постнекласичний менеджмент” (2011), понад 90 пуб
лікацій, зокрема, з питань когнітивних технологій у бізнесі, освіті,
громадянському суспільстві, спікер багатьох українських та міжнародних конференцій з питань філософії науки та філософії освіти,
когнітивістики, синергетики, психології, менеджменту та ін.
Член Ради Українського синергетичного товариства, член
Bertalanfy Society (Австрія), член Міжрегіональної Асоціації Когнітивних Досліджень (МАКД), Голова Етичного Комітету Всеукраїнської Асоціації консультантів з управління «СMC Ukraine».
E-mail: marja@nesterova.com.ua Website: www.nesterova.com.ua
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Анатолій Пипич – кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри філософії та методології
науки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів: філософія соціальної науки, філософія
техніки, соціальна філософія та методологія соціальних наук.
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Ірина Предборська – доктор філософських наук,
професор, заступник головного редактора наукового часопису «Філософія освіти. Philosophy
of Education»; член редколегії міжнародного наукового журналу «Культура і виховання» (Kultura i
Wychowanie) – Польща; співголова Українського
товариства філософії освіти; член Українського
синергетичного товариства; член Центру Л. фон
Берталанфі з системних досліджень (BCSSS,
Австрія); член Центрально-європейського товариства філософії освіти (CEUPES) (Чехія); член Товариства філософської педагогіки ім. Б.Ф. Трентовського (Польща). Захистила докторську дисертацію «Теорія соціальної зміни: соціально-філософський
аналіз».
Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії,
філософія освіти.
Олександра Рубанець – доктор філософських
наук, професор Національного технічного університету України імені Ігоря Сікорського; дослідник трансформації соціальної онтології інформаційного суспільства під впливом змін у
сфері проектування програмних систем, розвитку когнітивних засад проектування та програмування (наукова монографія «Інформаційне
суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень» (К.; 2006).
У 2008 р. захистила докторську дисертацію «Системні прояви когнітивності в еволюції науки» з питань розвитку когнітивної сфери в
науці та когнітивної активності людини як фактора трансгресії сфе-
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ри знання (науковий консультант – професор Ірина Добронравова).
Автор навчального посібника з грифом МОН України «Філософські
проблеми наукового пізнання» (Суми, 2013). Автор нових курсів для
PhD “Теорія пізнання та способи обробки інформації” та “Методологія наукових досліджень”. Член Експертного кола з питань Науки
та дослідництва Громадської ради при МОН України.
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Сергій Сітько – доктор фізико-математичних
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; академік Української технологічної академії (УТА), керівник відділу нових
медичних технологій; президент Міжнародного
благодійного фонду Сергія Ситько, президент
Всеукраїнської асоціації фізиків, які працюють
у медицині, засновник фізики живого.
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Лідія Сидоренко – доктор філософських наук,
професор, професор кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік АН
Вищої школи України.
Сфера наукових зацікавлень: дослідження
філософських та методологічних проблем новітньої біотехнології — генної інженерії. Цим
проблемам присвячена монографія «Філософський аналіз розвитку та перспектив біотехнічних досліджень» — перша філософська робота
в Україні, у якій феномен новітніх біотехнологічних практик був
розглянутий багатоаспектно: у соціопрактичному, методологічному,
світоглядному, цивілізаційному та культурному вимірах. Автор досліджень у галузі філософії екології, узагальнених у підручнику «Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси». Автор майже 100 наукових праць, зокрема посібника «Філософські проблеми
сучасного природознавства».
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