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О. В. Артьомов, канд. мед. наук,
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ІНТЕЛЕКТ ПОЗА БІОЛОГІЧНИМ НОСІЄМ
(МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД
НА ПРОБЛЕМУ ШТУЧНОГО РОЗУМУ)
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії
ім. В. П. Філатова НАМН України», Одеса, Україна,

* Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

УДК 004.383.8:001.53
О. В. Артьомов, Е. С. Бурячківський*
ІНТЕЛЕКТ ПОЗА БІОЛОГІЧНИМ НОСІЄМ
(МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД
НА ПРОБЛЕМУ ШТУЧНОГО РОЗУМУ)
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», Одеса, Україна,
* Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Бурхливий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій призвів до завищеної оцінки їх реаль-
них можливостей. Так, необґрунтовані думки про можливості штучного інтелекту нерідко пов’язані
зі спробами оцінити наявність розуму за допомогою тесту Тьюрінга. Разом із тим будь-яка розумо-
ва діяльність, яку може продемонструвати комп’ютер, потребує не мислення, а алгоритмування —
маніпуляцій з синтаксичними конструкціями. Становлення людської індивідуальності починається
не з інформації, а з відчуттів — електрофізіологічних процесів, що не створюють якої-небудь інте-
лектуальної продукції, що може бути об’єктом тестування. Це несвідоме формує усвідомлення влас-
ної індивідуальності та власної цінності. Тому мислення і розум назавжди залишаться прерогати-
вою людської особи, оскільки здатність мислити породжена не алгоритмом, а тим, що його ініціює
— електрофізіологічним процесом, що відбувається в нейронних мережах проміжного мозку. Цей
генератор несвідомого своєю постійною присутністю і дією на неокортекс створює в ньому не тільки
розуміння того, що він робить, але і того, що це робить саме він. Таким чином, людський розум —
це не тільки алгоритм, але і те не-алгоритмізоване, що його створює.
Ключові слова: штучний інтелект, розум, особистість.

UDC 004.383.8:001.53
O. V. Artyomov, E. S. Buryachkivsky*
INTELLIGENCE OUT OF THE BIOLOGICAL MEDIA
(MEDICAL-BIOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL VIEW ON
THE PROBLEM OF ARTIFICIAL MIND)
SI “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Odesa, Ukraine,
* The Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine

Information and computer technologies have approached a level that allows us to discuss not only the
possibility of creating an artificial intelligence, but also the prospects for the existence of a natural mind
outside the scope of the carrier, the human being, assigned to it by nature. Unreasonable overestimation of
the real possibilities of information technology is due to the fact that their authors rely on the criterion of
the computer’s intelligence from the position of the Turing test.
At the same time, any thinking activity, the result of which can be demonstrated by a computer, does not
require thinking, since it requires manipulation with syntactic constructions. The formation of a human
individuality does not begin with the accumulation of information, but with sensations, i. e. perception of
external signals and their transfer to neural networks.
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Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології
наблизилися до такого рівня, який дозволяє пред-
метно обговорювати не тільки можливість ство-
рення штучного інтелекту (ШІ), а й навіть перс-
пективи існування природного розуму за рамка-
ми відведеного йому природою носія — людини.
Так, поряд з поширеним поняттям завантаження
(uploading, downloading), у світі інформаційних
технологій в останні роки набув популярності
термін сетлеретика (від англ. settle — розміщува-
ти, заселяти) як інноваційний напрям у галузі ін-
формаційних технологій. Цей термін вбирає в се-
бе комплекс ідей так званого трансгуманізму, що
припускають можливість перенесення особис-
тості в комп’ютер з наступним необмежено дов-
гим її існуванням у віртуальному світі. Інакше ка-
жучи, проблему безсмертя людського тіла, яку не
можуть розв’язати медицина і біологія, пропону-
ють замінити цілком розв’язуваним, з точки зору
інформаційних технологій, завданням перенесен-
ня особистості на синтетичний носій.
Звичайно, сучасні технології дозволяють ство-

рювати інформаційні програми, здатні відтворю-
вати не тільки багато сторін людської діяльнос-
ті та творчості, а й навіть імітувати почуття шля-
хом оцінки параметрів зовнішнього або внутріш-
нього середовища та реагування на їхні зміни.
Разом з тим, не торкаючись самих перспектив,
варто поставити собі питання: чи є створення
штучного розуму чисто технічною проблемою?
Для аналізу цього питання необхідне всебічне
осмислення таких базових понять, як інтелект і
особистість, не тільки з позиції кібернетики, а й
медицини та біології. Однак сьогодні в рамках

інформаційних технологій, з позиції медико-біо-
логічних наук і навіть у філософії існують розбіж-
ності в розумінні того, що таке інтелект або осо-
бистість. Тим не менш, не вирішивши питання
про суть людського розуму, не можна ставити
завдання трансгуманістичного значення, як це
робить сетлеретика. Потрібно відзначити, що
необґрунтовані заяви і переоцінка реальних мож-
ливостей інформаційних технологій пов’язані з
тим, що їхні автори спираються на критерій ро-
зумності комп’ютера з позиції тесту Тьюрінга,
запропонованого ще в середині минулого століт-
тя. Так, на світанку комп’ютерних технологій
А. Тьюрінг запропонував визначати ШІ за здат-
ністю таким чином підтримувати розмову зі зви-
чайною людиною, що остання не зможе зрозумі-
ти, чи розмовляє вона з іншою людиною або з
машиною. Такий ШІ буде проявляти інтелекту-
альну поведінку, що не відрізняється від людської
в нормальних ситуаціях. Припускають, що саме на
порозі розв’язання цієї проблеми стоять сучасні
інформаційні технології, що породжує ілюзію
появи в недалекій перспективі штучного розуму,
рівноцінного людській особистості. Більше того,
у суспільній свідомості вже насаджуються побо-
ювання: чи не може штучна істота, що перевер-
шує людину за інтелектом і володіє свободою во-
лі, витіснити саму людину? Деякі схильні до епа-
тажу відомі фахівці з ШІ, як, наприклад, Рей Курц-
вейл і Девід Чалмерс, активно обговорюють
апокаліптичні наслідки наукового прогресу, не-
рідко переводячи дискусію в площину наукової
фантастики, де з подачі Вернора Вінджа стає по-
пулярною тема так званої технологічної сингу-

Computer intellect requires an algorithm from the very beginning, and at the origins of the formation of
human consciousness there is an impulse — an electrophysiological influence that does not carry informa-
tion and does not create any intellectual products that could be the object of testing. Thus, the human
individuality begins not with the processing of information, but with that precedes it — the unconscious.
The later the unconscious creates an awareness of one’s own individuality and own value. This non-
algorithmic awareness can not be reproduced or created as a computer program. The unconscious — “Me-
in-itself”, which forms an individuality, appears before us in the form of the “Me-for-us”.
Therefore, the Turing test does not allow to prove the presence of thinking of artificial intelligence as the
presence of the “Me-in-myself”, i. e. consciousness of one’s own worth. So, under the same circumstances,
the functionalists can state that an artificial intelligence has a consciousness, since it answers all conceiv-
able questions in the same way as a person.
However, for the physicalists this argument proves nothing, and their position here is entirely in the spirit
of Kant. Thus, the problem of artificial intelligence lies in the features of the formation and organization
of human intelligence, and not in the possibilities of information technology. Information technologies
based on algorithms can not connect the conscious and the unconscious — what happens in the process of
the formation of human individuality. Therefore, thinking and reason will forever remain the prerogative
of the human person.
After all, the ability to think is generated not by an algorithm, but by that initiates it — by an electro-
physiological process occurring in the neural networks of the diencephalon of the brain. This peculiar gen-
erator of the unconscious, by its constant attendance and influence on the neocortex, creates in that not
only an understanding of what it is doing, but also of the fact that it is he who does it. Thus, the human
mind is not only an algorithm, but also the non-algorithmizable, which creates it.
Key words: artificial intellect, mind, identity.
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лярності — драматичних змін у суспільстві, по-
в’язаних з появою ШІ [3].
Як уже було відзначено вище, подібні думки

значною мірою викликані переоцінкою тесту
Тьюрінга в оцінці кінцевої мети на шляху до ство-
рення штучного розуму. На некоректність тако-
го підходу багато разів указував Джон Серл, який
заявляв, що не можна вважати систему мисля-
чою тільки на тій підставі, що вона здатна прой-
ти тест Тьюрінга. Критикуючи концепцію так
званого сильного ШІ, Дж. Серл припускав за
комп’ютерами лише імітацію ментальних функ-
цій людини, що дозволяє зараховувати їх до слаб-
ких ШІ. Будь-яка розумова діяльність, резуль-
тат якої може продемонструвати ШІ, на думку
Дж. Серла, не потребує від комп’ютера мислен-
ня, оскільки для цього достатньо маніпуляцій із
синтаксичними конструкціями. Тому сильний
ШІ, на його думку, неможливий у принципі [1].
Є чимало противників цього підходу (С. Пін-

кер, Д. Чалмерс, Д. Хофштадтер), проте їхня по-
зиція, зокрема, аргумент «філософський зомбі»,
багатьма визнається непереконливою. Більш
обережні критики, що допускають сильний ШІ,
виходять з того, що такий можливий на основі
самонавчальної програми і сенсорів для сприй-
няття світу. Такий ШІ зможе взаємодіяти зі сві-
том, пізнавати його і бути здатним навчитися
подібно до дитини, а, отже, повинен мати свідо-
мість як людина. Однак чи не прийдемо ми в
цьому випадку до того, що робот виявиться не
сильним ШІ, а штучно створеною людиною?
Подібні думки висловлював Дж. Серл у своїй
концепції біологічного натуралізму, що зво-
диться до ексклюзивності свідомості, підтриму-
ваного людським мозком і його нейронними
процесами [2].
Протилежна, вкрай радикальна, позиція ґрун-

тується не тільки на тому, що свідомість має ви-
ключно інформаційну природу, а й допускає мо-
жливість її копіювання і перенесення на інжене-
рний пристрій. Цієї позиції так чи інакше дотри-
муються багато прихильників так званого функ-
ціоналізму, які ототожнюють свідомість з функ-
ціями, які вона виконує. Сетлеретика лише про-
ектує цю ідею в площину практичної значущос-
ті та технічної здійсненності. Так, прихильники
концепції перенесення свідомості допускають
сканування людської свідомості без руйнування
при цьому мозку і подальше розміщення отрима-
ної кальки на адекватному носії так, щоб струк-
тура людського мозку була повністю відтворена.
Чи можна вважати це кроком до безсмертя особи-
стості? Адже якщо власник оригіналу постаріє і

помре, то копія людського розуму зможе безме-
жно довго існувати.
Ця позиція, з точки зору здорового глузду, уяв-

ляється абсурдною, проте досить непроста в пла-
ні наукового спростування. Дійсно, не можна
заперечувати, що розум забезпечений матеріаль-
ною структурою, а його діяльність можна алго-
ритмiзувати. Адже здатність нейронних мереж
переробляти інформацію не залежить від будь-
яких віталістичних, тобто нефізичних, сил, які не
можуть бути відтворені руками людини. У тако-
му разі, що, крім знань і технічних можливостей,
заважає повторити подібну структуру й алгоритм
на іншому носії? Адже показана можливість
створення in vitro головного носія життя — гена
(ДНК) — з органічних і неорганічних елементів.
Тому хоча науково-технічна база для створення
штучної свідомості далека від вимог заявленої
мети, деяким ентузіастам ідея не здається прин-
ципово недосяжною; і вони вже готові відрахову-
вати десятиліття, призначаючи дату «технологіч-
ної сингулярності».
Так чи інакше суперечка про можливість ШІ

повертає нас до визначень особистості, індивіду-
альності та інтелекту, які в медико-біологічній на-
уці сформувалися ще до комп’ютерної ери. На-
приклад, індивідуальність зазвичай визначаєть-
ся як сукупність характерних особливостей і вла-
стивостей, що відрізняють одного індивіда від
іншого за своєрідністю психіки та інших якостей.
Поняття особистості практично рівнозначне, але
застосовується виключно до людини для відоб-
раження її соціальної природи і як суб’єкта со-
ціокультурного життя, носія індивідуальної ос-
нови, що розкривається в рамках соціальних
відносин, спілкування і предметної діяльності.
Усі ці визначення позиціонують особистість як
форму прояву людської індивідуальності. Як
можна помітити, при такому підході від ШІ до-
сить демонстрації інтелектуальних здібностей
і знань індивідуума, тобто того, на чому кон-
центрують увагу прихильники функціоналізму,
що припускають можливість створення сильно-
го ШІ.
Разом із тим потрібно враховувати, що для

людського індивідуума найважливішим елемен-
том є самосвідомість, тобто свідомість самого
себе, яка створює уявний образ «Я», що не може
бути відображений у будь-якій зовнішній інте-
лектуальній функції. Важливо відзначити, що
становлення людської індивідуальності почина-
ється не з накопичення інформації, а з відчуттів,
тобто сприйняття зовнішніх сигналів і передачі їх
у нейронні мережі. При цьому спочатку навіть
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такі складні сенсорні сприйняття, як зір і слух,
без яких важко уявити формування інтелекту, не
пов’язані з інтелектуальними актами. На почат-
ковому етапі формування особистості немає ро-
зуміння того, що відбувається, — воно прихо-
дить поступово, починаючись з безумовних реф-
лексів і поступово залучаючи нейронні мережі
неокортекса. Тому новонароджена дитина, маю-
чи всі анатомічні структури для зору і слуху, про-
тягом багатьох днів не тільки не бачить як дорос-
ла людина і не сприймає мову, але навіть далеко
не відразу починає відчувати біль. Звичайно, во-
на його сприймає, бо має для цього і рецептори,
і відповідні нейрони для формування безумовних
рефлексів. Однак поки не відбудеться усвідом-
лення власної індивідуальності, нейронні проце-
си, які відбуваються на периферії, не будуть ана-
лізуватися на рівні більш високих нейронних ме-
реж. У дорослої людини може відбутися повер-
нення до даної ситуації: при деяких тяжких пси-
хічних розладах, що ведуть до втрати власного
Я, людина, яка втратила поняття власної особис-
тості, може не відчувати біль. При цьому можуть
зникати і вегетосоматичні рефлекси, асоційовані
з болем, як, наприклад, мідріаз. Це побічно вка-
зує на те, що формування свідомості (вірніше,
усвідомлення себе цілісною особистістю) почина-
ється вже в структурах проміжного мозку, скла-
довою частиною якого є таламiчний фільтр, який
взаємодіє з підкірковими вузлами кінцевого моз-
ку. Інакше кажучи, все це відбувається набагато
нижче неокортекса, де працюють алгоритми, що
забезпечують інтелект.
Таким чином, якщо при створенні комп’ютер-

ного інтелекту вже з самого початку «було сло-
во» — алгоритм, то біля витоків формування люд-
ської свідомості лежить імпульс — фізичний (елек-
трофізіологічний) вплив на окремі нейрони, що
не несе інформації, тобто не викликає будь-якої
інтелектуальної продукції, яка могла б бути об’-
єктом тестування. Так, людське Я-індивідуаль-
ність починається не з обробки інформації, а з
того, що передує цьому, — з несвідомого. При-
сутність несвідомого в подальшому формує усві-
домлення власної індивідуальності, в числі іншо-
го виявляється в усвідомленні власної цінності.
Це не має алгоритму: усвідомлення не можна від-
творити або створити заново як комп’ютерну
програму, хоча, безсумнівно, воно існує на осно-
ві пам’яті і пов’язаної з цим інформації. Звичай-
но, зовнішні елементи когнітивного сприйняття
любові до себе комп’ютер може відтворити. Од-
нак це буде любов Я-для-нас, тимчасом як любов
Я-в-собі не може бути зведена до зовнішніх про-

явів, вона не доступна спостерігачеві в повному
обсязі, тому що залишається в несвідомому.
Тут з’являється ще одна особливість людсь-

кого інтелекту, що відрізняє його від ШІ. Так,
пам’ять комп’ютера існує як алгоритм відтворен-
ня того, що в ньому закладено, тобто як зв’язок
між двома або кількома інформаційними програ-
мами. Пам’ять людини значно ширша: вона до-
пускає створення образу того, що з самого почат-
ку не має сенсу, чого не можна уявити інформа-
ційно, і не допускає алгоритмізації. З цим, зокре-
ма, пов’язаний обговорюваний з середини мину-
лого століття феномен так званої кваліа, деякі до-
слідники вважають епіфеноменологічними про-
явами свідомості.
У цьому, мабуть, і полягає феномен Я як влас-

ної цінності, не доступної для комп’ютерного ін-
телекту. Звичайно, слідуючи тесту Тьюрінга, цей
феномен також можна «нав’язати» комп’ютеру.
Однак це буде лише імітація почуття власної цін-
ності при його реальній відсутності.
Як видно, несвідоме Я (Я-в-собі), яке формує

індивідуальність, постає перед нами у формі Я-
для-нас. Тому тест Тьюрінга не дозволяє довес-
ти наявність у ШІ свідомості, тобто присутність
усвідомлення власної цінності — Я-в-собі. У цьо-
му сенсі Я-в-собі можна розглядати як трансцен-
дентну частину свідомості, своєрідну проекцію
кантовського ноумена зі світу пізнаваних речей
на ту єдину «річ», за допомогою якої здійснюєть-
ся саме пізнання.
Як відомо, поняття «трансцендентності» у фі-

лософії І. Канта використовується для характе-
ристики ноуменів — речей-в-собі, які не проявля-
ються у вигляді доступних спостереженню явищ,
проте не можуть бути безпосередньо сприйняті в
чуттєвому досвіді, і про їхнє існування ми дізна-
ємося лише умоглядно. Тому, за одних і тих же
обставин, функціоналісти можуть заявити, що
якийсь ШІ має свідомість, тому що на всі мисли-
мі запитання відповідає абсолютно так само, як
людина. Однак для фізікалістiв (як Дж. Серл) цей
аргумент нічого не доводить, і їхня позиція тут
цілком у дусі Канта.
Повертаючись до сетлеретики, потрібно від-

значити, що Я-в-собі не можна повторити не
тільки як інформаційну програму (воно, в силу
сказаного вище, просто не може бути такою), але
і як інший матеріальний носій, хоча те, що зумов-
лює Я-в-собi, безсумнівно, матеріальне, тобто
має структуру. Це зумовлено тим, що свідомість
сама створює себе на основі примітивних елек-
трофізіологічних актів, якi поступово формують
несвідоме — річ-в-собі, і нарешті постає у вигляді
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свідомої частини, що розкривається як річ-для-
нас. Саме остання частина свідомого, втілена в
особистості, і фігурує практично в усіх дефініці-
ях, пропонованих у психології або філософії. Без
належної критики це підхоплюється інформацій-
ними технологіями, деякі представники яких по-
чинають поспішно заявляти про можливість
створення ШI, хоча в реальності даний напрям
наукової думки здатний відтворити лише одну з
частин людського інтелекту, яка не представляє
всю особистість.
Таким чином, проблема полягає в особливос-

тях становлення й організації людського інтелек-
ту, а не в можливостях інформаційних техноло-
гій. Інформаційні технології, засновані на алго-
ритмах, не здатні зв’язати свідоме і несвідоме —
те, що відбувається в процесі формування людсь-
кої індивідуальності. Намагаючись повторити
людський інтелект, ми розриваємо тривалий ево-
люційний шлях його становлення, біля витоків
якого стоять нейрофізіологічні акти, засновані
на безумовних рефлексах, тобто які не потребу-
ють мислення (свідомості). Саме ці акти забезпе-
чують як фізіологічну діяльність, так і виживан-
ня організмів. Наприклад, примітивній гідрі не
потрібне мислення, щоб піти з небезпечного се-
редовища, — для цього досить безпосередньої
трансформації рецепції в рух. У міру ускладнен-
ня нервової системи — від гангліїв до багатосту-
пеневої ієрархії підкіркових структур і кори тер-
мінального мозку — лавиноподібно збільшуєть-
ся кількість нервових клітин і утворених ними
нервових мереж. Ці мережі не обов’язкові для
здійснення життєво важливих функцій, що забез-
печують метаболізм і пов’язану з ним рухову ак-
тивність. Однак еволюційний розвиток, усе далі
віддаляючи від периферії частину нервових ме-
реж, перетворює їх у наглядача за більш примі-
тивними нервовими процесами. Із кількох реф-
лекторних дуг неокортекс починає вибирати
більш ефективні для організму. Так формується
аналізуюча система, що зіставляє сигнали від
різних нейросенсорів, щоб перетворити їх у най-
більш ефективну результуючу відповідь. Такий
аналіз починається вже на рівні довгастого моз-
ку і таламуса, хоча навряд чи їх можна назвати
анатомічним притулком свідомості. Проте на
цьому рівні нервової діяльності вже формується
алгоритм, втім, така робота безглузда з позиції
комп’ютерних технологій — вона суперечить їх-
ній суті. Адже аналітична робота в підкіркових і
стовбурових структурах спрямована на фільтра-
цію нейрофізіологічного шуму — безлічі нерво-
вих імпульсів. Цей «шум» не має самостійного

значення; поки з безлічі нервових сигналів не бу-
дуть виділені ті, що сформують алгоритм, який
дійде до кори, їх не можна побачити як свідомі
акти. Тому всі комп’ютерні програми спрямова-
ні на розпізнання і відтворення цього останньо-
го етапу, тобто для комп’ютера свідомість почи-
нається відразу ж з осмисленого сигналу — тут
зайві шуми, що не несуть конкретної інформації.
Комп’ютеру не потрібне несвідоме, хоча воно не-
обхідне для становлення розуму в живому орга-
нізмі. У цьому несвідомому ховається особис-
тість і власне Я — не те, яке може бути доступне
тесту Тьюрінга у вигляді «розумної» відповіді, а
яке назавжди залишається річчю-в-собі. Непізна-
ваність цього Я зумовлюється не лише тим, що
воно не має матеріальної структури. Структури,
що забезпечують розум цілком матеріальні, а
значить, і відтворювані. Однак відтворювані во-
ни тільки в процесі свого створення, коли в тому
єдиному, яке повинно стати особистістю, повто-
рюється весь еволюційний шлях — від примітив-
них рефлексів до інстинктів, потім до несвідомо-
го, а від останнього — до людського інтелекту.
Звичайно, в принципі інформаційні технології
можуть повторити практично все, що має алго-
ритм. Однак вони не можуть повторити те, що
привело до створення розуму і залишилося при-
хованим у ньому як матеріальний носій особис-
тості — «Я-в-собі», яке в нашій повсякденній сві-
домості залишається просто власним Я.
Ключові слова: штучний інтелект, розум, осо-

бистість.
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Вступление

Стремление понять процессы, приводящие к
изменениям человека и социума в целом, являет-
ся основополагающей интенцией социально-
философской рефлексии. Вопрос о том, почему
современная массовая культура столь отчетливо
демонстрирует черты болезненного расщепления
и амбивалентности, столь свойственные психо-
патологическому схизису, или же это сингуляр-
ный переход к сверхличности, на сегодняшний
день один из актуальных. Поэтому целью нашей
статьи и будет поиск ответов на некоторые из во-
просов, порожденных постмодернистским архе-
типом «сетевого человека». Почему здоровый че-
ловек бежит от реальности, создавая суррогат-
ные модели «абсолюта», или он уже нездоров и
через свое нездоровье транслирует поток «шизм»

и «фантазмов»? Мы имеем в виду презентацию в
интернет-пространстве новых паллиативов ре-
альности, дополнительных ее измерений, таких
как феномен «тульпы». Почему поиск «искусст-
венного рая», силуэт которого все контрастнее
выступает в пространствах симулированной,
виртуальной и дополненной реальностей, стано-
вится смыслом жизни человека современного?
Само употребление знака «реальность» во мно-
жественном числе размывает его денотат, про-
изводя впечатление антиномии — семиотической
аберрации, возникшей из эклектики постмо-
дерна.
Цель статьи — концептуальный анализ теоре-

тико-методологических аспектов появления цен-
тральных нарративов психической аномальности
в глобальном дискурсе интернет-пространства.
Интернет-пространство нередко воспринима-

ется как попытка самореализации путем разви-
тия Alter ego, попытка поиска единомышленни-© И. Г. Утюж, А. Г. Городокин, 2018
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ков, особый мир, созданный коллективным во-
ображением постиндустриального общества пост-
модерна в ответ на реальный мир, который не
способен удовлетворять потребности.
По М. Маклуэну — это игра, игра, расширя-

ющая не только частное Я, но и социальное Я.
По его мнению, основным смыслом игры являет-
ся отдых от социальных норм и реальных паттер-
нов, человек попадает в «искусственный рай».
Этот рай, тем не менее, построен на строгих со-
глашениях, будучи лишь «симулятивной моде-
лью мира», лишенной всей его полноты и богат-
ства. Но увлеченный игрой человек (скажем пока
мягко), вряд ли это осознает. Живущий в интер-
нет-пространстве человек начинает выводить
значимость игр на уровень идентичности [1,
с. 267].
Современное содержание интернет-простран-

ства дает возможность каждому игроку — «вто-
рой шанс» — возможность пережить заново и
заново разрешить проблемные ситуации из сво-
ей жизни, пересмотреть свои взгляды [2]. У игро-
ков или виртуалистов возникает ложное ощуще-
ние собственной значимости, ведь мы прекрасно
понимаем, «Я» должно быть в центре! Внутренняя
реальность становится фундаментальной. Этот
тезис мы проиллюстрируем феноменом «туль-
пы». Для человека гораздо важнее чувство боли
и радости, которые он испытывает, чем тот факт,
что за окном идет дождь или светит солнце. Как
указывает В. П. Руднев, сознание всегда защища-
ется от реальности, потому что реальность фун-
даментально ненадежна. Мы защищаемся от ре-
альности так «на всякий случай». И в этой связи
интересен методологический подход постструк-
туралистов, которые берут смелость и называют
такой бессознательный, неосмысленный, осмыс-
ленный уход от реальности — шизофренией, тем
самым порождая наиболее значительный методо-
логический конфликт между философской онтоло-
гией и клинической психиатрией. Данные интер-
претации шизофренической реальности и челове-
ка мы встречаем в работах М. Фуко, Ж. Делеза,
Ф. Гватари, Ж. Бодрияра, В. Руднева и др.
В. Руднев, один из ярких представителей дан-

ного направления в постсоветском пространстве
гуманитарного дискурса, указывает: «Если в на-
стоящее время считается, что каждый сотый че-
ловек на земле — шизофреник, то можно смело
предположить, что каждый десятый страдает в
той или иной мере шизотипическим расстрой-
ством личности, а среди людей, работающих в
сфере культуры, пожалуй, каждый третий». Дан-
ный тезис, несмотря на недопустимые, с точки
зрения клинициста, нозологические формули-
ровки, артикулирует тот факт, что современное

общество пребывает в большом шизофрениче-
ском (амбивалентном, расщепленном, иррацио-
нальном) проекте культуры XXІ века [3, с. 37].
Но интересна и другая точка зрения в интер-

претации появления новых форм поведения че-
ловека в эпоху технологического развития: син-
гулярный переход человека в сверхличность. Ведь
сингулярность как точка отсчета — это появле-
ние нового сценария бытия, и она свойственна
как технологическому, так и социальному про-
странству, потому что все это находится в диа-
лектической взаимосвязи и не может не влиять
друг на друга. Так, например, А. Мирошничен-
ко в своей статье «Череда сингулярностей. Эти-
ка сверхличности и Сингулярность-2» отмечает,
что создание сверхличности — это создание ко-
пии себя (разве это не тульпа?). Автор пишет:
«Полная копия меня обязательно должна обла-
дать своей волей. Не моей, а своей, ибо и я обла-
даю своей. То есть полная копия меня должна
быть не мной, должна обрести свою идентич-
ность» [4, с. 57]. Напоминает не шизофрениче-
ское поведение, а скорее претензию на роль Бога
в новых сингулярных условиях, когда человек
конечно же должен поменяться, потому что он
вступил в эру конкуренции не с самим собой, не
с себе подобными, а с машинами. А в разуме че-
ловека всегда есть идея «победителя», вот и реа-
лизуем ее по-разному: кто-то в контексте «власт-
ной адекватности», кто-то создавая «копии себя».
И поэтому интернет-дискурс нередко высту-

пает источником, из которого современный че-
ловек черпает индивидуальные нарративы, для
безумца — это фабула бреда, наполнение галлю-
цинаторных образов и навязчивых состояний,
для девианта — дилемма между страхом перед
чуждым «нормальным» социумом и криптой то-
тальной изоляции, находящая компромисс в ано-
нимности и дистанционности. В этом эклекти-
ческом суррогате реальности, в попытке обрести
эфемерный паллиатив социализации, психически
больные сбрасывают покровы диссимуляции,
обнажая интимные стороны недуга, его запрет-
ные, не артикулируемые особенности и черты.

Основная часть

Неоспоримым достоинством интернет-отра-
жений психотических состояний, лишенных кри-
тического осмысления, является их иллюстратив-
ная сила. Особенно данная черта контурируется
в рамках высоко систематизированных форм бре-
да, где чаще всего приобретает форму «докумен-
тального расследования-изобличения». Среди
вороха акритичных изложений галлюцинатор-
ных и бредовых переживаний различной степени
структурной целостности и реалистичности зачас-
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тую невозможно различить границу наивности и
претензий на art brute. Тем не менее некоторые
описания в силу приобретенной популярности
становятся «вирусными», облекая в общую фор-
му ранее разрозненные состояния.
Подобно тому, как образ «черного человека»

бродит по страницам книг, сообщая читателю о
разделении личности автора, в интернет-простран-
стве современности существует феномен «туль-
пы», имеющий в психоическом дискурсе иных
ракурсов рассмотрения такие аналоги, как про-
екция и фантом.
Кратко описывая историю термина следует

обратиться к оригинальному его значению и про-
исхождению. В традиционных буддистских уче-
ниях Тульпа (тиб. sprul-pa) — материализован-
ное воплощение мысли, субъективно материаль-
ный образ, порождаемый воображением челове-
ка. В данном контексте этот феномен был мало-
известен и имел отношение сугубо к этнографи-
ческому и эзотерическому дискурсивным про-
странствам, но, по мере возрастания популярнос-
ти глобальных сервисов обмена информацией,
концепция постепенно утратила черты метафи-
зического традиционализма и обрела характер
“meme” (вид сетевого фольклора, в котором в
форме фразы или иконического изображения пе-
редаются сложные эмоциональные переживания
в строго детерминированном контексте).
Резюмируя доступные дефиниции, следует

констатировать, что под данным феноменом в
настоящее время в психологическом и психиат-
рическом дискурсах понимается сложный устой-
чивый галлюцинаторный образ, воспринимае-
мый как изолированный фрагмент личности и
способный, в силу данного свойства, к спонтан-
ной активности, к тому же намеренно создавае-
мый в ходе реализации ряда психотехнических
приемов.
Начиная с 2008 г., на сайтах международных

анонимных интернет-сообществ стали появлять-
ся тематические обсуждения, центрованные вок-
руг практик самогипноза и возможности индук-
ции галлюцинаторных образов в контексте воз-
можности реализации ролевой модели друга или
партнера, часто не доступных участникам, веду-
щим замкнутый образ жизни, в виде фантома,
обособленной частью сознания индивида, персис-
тирующей в сфере восприятия в виде устойчиво-
го образа.
Идея приобрела вирусное распространение в

среде анонимных интернет-сообществ, преиму-
щественно за счет активности «Хиккикомори»
(лиц, придерживающихся позиции экстремаль-
ной социальной алиенации), хаотично осуществ-
лявших коллективный анализ феномена, рестав-

рацию традиционных и разработку оригиналь-
ных техник его реализации.
Вероятно, возникновению и популяризации

концепции способствовало активное обсуждение
технологий «дополненной реальности» (англ.
augmented reality, AR — «расширенная реаль-
ность»), позволяющих за счет технических
средств вводить в поле визуального восприятия
искусственные элементы, включая трехмерные
динамические модели. В период 2008–2012 гг.
происходила активная интеграция данной техно-
логии в сферу массовых развлечений, что сопря-
жено с маркетинговой подготовкой глобального
рынка сбыта.
С другой стороны, часть аудитории активных

пользователей сочла концепцию комичной —
эксцентричным символом социальных аутсайде-
ров, противопоставляемым их фасадной претен-
циозности. Так или иначе, термин постепенно
расширил контекст применения, став персона-
жем сетевого фольклора. Центрируя вокруг себя
заинтересованных, данная концепция стала цент-
ром консолидации участников в тематические
сообщества, подавляющее большинство кото-
рых разрабатывало психотехнические практики
индукции устойчивых галлюцинаторных обра-
зов. Будучи скомпонованными в руководства
для неофитов, они получили еще большее рас-
пространение и огласку.
В данном контексте концепция «Тульпы» вы-

ступает идеализированной альтернативой техни-
ческому пути симуляции субъективной реальнос-
ти. Речь идет не только о смысловой реставра-
ции архаичного архетипа «суккуба/инкуба», но и
о демаргинализации практик рутинного исполь-
зования симуляций. «Тульпа» — суккуб-наобо-
рот, антитеза демону викторианской эпохи, при-
званному облегчить фрустрацию табуированного
эроса. Теперь не фантастический демон-любовник
обретает реальность, но фантастический персо-
наж становится личной симуляцией. Потребность
в этом, очевидно, столь велика, что глубоко ате-
истическое и даже богоборческое сообщество
прибегает к использованию духовных практик.
Общими для большинства таких руководств

являются следующие психотехнические приемы:
— моделирование фантомной личности: пред-

ставляет собой практику дескрипции и система-
тизации желаемых личностных черт будущего
фантома, реализуется посредством последова-
тельной записи желаемого его поведенческого и
вербального арсенала с последующим согласова-
нием и дополнением. В результате формируется
некая гомогенная модель-имитация личности
фантома, выступающая матрицей для дальней-
шего дополнения;
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— моделирование визуального образа: заклю-
чается в выборе визуального прототипа фанто-
ма, чаще используются анимированные персона-
жи — герои мультипликационных фильмов или
видеоигр; данный факт связан, с одной стороны,
с тем, что желаемая личность зачастую имеет
утрированный характер, сопоставимый с идеали-
зированными персонажами, с другой — в анти-
тезу реальным; искусственно созданные персона-
жи имеют ограниченное количество фиксирован-
ных визуальных деталей, что облегчает их ви-
зуализацию; среди рекомендаций к данному этапу
— стереотипное прорисовывание персонажа в раз-
личных ракурсах, при выполнении различных дей-
ствий и в различных эмоциональных состояниях;

— моделирование сеттинга: представляет со-
бой аутогипнотизацию с индукцией панорамных
визуальных образов с целью создания симулиро-
ванного сеттинга для будущей интеграции фан-
тома; речь идет о глубокой мышечной релакса-
ции и сенсорной депривации, на фоне которых
индуцируются визуальные образы окружения;
целевым для данного этапа является достижение
визуально стабильного симулированного сет-
тинга и автоматизированного доступа к нему за
счет ритуализации актов аутогипнотизации;

— практика визуализации: заключается в ин-
теграции визуального образа в симулированный
сеттинг и имитацию процесса коммуникации с
ним, в трансовом состоянии индуцируется появ-
ление визуального образа, проходящего путь от
статической модели до динамического образа за
счет тренировки; далее следует переход к форми-
рованию коммуникативной компетенции и ини-
циируется диалог, в рамках которого реплики
фантома имитируются; целевым для данного
этапа является преодоление некоего порога авто-
матизации коммуникации, после которого реп-
лики фантома становятся спонтанными;

— трансфер визуального образа: представля-
ет собой процесс достижения устойчивого визу-
ального образа вне состояния гипнотического
транса, что реализуется посредством воспроизве-
дения ритуала коммуникации с фантомом, за-
крепленного на предыдущих этапах в состоянии
бодрствования; очевидно, речь идет о формиро-
вании устойчивой сенсорной доминанты, выра-
ботанной на предыдущем этапе и определяющей
некое сочетание парциального транса с повсе-
дневным функционированием, по типу «двойной
ориентировки».

Заключение

На данный момент в пространстве глобаль-
ной сети находятся сотни страниц-дневников
лиц, эксплуатирующих данную практику. Боль-

шинство демонстрируют нам, в виде автобио-
графических фактов, характерные черты: пози-
ция активной социальной алиенации, затяжные
периоды сниженного настроения или апатии,
сложные ритуализированные формы поведения,
госпитализации в психиатрический стационар и
сложносочиненные диагнозы расстройств аути-
стического спектра.
Нарратив рассматриваемого феномена зна-

ком по детским играм с участием воображаемо-
го друга. Психиатрическая клиника видит по-
добные «грезы наяву» в бреде воображения Дюп-
ре, а его фабулу — в синдроме бредоподобных
фантазий. Сама концепция изолированной час-
ти личности «хоста» так явно соответствует и ис-
терической диссоциации и схизису по E. Bleuler.
Данная статья вновь презентует поиск ответов

на вопросы изменения природы современного
человека. И поэтому без философского подхода
порой трудно определить причины нормы и па-
тологии психической деятельности. Взаимообус-
ловленность философии и психиатрии вызвана
объективными условиями самой онтологии че-
ловека, в первую очередь, динамикой проблем в
социально-историческом пространстве. И поэто-
му междисциплинарная методология философии
и психиатрии (разработанная еще Л. Бисванге-
ром, М. Фуко и другими исследователями), такая
как феноменологическая психиатрия, экзистен-
циальный анализ, и даже смыслы антипсихиат-
рии были нами использованы для интерпретации
психического в глобальном интернет-простран-
стве, с поиском границ нормы и патологии в по-
ведении человека.
Ключові слова: сингулярність, екзистенційний

аналіз, психічні розлади, інтернет-простір, нара-
тиви психічної аномальності.
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Введение

Новейшее время, время стремительно ме-
няющегося мира, вновь актуализировало вечную
проблему добра и зла, традиционно артикулируе-
мую в едином комплексе с проблемой свободы
воли. Этот период, с одной стороны, характери-
зуется стабильным ростом материально-техни-
ческой оснащенности жизни человека, обуслов-
ленным научным и экономическим развитием.
С другой стороны, осознавший свое могущество и
значимость человек нередко склонен был устрем-
лять свое право «царя природы» и субъекта нели-
митированной свободы в негативное русло. Это
породило многочисленные негативные реалии,
которые будут давать о себе знать, а в ряде слу-
чаев — и приращаться, еще многие десятилетия.
Не зря экзистенциалисты писали, что свобода
воли, реализуемая вне норм нравственности, спо-
собна достигать абсурда.
Особой остроты в истолковании указанных

проблем (и связанной с ними широкой палитры
их производных) добавляет появившаяся в кон-
це XIX в. тенденция абсолютизации человече-

ской свободы воли. Действительно, ряд филосо-
фов Новейшего времени выдвигают понимание
свободы как способности активной деятельнос-
ти личности в условиях многомерного бытия в
соответствии со своими ориентирами и ценнос-
тями, следствием чего нередко становится возвы-
шение человека над многообразным бытием, его
контроль и преобразование. Однако парадиг-
мальная установка, утверждающая право челове-
ка на небывалые высоты волеизъявления — ког-
да он сам себе становится богом, автоматически
требует прояснения ряда сущностно важных
смежных вопросов, среди которых выделим сле-
дующие:

1. Насколько в таком случае соотносимо его
бытие с бытием Бога как Абсолюта (не тесно ли
двум Абсолютам!)?

2. Каким же образом в условиях возможного
отсутствия ниспосланного свыше эталонного
комплекса ценностей формируются в человече-
ской среде представления о добре и зле?
Предложенный контекст предполагает рас-

смотрение конгломерата философских учений,
возникших как отклик на реалии эпохи, а иног-
да и как протест против действительности, стано-
вящейся в индифферентном по отношению к
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личности ключе. Однако рамки статьи позволя-
ют осветить лишь две философские системы, ко-
торые будут представлены как системы-антаго-
нисты, — учения Фридриха Ницше и Николая
Бердяева (среди работ последних десятилетий,
посвященных исследованию соответствующего
наследия мыслителей, выделим публикации
Н. К. Бонецкой, Т. Б. Длугач, О. А. Запеки, Д. А.
Ольшанского, К. А. Свасьяна, Е. С. Улевич, Н. В.
Шелковой). Итак, целью статьи является осмыс-
ление учений Ф. Ницше и Н. Бердяева в контек-
сте их противопоставленности по вопросу об
этическом векторе свободы воли.

Основная часть

Учение немецкого философа Фридриха Ниц-
ше, пожалуй, наиболее радикальный вызов тра-
диционной системе нравственных ценностей.
Практически в каждой своей работе Ницше под-
вергает резкой (иногда уничижающей) критике
сложившиеся в истории этической мысли арти-
куляции проблемы добра и зла. Исследуя тради-
ционную «генеалогию морали» (по сути — вы-
полняющую функции этической парадигмы и
господствующую по сей день), Ницше отмечает,
что она зиждется на неверных изначальных уста-
новках. С одной стороны, он критикует англий-
ских психологов второй половины XIX в., кото-
рые, пытаясь прояснить происхождение понятий
«добро», «хорошо», как и их антиподов — «зло»,
«плохо», указывали, что первично такие оценки
формировались исходя из тех последствий, кото-
рые пожинали сами субъекты оценок. Иными
словами, поступок оценивался как добрый или
злой исходя из меры полезности его следствий.
Позже субъективная обусловленность хорошего
и плохого была предана забвению, и бинарно-
этическая ознаменованность деяний стала тира-
жироваться по аналогии. Таким образом, якобы
историей были сформированы эталоны благого
и неблагого поведения. С другой стороны, его не
удовлетворяет и позиция Герберта Спенсера, ко-
торый, наоборот (фактически отождествляя по-
нятия доброго и целесообразного), настаивал,
что в понятиях хорошего и плохого человечество
суммировало и зафиксировало незабываемый
опыт полезно-целесообразного (и потому доброго)
и вредно-нецелесообразного (и потому злого).
По мнению Ницше, несмотря на то, что дви-

жение «от полезности к заблуждению» (иногда
через забвение опыта и обыкновение, а иногда
через его утверждение как незабываемого) и слу-
жит основанием для торжества системы ценнос-
тей, «…каковой до сих пор гордился высший че-

ловек как своего рода преимуществом человека
вообще» [10, с. 418], предложенные варианты
описания исторического формирования понятий
добра и зла искажают реальные процессы. Поня-
тие добра берется не от тех, кто был объектом
благих устремлений, т. е. оно не является резуль-
татом одобрительной оценки, звучащей от тех,
кто его на себе испытал. Скорее, те, кто пожинал
плоды адресуемого им альтруизма, искони были
«добрыми» и в глазах их окружения, и в глазах
собственных. Также и простолюдины, плебеи —
изначально «плохи» по причине низменности
своего социально-исторического положения1.
Таким образом, сама система взаимодействия
альтруистических и эгоистических побуждений и
актов уже была фундирована осознанием превос-
ходства одних над другими и закономерности от-
ношений «подчиняющий/подчиненный». Сле-
довательно, добрым поступок не становится в
результате удовлетворенности того, в отноше-
нии кого он был осуществлен, а был изначально (и
не мог не быть!) таковым по самой сущности и
положению адресата — господина, рабовладель-
ца, владыки, ибо к абсолютизированному «доб-
ру» (как превосходству и могуществу) только на
таком «коне» и можно было «подъехать». Нет, не
польза, пишет Ницше, а «пафос знатности и ди-
станции, как сказано, длительное и доминирую-
щее общее и коренное чувство высшего господ-
ствующего рода в отношении низшего рода, “ни-
за” — таково начало противоположности между
хорошим и плохим» [10, с. 419].
Однако разобраться в этих связях, оставаясь в

прежней этической парадигме, считает Ницше, не
представляется возможным — для этого необходи-
ма новая модель мысли, могущая оценивать хоро-
шее и дурное с метауровня («по ту сторону добра
и зла»), а также способная на это новая генерация
философов, появление которой предвидит немец-
кий мыслитель. Почему? Да потому, что, как пи-
шет Н. В. Шелковая (комментируя афоризм немец-
кого мыслителя «Нет вовсе моральных феноменов,
есть только моральное истолкование феноме-
нов…» [11, с. 299]), сама жизнь — «…вне человеком
придуманной морали, по ту строну добра и зла»
[14, с. 80]. Пребывая в прежней парадигме, человек
волей-неволей продолжает барахтаться в культуре,
ознаменованной моралью борьбы добра и зла, и,
следовательно, в культуре рабской.

1 Автор приводит красноречивый лингвистический при-
мер: приблизительно до ХVII в. немецкие слова schlecht
(плохой) и schlicht (простой) были тождественны друг дру-
гу и обозначали простолюдина, причем первое слово не
имело нынешней этически негативной окраски [10, с. 420].
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Каков он — этот метауровень? И кто спосо-
бен обозревать сущее с этой позиции? Профиль
такого наблюдателя выявляется в абсолютизиро-
ванной свободе воли, причем Ницше придает
этой потенции исключительную интенцииро-
ванность — от повелевающего к подчиняемому.
В таком случае максимальное усилие, вырывающее
волю из «ежовых рукавиц» необходимости и за-
крепощенности, автоматически компенсирует это
изъятие новыми связями подчинения: если я сво-
боден, то некто должен подчиняться [11, с. 257].
Здесь явным образом проступает влияние идей
Г. В. Ф. Гегеля, который в «Системе нравственнос-
ти» (1803) пишет: «Равенство есть не что иное,
как абстракция, формальная мысль о жизни, о
первой потенции, мысль, которая чисто идеаль-
на, лишена реальности. Напротив, в реальности
полагается неравенство жизни и тем самым отно-
шение [господства] и рабства…» [7, с. 305]. Сво-
бодная воля в таком контексте становится волей
к власти, ведь в противном случае, будучи ли-
шенной возможности порабощать, она будет
вечно ущербной, оскопленной. Воление, состав-
ляющее естество абсолютизированной свободы,
есть интенция к самопричинности, к тому, чтобы
быть causa sui. Как бы противоречиво такое стрем-
ление ни звучало, какой бы непомерной горды-
ней не подпитывалось, но оно проницает собой
все живое, особенно человека, который всю свою
историю пытается обрести мюнхгаузеновское
могущество вытаскивания «самого себя за воло-
сы в бытие из болота Ничто» [11, с. 259].
Субъектом абсолютной свободной воли вы-

ступает грядущий сверхчеловек, в котором ка-
чество воли к власти, выступающее как неисто-
щимая витальная стихия, сила, сопутствующая жиз-
ни, выражено в наивысшей мере. Дистанцию
между человеком и сверхчеловеком автор кон-
статирует устами Заратустры: «Что такое обезь-
яна в отношении человека? Посмешище или му-
чительный позор. И тем же должен быть человек
для сверхчеловека: посмешищем или мучитель-
ным позором… Сверхчеловек — смысл земли»
[12, с. 8]. Ницше выдвигает четкий критерий, оп-
ределяющий качество и ценность личностной
свободы, если она претендует на статус сверхче-
ловеческой. В такой артикуляции свободным
является не тот, кто сбросил с себя чье-то господ-
ство, а тот, кто использует свою свободу ради
достижения самовольно поставленной перед со-
бой цели: «Свободным называешь ты себя? Твою
господствующую мысль хочу я слышать, а не то,
что ты сбросил ярмо с себя… Свободный от че-
го? Какое дело до этого Заратустре! Но твой яс-

ный взор должен поведать мне: свободный для
чего? Можешь ли ты дать себе свое добро и свое
зло и навесить на себя свою волю, как закон?
Можешь ли ты быть сам своим судьею и мстите-
лем своего закона?» [12, с. 45–46]2.
В истории человечества, рассмотренной в этико-

аксиологическом ракурсе, по мнению Ницше,
выделяются три периода, причем критерием
этой дифференциации служит истолкование при-
роды и значимости поступка [11, с. 269–270].
Первый, самый длительный, период, именуемый
мыслителем доморальным, примечателен тем, что
оценка поступка осуществлялась исключительно
исходя из его следствий. Поступок сам по себе, в
дооценочном своем виде не был ни хорош, ни
плох. Окрас деяния в тона достоинства или не-
годности оказывался возможным, как только
прояснялись его результаты в аспекте полезнос-
ти или вредности, благости или злостности по
отношению к миру, окружающему субъекта по-
ступка. Во втором периоде, моральном, начав-
шемся около десяти тысячелетий назад, во главу
угла поставлено уже происхождение, а не след-
ствия поступка: именно по изначальным намере-
ниям можно, как полагали, судить о его мораль-
ности или аморальности. Философ критически
оценивает и эту страницу исторического процес-
са: «Видеть в намерении все, что обусловливает
поступок, всю его предшествующую историю —
это предрассудок, на котором основывались по-
чти до последнего времени на земле всякая мо-
ральная похвала, порицание, моральный суд, да-
же философствование» [11, с. 270]. Судя по отно-
шению как к доморальному, так и к моральному
периодам, Ницше совершенно не собирается ог-
раничивать этическое становление человечества
этими этапами. Действительно, он утверждает,
что пришло время утвердить «новые скрижали»,
снова осуществить «переоценку всех ценностей».
Дельфийский тезис «Познай самого себя», при-
нятый в свое время Сократом в качестве девиза
его учения и жизни, вновь актуализируется, ибо
именно путем самоуглубления человек открыва-
ет себе свою внеморальную сущность. В третьей
фазе истории соответствующего названия, вступ-
ление в которую то ли констатирует, то ли пред-
вещает философ, ключевым и ценностно-содер-
жательным становится то, что составляет компо-
ненту непреднамеренного в данном поступке. По-

2 Такая — позитивная («для чего-то») — форма свобо-
ды (т. е. свобода поступать в соответствии со своей волей)
традиционно противопоставляется свободе негативной
(«от чего-то»), т. е. свободе делать в рамках дозволенно-
го, зачастую поступаясь своими идеалами.
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этому к компоненте намеренности следует отно-
ситься как к «обертке», феномену, прикрываю-
щему и лишь намекающему на скрытую сущ-
ность. Подобно врачу, имеющему дело исключи-
тельно с симптомами, однако по этим «вещам
для нас» судящему о самом заболевании — «ве-
щи в себе», человечество точно также должно
самому себе осуществить постановку диагноза.
Без этого не произойдет последующее «исцеле-
ние», которое видится Ницше в преодолении мо-
ральных традиций подразделения сущего на доб-
ро и зло посредством самовырывания из тисков
этой дуады. «Преодоление морали, — находим у
философа-радикала, — в известном смысле даже
самопреодоление морали — пусть это будет на-
званием той долгой тайной работы, которая пре-
доставлена самой тонкой, самой честной и вмес-
те с тем самой злобной современной совести как
живому пробному камню души» [11, с. 270].
Первейшая и главнейшая установка на пути

трансформирования ценностей состоит в том,
чтобы человек принял в качестве аксиоматиче-
ского положение о том, что его воля есть само-
причина, и что причинность воли есть един-
ственная причинность. Ницше готов рискнуть и
выдвинуть гипотезу о том, что все механические
действия человека, поскольку они подготовлены
и проникнуты определенным усилием, все его
инстинкты, в общем — все то, что традиционно
детерминизм обосновывал внешней или внутрен-
ней причинностью в противопоставлении сво-
бодной воле, есть конкретизация, оформление
или дифференциация одной основной формы во-
ли — тотально господствующей воли к власти.
Эта первичная воля по самой своей сути может
воздействовать исключительно на такие же в ес-
тестве воления, а не на вещественные объекты (к
примеру, как полагают редукционисты из эволю-
ционистского лагеря, на «нервы»), поэтому фи-
лософом и выдвинут тезис о фундированности
всех процессов телесного развития частными
формами глобальной воли. Постигнутый в та-
ком контексте мир, будучи, с одной стороны,
препарированным до мельчайших составляю-
щих, с другой — выявивший свою всеохватываю-
щую сущность, оказывается «…“волей к власти”,
и ничем, кроме этого» [11, с. 273].
Заявленная мета-позиция позволяет критиче-

ски отнестись к традициям стремления к благу
(очевидно, что параллельно обостряется критич-
ность в отношении порицания зла). Немецкий
мыслитель негодует по поводу хоть малейшей
возможности сохранять благо в любом его про-
явлении, если оно — пусть и в минимальной сте-

пени («если о нем толкует сосед!») — перестало
быть исключительной собственностью. Тем бо-
лее противоречиво понятие всеобщего блага,
ибо подобное распыление лишает его ценности.
В ницшеанской концепции девальвируется даже
понятие Бога как Всемерного Блага. Несмотря
на тысячи лет истории, когда идея Бога концеп-
туализировала жизнь миллионов, была смыслом,
за который боролись и погибали, чему безгра-
нично посвящали свои помыслы и стремления,
не исключено, полагает философ, что «повзрос-
левшее» человечество отставит эту идею как в
свое время любимую, но на сегодня неактуаль-
ную игрушку. Тогда та же участь постигнет идеи
зла и грехопадения, ибо они, как антиподы бла-
га, попросту потеряют свое основание и также
станут лишь достоянием истории. Правда, ско-
рее всего, «…“старому человеку” опять понадо-
бится другая игрушка и другая скорбь, — и он
окажется все еще в достаточной мере ребенком,
вечным ребенком!» [11, с. 287]. В то же время сво-
бодные умы — те «сверхлюди», пришествие расы
которых предвидит Ницше, — смогут (и долж-
ны!), используя обыкновение простого смертно-
го быть легко подкупаемым, пользоваться тем,
что всегда было чтимым и даже священным для
обывателя с целью его подчинения и последую-
щего использования. Прекрасными средствами
для этого служат политические и экономические
системы, а также религии — эти «игрушки чело-
вечества» как нельзя лучше позволяют достигать
цели дисциплинирования и воспитания масс.
Не заслуживает, исходя из показанного, дове-

рия и сама «наука морали» — все тысячелетиями
складывающиеся этические традиции, нормы,
устои. Такой «науке» недоставало проблематич-
ности в отношении самого ее предмета. Ницше
обрушивается на моралистов прошлого, обвиняя
их в том, что за красивыми наукообразными на-
мерениями «обоснования морали» на самом деле
скрывалась лишь вера в господствующую эти-
ческую модель и нередко — фанатичное стремле-
ние утверждения, усиления и распространения на
новые области идей подобных парадигм [11,
с. 308].
Итак, Фридрих Ницше радикально отходит

от историко-этической традиции (точнее — ее
воспитательной компоненты) настоятельно ре-
комендовать устремление свободы человеческой
воли в русло добра. Для него вопрос о векторах
«во благо» или «во зло» несущественен. Огляды-
вая вечные людские блуждания и поиски с высо-
ты «той стороны», где они видятся уже мышиной
возней, он требует от человека волевого усилия,
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исходя из самой сущности воления, а сущность
эта — интенция к власти. Однако ницшеанский
этический нигилизм не мог не найти достойного
ответа. Поэтому в дальнейшем материале, кото-
рый посвящен философскому наследию Н. А.
Бердяева, будет показано принципиально иное
решение вопроса, вынесенного в заголовок ста-
тьи. Отметим при этом, что в свое время Львом
Шестовым в трактате «Вячеслав Великолепный»
(1916) было отмечено — как бы это парадоксаль-
но ни звучало — «таинственное родство» книг
Ницше и Бердяева («Антихриста» и «Смысла
творчества» соответственно), их общая экзистен-
циалистская глубина смыслов, что подробно
рассмотрено в статье Н. К. Бонецкой [6]. Тем не
менее мы считаем необходимым представить эти
учения как в определенном отношении противо-
поставленные друг другу.
Исследование проблем человеческого бытия

мыслитель российского происхождения Николай
Александрович Бердяев осуществляет с позиций
персонализма. Он указывает на абсолютный
приоритет личности над какой бы то ни было
частью мироздания, а также над миром в целом.
Попытка рассмотрения человека в соотнесении с
иными объектами обречена, хотя такая традиция
имела место быть в современных философу вея-
ниях биологии, социологии, психологии. Оче-
видно, тенденция, идущая от Аристотеля, рас-
сматривавшего человека лишь как «политиче-
ское животное» и отдававшего ему по этой причи-
не первое место в иерархии тварного мира, ока-
залась достаточно живучей. Тем не менее этот
подход Бердяев категорически отвергает. Без-
условно, как только речь идет о человеке, рас-
сматриваемом в ракурсе его биологической орга-
низации, социально-политических связей, он мо-
жет быть оценен как существо природно-общест-
венное, как «дитя мира», его связей и процессов. Но
человек, рассматриваемый как личность, «…не
есть дитя мира, он иного происхождения… Лич-
ность есть прорыв, разрыв в этом мире, внесение
новизны. Личность не есть природа, он не при-
надлежит к объективной природной иерархии,
как соподчиненная ее часть… Человек есть лич-
ность не по природе, а по духу» [3, с. 12].
О личности допустимо мыслить не как об эле-

менте космического целого, а как об автономном
микрокосме в макрокосме. Русский философ не
приемлет ряд подходов к человеческой сущнос-
ти, сложившихся в истории философии [3, с. 12–
14]. Его не устраивает лейбницевская монадоло-
гия, ибо человек, представленный в рамках ее
установок, с одной стороны, становится самодо-

статочным, субстанциальным миром, но, с дру-
гой — оказывается замкнутой системой, мона-
дой «без окон и дверей». Личность же — субъект
бесконечности, она, будучи содержательно от-
крытой мировой бесконечности, находится в
постоянном взаимообмене с нею. В то же время
нельзя мыслить о личности как о растворенной
в Универсуме. Наоборот, она всегда уникальна,
неординарна, и это обстоятельство указывает на
ее ограниченность, обособленность от других
личностей и от мира в целом. В этом смысле
личность есть синтез конечного и бесконечного.
И из этого вытекает главный парадокс персона-
лизма, суть которого в том, что не личность есть
часть универсума, а, скорее, мироздание как ат-
рибут личности является ее частью. Противится
Бердяев и древнегреческому пониманию челове-
ка (усиленному немецким идеализмом) как ра-
зумного существа, т. е. как всего лишь конкрети-
зации всеобщего разума (по Платону — идеи
разумного существа, по Г. В. Ф. Гегелю — Ми-
рового Духа). Во-первых, личность должна быть
понята не только исходя из ее рациональности,
но и, в первую очередь, исходя из ее свободы. Во-
вторых, необходимо учитывать, что существует
«…и мой личный разум и в особенности моя лич-
ная воля» [3, с. 14], недооцененные греческим и
немецким идеализмом. Возможно, ближе Бердя-
еву философская модель И. Канта, для которого
человек атрибутирован не только рационально,
но и нравственно, но, опять же, такая — нрав-
ственно-разумная — природа человека, согласно
учению немецкого философа XVIII в., имеет ха-
рактер обезличенной, универсальной. По понят-
ным причинам отвергает Бердяев натуралист-
ский и эволюционистский варианты истолкова-
ния человека, как и тот, который предложен «фи-
лософией жизни», фактически растворяющей
личность в безграничной космической витальной
стихии. Таким образом, заключает философ-персо-
налист, «личность есть мое целостное мышление,
мое целостное воление, мое целостное чувствова-
ние, мои целостные творческие акты» [3, с. 14].
Философ подходит к личности холистически:

она, будучи целостной исходно, не слагается ни
из какого математического суммирования час-
тей. Ее созревание, самоутверждение, самореали-
зация не являются «кирпичиками» в кладке цело-
го личности; каждый творческий акт презентует
ее именно как целостность и сложность, не выво-
димую ни из какой суммы частей. Более того,
личность всегда ориентирована на преодоление
себя, интенциирована трансцендированием [3,
с. 17]. Ее стремление преодоления собственных
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рамок может выражаться двояко. Первый путь
— путь объективации, т. е. социализации с при-
нятием общеобязательных норм, ценностей, — с
точки зрения Бердяева, оказывается пагубным
для личности и ее творческого потенциала, ибо
личность «не находит себя». Наоборот, второй
путь — трансцендирование, т. е. переход не к
объективному, а к транссубъективному. Именно
такое преодоление границ самого себя сулит «эк-
зистенциальные встречи» с Богом, Другим, им-
манентной экзистенцией мира, что только и по-
зволяет личности достичь самораскрытия, обрес-
ти возможность истинной самореализации. Тай-
на и величие человеческой личности заключает-
ся, полагает Бердяев, в том, что в ней переплете-
ны и человеческая, и Божественная природы [3,
с. 26–27]. Личность только в той мере является
человеческой, в какой она несет в себе образ Бо-
жий, а с ним — способность трансцендирова-
ния, ведущего ее в царство свободы. Именно
сила образа Божия, сокрытая в человеческой
субъективности, позволяет человеку трансцен-
дирующему становиться личностью. Мысли-
тель отвергает теологический тезис примени-
мости понятия «Богочеловек» исключительно к
Иисусу Христу. Действительно, в том смысле,
как о Нем говорит теология (когда мы и пишем
это слово с заглавной буквы), оно приложимо к
Единственному, Сыну Божьему и Человеческо-
му. Однако в каждом «…человеке есть божест-
венный элемент, в нем есть как бы две природы,
в нем есть пересечение двух миров, он несет в
себе образ, который есть и образ человеческий,
и образ Божий, и есть образ человеческий в
меру того, как осуществляется образ Божий»
[3, с. 27].
Для Бердяева в принципе характерна позиция

первичности свободы, причем артикулируемая
не только в антропологическом, но и в онтоло-
гическом ключе. Его не зря называют филосо-
фом свободы, ведь в фундамент мира он уклады-
вает, по собственному признанию, не бытие, а
свободу. Он объясняет это тем, что Бог возжелал
свободы, и мир стал прямым следствием реали-
зации этой свободы. «У меня есть основное убеж-
дение, что Бог присутствует лишь в свободе и
действует лишь через свободу», — пишет фило-
соф [4, с. 56]. Применительно к человеку осмыс-
ление проблемы свободы должно осуществлять-
ся если уж не на тех же, то на подобных им осно-
ваниях. Исторически понятие свободы истолко-
вывалось в различных аспектах, что, в итоге, ста-
ло причиной недоразумений. Свобода, понимае-
мая в европейской мысли (начиная с Платона)

как свобода воли, была в подавляющем боль-
шинстве случаев редуцируема к свободе выбора3.
По мнению Бердяева, признание свободой исклю-
чительно возможности выбора противоречиво,
так как нередко сама необходимость выбирать
действует на человека томительно и угнетающе,
а это уже чистейшее проявление несвободы. До-
бавим, что если вникнуть в суть, то всякий выбор
есть выбор без выбора. Находящийся в «точке
полифуркации» не созидает для себя то, что цен-
ностно именно для него, а принимает одну из
конгломерата альтернатив. Причем, как бы ни
пестра была палитра предложений, она всегда,
во-первых, ограничена, во-вторых (и в-глав-
ных!), навязана извне.
Следует отметить, что в бердяевской мысли

прослеживается различение двух свобод. «Пер-
вая свобода» имеет иррациональный, индетер-
министский характер, это «…свобода выбора
добра и зла, свобода, как путь, свобода, которая
завоевывает, а не которую завоевывают, свобо-
да, которой принимают Истину и Бога, а не та,
которую получают от Истины и Бога» [2, с. 42].
«Вторая свобода», наоборот, основывается на
рациональных началах, это «…свобода в истине
и добре, свобода, как цель и высшее достижение,
свобода в Боге и от Бога полученная» [2, с. 42].
Исследователь бердяевской философии О. А.
Запека особенно отмечает взаимосвязь двух ви-
дов свободы, их взаимообусловленность. Дей-
ствительно, первая свобода, потенциально могу-
щая порождать зло, будучи отторгнутой от вто-
рой свободы, «…приводит к анархии и произво-
лу…», что грозит человеку «…распадом и раб-
ством последнего стихиям и страстям» [9, с. 41].
Вторая же свобода, «свобода в Истине и Добре»,
оказавшись обособленной от первой, лишает че-
ловека способности и возможности выбирать.
Такая свобода, монолитизировав устремления
человека в исключительно благом русле, как
может показаться, избавила бы мир от зла. Од-
нако в таком случае она тут же трансформиро-
валась бы в свободу-инвариант и, соответствен-
но, — в свободу-необходимость, свободу-при-
нуждение. Поэтому вторая свобода, взятая сама
по себе, — что естественно для Бога! — не мо-
жет выступить атрибутом человека, ибо это

3 По этому поводу примечательна полемика между Ари-
стотелем и Платоном. Платон полагал, что свобода воли
выражается точно в равных возможностях для человека
избирать между добром и злом. Аристотель же отвечал, что
проблема свободы воли — это не вопрос о том, может ли
человек выбирать или предвидеть различные возможности,
а, скорее, вопрос о том, возможно ли для него сделать вы-
бор иначе, чем он сделал.
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приведет к потере его бездонной, глубоко ирра-
циональной сущности. Человек перестанет быть
человеком.
Бердяев настаивает, что истинная свобода в

полноценном своем исполнении обнаруживает-
ся не в выборе, а, скорее, после сделанного вы-
бора, если избран творческий путь, ибо именно
творчество есть индикатор и катализатор чело-
веческой свободы, свободы как эманирующей
экзистенции [1]. «Свобода, — находим у мысли-
теля, — есть моя независимость и определяе-
мость моей личности изнутри, и свобода есть
моя творческая сила, не выбор между постав-
ленным передо мной добром и злом, а мое сози-
дание добра и зла» [4, с. 61]. Философ моноли-
тизирует свободу и творческий процесс: «Лишь
свободный творит. Из необходимости рождает-
ся лишь эволюция; творчество рождается из
свободы» [5, с. 368].
Исследователь Т. Длугач особенно отмечает

[8, с. 248–249] бердяевский акцент на том, что
творчество выполняет исключительную функ-
цию в человеческой жизни, в приближении чело-
века к Богу. Бердяев настаивает, что покаяние и
очищение — лишь отрицательная сторона этого
процесса. Ветхозаветный период истории цент-
рирован идеей грехопадения и характеризуется
ужасом, охватившим людей от осознания разгне-
ванности Бога. Новозаветный период, который
концептуализирован Миссией Христа, даровав-
шего роду человеческому Свои Благодать и Лю-
бовь, связан с раскаянием и искуплением греха.
Однако философ полагает, что этим не могут ис-
черпываться Божий Замысел в отношении чело-
веческого бытия, его основная цель. Длугач, ком-
ментируя Бердяева, пишет: «Человеческая при-
рода, подобная Творцу, не могла быть сотворе-
на лишь для того, чтобы человек, согрешив, мог
искупить свой грех и в дело искупления вложить
все свои силы на протяжении мировой истории…
Творческая задача составляет положительную
сторону человеческой жизни, и она противосто-
ит искуплению» [8, с. 249]. При этом как искуп-
ление, так и творчество равны в том смысле, что
оба аспекта жизни богоугодны. Оценивая такой
подход (разумеется, расходящийся с канониче-
скими религиозными представлениями), автор
статьи считает уместным говорить о «третьем
Евангелии Бердяева».
Здесь кстати обратиться к одному из ключе-

вых вопросов истории этики — вопросу о сущест-
вовании зла и человеческой к нему причастнос-
ти. Философ замечает, что наряду с положитель-
ной формой свободы, творчеством, существует и

ее отрицательная форма4, именуемая произво-
лом. Корни этой извращенной свободы — в гре-
хопадении, и именно в качестве противопостав-
ленной творческой свободе она истолковывает-
ся как необходимость. Такая «…падшая свобода,
свобода вражды и распада, свобода хаоса и анар-
хии» [5, с. 374] лишена цели и содержания, фор-
мальна и пуста, далека от Бога и, тем самым,
обессилена. Однако данность производимого
свободой-произволом зла не должна останавли-
вать человека на пути его личностного становле-
ния. Будучи «заброшенным в мир» (М. Хайдег-
гер) и поставленным лицом к лицу с его негатив-
ными реалиями, человек вынужден определяться.
И вырастает в личность он в борьбе со злом, в
сопротивлении злу. В такой подаче оказывается,
что само сознание личности как таковой связано
— пусть оппозиционистски! — со злом, ибо через
выбор в пользу добра и последующее столкнове-
ние с его антиподом происходит ее, личности,
становление, переход существа биосоциального
в статус существа одухотворенного, свободного.
Борьба личности осуществляется «на два

фронта»: со злом внешним и злом в себе. «Бои»
на втором фронте, очевидно, являются гораздо
более ожесточенными, однако такое «согласие
на боль» есть необходимое условие сознания
личности, ибо оно невозможно без чувства вины,
греха. В то же время ни в коем случае нельзя вда-
ваться в другую крайность — крайность абсолю-
тизации зла в конкретном человеке, его персони-
фикации. «Никакой человек не может быть, —
находим у Бердяева, — воплощением и персони-
фикацией зла, зло в нем всегда частично» [3,
с. 34]. И поэтому, даже признавая человека ви-
новным в преступлении, следует помнить о том, что
он, рассмотренный как личность, не может быть
стопроцентным воплощением преступления, его
опредмечиванием, когда за проступком мы уже
не видим самого человека. Человек-личность, до
конца остающийся носителем образа Божия, не
может быть встречен в суде как само зло от голо-
вы до пят, зло безусловное5.
Противопоставляя этическую систему Бердяе-

ва ницшеанским идеям, полагаем необходимым

4 Выше под отрицательной стороной приближения к
Богу понимался отказ (через покаяние и искупление) от
греха в противовес позитивной стороне — творческому
привнесению в мир блага в виде богоугодной новизны.
В данном же случае в понятие «отрицательная» вложено
другое значение — «устремленная во зло».

5 По этой же причине Бердяев заявляет о недопустимос-
ти смертной казни, ибо личность, не являющаяся целиком
и полностью собственностью государства и общества, под-
судна только Господу Богу.
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выразить несогласие с оценкой понимания проб-
лемы свободы и ее значения для человека в уче-
ниях этих двух мыслителей, данной российским
ученым Е. С. Улевич. Исследователь справедли-
во подчеркивает [13, с. 44–45] (как и Н. К. Бонец-
кая [6], о чем было сказано выше), что имеется
ряд оснований для выявления общих черт этих
философских систем — в первую очередь, это
касается методологического принципа исследо-
вания человека и способов его бытия. Однако с
заявлением «Как понимается свобода и что она
для человека? — в этих вопросах и Бердяев, и
Ницше единодушны» [13, с. 44–45] мы не согласны
решительно, что будет аргументировано далее.
Русский философ противится рассмотрению

воли как воли к власти, а также выдвижению то-
го единственного ее вектора — от господина к
рабу, — который утверждает Ницше. Он не при-
емлет отношений господства и рабства как тако-
вых, поскольку они противоречат пафосу и дос-
тоинству личности. Источником же такого типа
отношений он видит уже упомянутую объект-
ность [3, с. 35]. Устремленность к объективации,
отрывающая человека от самого его естества, от-
чуждающая его от того, что составляет его при-
роду, есть путь поэтапного самозакрепощения
человека. Сам того не замечая, человек превра-
щается в раба — раба своих неуемных желаний
властвовать, потреблять, наслаждаться, купать-
ся в лучах славы и неисчислимых материальных
благах. Наоборот, личность, даже будучи по-
ставленной перед выбором, «вброшенной» в си-
туацию выбора между объективным и субъек-
тивным, необходимостью и свободой, относи-
тельным и абсолютным, в конце концов, господ-
ствующим и раболепствующим, никогда не при-
знает принцип «единства и борьбы противопо-
ложностей» в качестве своей итоговой цели. Ско-
рее, она фундирует им свои становление и само-
реализацию, использовав таковой в качестве
средства. Однако итоговая цель — единство и
универсальность — достигаются не в экстерио-
ризации, пусть даже и претендующей на беско-
нечность, а в бесконечной интериоризации.
Именно трансцендирующая себя субъектив-
ность, потенцированная, как и объективность,
абсолютностью и бесконечностью, есть источ-
ник и гарантия истинной свободы — свободы
как цели.
По мнению мыслителя, ницшеанская дуада

«господин-раб» ни в коей мере не вскроет осно-
ваний истинной свободы. Глубинный анализ и
господствующего, и подчиняющегося сознания
свидетельствует об их общей рабской природе.

Причем речь в данном случае идет не о соци-
альных ролях и связях, а о более глубинных де-
терминантах этих поведенческих моделей — о
структуре сознания6. Бердяев полагает, что ана-
лиз проблемы в предложенном контексте позво-
ляет выявить не два, а три варианта человеческо-
го явления миру: «господин», «раб» и «свобод-
ный» [3, с. 35]. Первые два состояния и не сущест-
вуют, и не мыслимы друг без друга. Они взаимо-
дополняют, коррелируют друг друга: господ-
ствование невозможно без рабствования и на-
оборот. Раб потому и раб, что раболепствует.
Перед кем? — Перед господином. Господин по-
тому и господин, что господствует. — Над кем?
— Над рабом.
Как полагает мыслитель (и это следует осо-

бенно подчеркнуть), именно подчинение челове-
ка человеком, унижение его достоинства есть
фундаментальное основание первичного зла. Зол
господин, выплескивающий свою злобу на раба,
но еще страшнее вчерашний раб, сегодня волею
судьбы трансформированный в господина7.
В системе господства и рабства наименьшую опас-
ность (в силу наименьшей злобности) представ-
ляет аристократ. Будучи исходно благородным и
достойным, он не питает зависти к тем, у кого
чего-то больше и что-то лучше. Поэтому до ари-
стократического уровня никогда не добраться
тирану, диктатору, навсегда отравленному ядом
патологической рабской воли к власти, к превос-
ходству. Такая воля противоположна воле сво-
бодной, воле к свободе, ибо в ее содержании ис-
тинное воление заменено одержимостью.
Третье же состояние сознания, обособленное

от первых двух, является автономным и само-
достаточным. «Если сознание господина, — пишет
Бердяев, — есть сознание существования друго-
го для себя, то сознание раба есть существование
себя для другого. Сознание же свободного есть

6 З. Фрейд, как и К. Г. Юнг, очевидно, внесли бы сущест-
венные коррективы в позиции Бердяева, выявляя бессозна-
тельные — индивидуальные или коллективные — мотивы
того или иного типа поведения.

7 По этому поводу вспоминается вышедший на экраны
в 2012 г. художественный фильм «Джанго освобожденный»
(Django Unchained) режиссера Квентина Тарантино (Quen-
tin J. Tarantino). Чернокожий раб, получивший в силу сте-
чения ряда обстоятельств свободу, принимается с превели-
ким удовольствием выполнять работу «охотника за голова-
ми», подспудно сводя счеты с теми (преимущественно бело-
кожими), кто еще совсем недавно властвовал над ним и
продолжает это делать в отношении ему подобных. В кон-
це фильма он с особым цинизмом расправляется с таким
же чернокожим, как и он, человеком, однако продол-
жавшим — с готовностью! — раболепствовать, унижая при
этом других рабов на правах дворецкого в доме белокожего
плантатора-рабовладельца.
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сознание существования каждого для себя, но
при свободном выходе из себя к другому и ко
всем» [3, с. 35]. Единственный путь разрыва по-
рочной рекурсивной петли «господин-раб» —
это возвращение человеку его духовной приро-
ды, отчужденной некогда от него экономически-
ми, социальными, политическими системами.
Только в таком случае возможно обретение ста-
туса свободного. Внешний мир, манящий всевоз-
можными дарами, радостями и победами, не
может обеспечить абсолютной свободы. Его сво-
бода есть свобода относительная. Однако даже
такая свобода, свидетельствующая о том, что в
человеке еще теплится духовное начало, обрече-
на на постоянную борьбу с необходимостью.
Если же в этом противостоянии победу одержи-
вает необходимость, то от истинной свободы не
остается даже следа. Б. Спиноза говорил о свобо-
де как о фундаменте действования по собствен-
ной необходимости. Г. В. Ф. Гегель, а затем
К. Маркс утверждали свободу как познанную не-
обходимость. Однако из этой свободы вычеркну-
то ее определяющее основание — воля; ничего
общего со свободой как свободой воли такая
свобода не имеет.
Бердяев призывает не к господствованию, а к

освобождению. И путь Христа — есть величай-
ший пример пути истинно, абсолютно свободно-
го. «Христос — свободный, — пишет философ,
— самый свободный из сынов человеческих, Он
свободен от мира, Он связывает лишь любовью.
Христос говорил как власть имеющий, но он
не имел воли к власти и не был господином» [3,
с. 36]. Явление Абсолютного Человека есть шанс
спасения, восхождения, данный падшему челове-
честву. «Искупитель и Спаситель мира расколдо-
вывает и расковывает необходимость. Он — Ос-
вободитель. Без Христа-Освободителя мир на ве-
ки веков остался бы заколдованным в необходи-
мости и детерминизм навеки был бы прав», —
находим у философа [5, с. 375]. Христос-Освобо-
дитель является, таким образом, абсолютным ис-
точником истинной свободы, ее обязательным
условием.
Таким образом, если в ницшеанстве «новые

скрижали» устанавливаются на обломках тради-
ционных человеческих ценностей, и абсолютизи-
рованная свобода воли сверхчеловека воцаряет-
ся на том престоле, который испокон веков зани-
мала Воля Божья, то Бердяев все возвращает на
свои места. В его модели свобода человека пере-
стает быть зарвавшейся самозванкой (оставаясь
абсолютной!) посредством того, что вновь обре-
тает этически выверенный вектор. Именно буду-

чи устремляемой и питаемой Божественной Сущ-
ностью, она, не теряя своей бездонности, реали-
зуется во благо.

Выводы

1. В статье осуществлено осмысление учений
Ф. Ницше и Н. Бердяева как антиподов в реше-
нии вопроса об этическом векторе свободы воли.

2. Ницше, размышляя о соотношении добра и
зла, противится искусственности этической дуа-
лизации мира. Он полагает, что трезвый взгляд
философа на «вечный бой» возможен лишь в том
случае, если им занята третья, метауровневая,
позиция — наблюдательный пункт «по ту сторо-
ны добра и зла».

3. Ницше не устраивает и тривиализация
устремленности свободы воли: векторы «во бла-
го» или «во зло» оказываются лишь относительны-
ми средствами. Концептуально значима лишь
направленность от господина к рабу, ибо абсо-
лютная воля как атрибут грядущего сверхчелове-
ка — это воля к власти, вытекающая из стремле-
ния к возведению своего «Я» в статус самопри-
чинности. Поэтому неслучайными оказываются
призывы немецкого философа к преодолению
«пережитков» моральной обозначенности чело-
веческого развития, утверждению нового свода
заповедей — внеморального.

4. Ницшеанскому нигилизму в отношении
традиционных общечеловеческих ценностей
противопоставлено учение Бердяева, который
возвращает разработку этической проблематики
в религиозное (христианское) русло. По мнению
русского мыслителя, ницшеанская интенцииро-
ванность воления от господина к рабу, по сути,
есть вектор не свободы, а рабства, поскольку у
обоих субъектов сознание — рабское, что пара-
лизует их и приковывает друг к другу. При этом
именно подчинение человека человеком видится
философу первопричиной зла. Наоборот, дей-
ствительно свободным является преодолевший
путы стремлений к господствованию и, соответ-
ственно, избавившийся от раболепствования.

5. Абсолютизируя (как это принято в экзис-
тенциализме) свободу воли, Бердяев, тем не ме-
нее, считает необходимым резко различить и
противопоставить друг другу свободу истинную,
т. е. свободу, устремленную в русло добра, и сво-
боду-произвол. Источником первой Бердяев по-
лагает Богочеловека — Христа-Освободителя.
Миссия спасения, таким образом, оказывается
делом освобождения человечества от цепей необ-
ходимости и перспективы деградации. Окрылен-
ный Божьим участием человек творит, и именно
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в творчестве, в благостном новаторском предъ-
явлении себя миру мыслитель видит смысл и
реализацию истинной свободы. В то же время от-
рицательная форма свободы коренится в грехо-
падении, что обрекает ее на итоговое поражение.
Ключові слова: Ніцше, Бердяєв, етичний век-

тор свободи волі, воля до влади, свобода в бла-
го, свобода в зло.
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Вступ

Актуальність визначення методологічного ін-
струментарію для наукового дослідження поля-
гає у тому, що методологія визначає методи,
принципи, способи досягнення поставленої
науково-дослідної мети; сприяє оволодінню фор-
мами та засобами наукового пізнання; забезпе-
чує всебічність отримання інформації щодо пред-
мета наукового дослідження; дозволяє здійснити
розробку понятійно-категоріального апарату.
Використання методологічного інструментарію

(принципів, методів, прийомів) дозволяє здійсни-
ти дослідження інтеграційних процесів у різних
суспільних сферах, а також у сфері охорони здо-
ров’я, які сьогодні фактично ще не вивчаються.

Аналіз наукової літератури свідчить, що по-
няття методології досліджують досить ґрунтов-
но, різнобічно та щодо різних сфер наукового
пізнання чимало дослідників (В. Андрійчук, Я. Га-
ращенко, А. Грабченко, С. Важинський, А. Мель-
ник, Н. Ушакова, В. Федорович, С. Щербак та ін.).
Значну увагу фахівці також приділяють ви-

вченню інтеграційних процесів, які за змістом ви-
значаються як об’єднувальні щодо певної діяль-
ності для досягнення поставлених завдань. Інте-
граційні процеси, зокрема у медичній галузі, до-
зволяють сформувати єдину систему доступної
та якісної медичної допомоги для покращання
стану здоров’я населення, продовження тривалос-
ті життя. Інтеграційні процеси досліджуються
найчастіше у галузі освіти (С. Куриленко, Л. Лев-
ківська, О. Сергєєв, В. Омушкін) і міжнародних
зв’язків (А. Гальчинський, В. Гейц, Л. Угрин).
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Питання методології дослідження інтеграційних
процесів у сфері охорони здоров’я ще потребу-
ють свого вивчення, що сприяло їх розгляду.
Мета роботи — аналіз понять «методологія»,

«інтеграційний», «інтегративний» та з’ясування
методологічного інструментарію дослідження
інтеграційного процесу у медичній галузі.

Виклад основного матеріалу

Методологія, за визначенням більшості на-
уковців, є багатогранним процесом, який включає
в себе сукупність принципів, методів, прийомів у
їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності, за
допомогою яких здійснюється наукове пізнання.
Основними філософськими принципами методо-
логії є: принцип діалектичної єдності теорії та
практики, принцип об’єктивності, принцип дока-
зовості, принцип системності, принцип сутнісно-
го аналізу. До сучасних принципів наукового пі-
знання належать принцип детермінізму, принцип
відповідності, принцип додатковості. Рівень їх-
ньої ефективності зумовлюється відповідністю їх
застосування щодо досліджуваної проблематики.
Методи наукового пізнання науковцями кла-

сифікуються по-різному. У більшості досліджень
виділяють дві групи методів — загальні та спе-
ціальні, деякими науковцями визначаються
три групи методів (емпіричного, теоретичного й
одночасно і емпіричного і теоретичного дослі-
дження) або чотири (загальнофілософські, за-
гальнонаукові, спеціальні: дисциплінарні та між-
дисциплінарні). До фундаментальних філософсь-
ких методів наукового пізнання належать діалек-
тичний, системний, структурно-функціональний
та ін., до загальних — абстрагування, аналізу,
синтезу, індукції, дедукції, аналогії, класифікації.
Перш ніж обговорювати методологію дослі-

дження інтеграційних процесів у сфері охорони
здоров’я, розглянемо визначення терміну «інтег-
раційний».
Великий тлумачний словник сучасної україн-

ської мови наводить визначення двох термінів —
інтеграційний та інтегративний. Термін «інтегра-
тивний» має два визначення:

1) стосовно до інтеграції (об’єднання частин у
ціле), об’єднувальний, те саме, що інтегральний;

2) суцільний, цілісний.
Термін «інтеграційний» пояснюється через од-

не визначення — стосовно до інтеграції (об’єд-
нання частин у ціле), об’єднувальний, те саме, що
інтегративний [1, с. 401]. Тобто зазначені термі-
ни визначаються як аналогічні.
З таким тлумаченням деякі науковці не пого-

джуються. Так, Т. Коць вважає, що сучасна мов-

на практика розрізняє за значенням такі термі-
ни, як «інтегративний», «інтеграційний», «інтег-
рований», «інтегрувальний», які мають різне зна-
чення і різну лексичну сполучуваність. Так, тер-
мін «інтеграційний» зберігає семантику об’єднан-
ня частин у ціле і вживається в словосполученнях:
інтеграційний процес, інтеграційна роль, інтегра-
ційне угрупування. Інтегративний (фіксується в
словниках з 90-х років ХХ ст.) дедалі частіше по-
значає суцільний, цілісний предмет або явище: інтег-
ративна свідомість, інтегративна функція, інтегра-
тивна інформація, інтегративно-синтетичні тен-
денції. Закріплена в мові семантика визначає і
лексичну сполучуваність слова: інтегрована систе-
ма управління, інтегрований метод, інтегроване
навчання, інтегроване управління, інтегрований
підсумок, інтегрований антиінфляційний пакет [2].
Терміни «інтеграційний процес» та «інтегра-

тивний процес» розмежовує також О. Ващук, на-
водячи словникові та доктринальні визначення у
сфері освіти [3, с. 105]. Більшість авторів викори-
стовують водночас і термін «інтеграційні проце-
си» і термін «інтегративні процеси». .

Розглядаючи інтеграційні процеси, науковці
водночас указують на методологічні підходи їх-
нього дослідження. Л. Русакова серед методоло-
гічних підходів, що забезпечують розвиток худож-
ньої освіти інтегративного характеру, виділяє
поліхудожній, який базується на вивченні пред-
метів естетико-мистецтвознавчого та культуро-
логічного циклу на основі взаємозв’язку і синте-
зу споріднених видів мистецтва, та інтеграцію
комп’ютерних технологій у художню освіту [4,
с. 173, 175]. Досягнення якісної та ефективної під-
готовки майбутніх фахівців, вважає І. Лапичак,
можливе лише при базуванні на сучасних мето-
дологічних підходах — діяльнісному, особистіс-
ному, системному, гуманітарному, ресурсному,
ціннісному, компетентнісному та інтегративно-
му. На його думку, інтегративну роль відіграють
загальнонаукові поняття та теорії; значний інтег-
раційний потенціал містять принципи всезагаль-
ного зв’язку та розвитку явищ. Загальнонаукові
принципи, підходи до відображення реальної
дійсності реалізуються в системному підході до
вивчення явищ і процесів, моделюванні дійснос-
ті, явищ і процесів, статистичному відображенні
реального світу [5, с. 20–21].
Аналіз наукової літератури щодо використан-

ня терміну «інтеграційні процеси» у сфері охоро-
ни здоров’я дозволяє зробити висновок про їхню
направленість.
Інтеграційні процеси у сфері охорони здоров’я

здійснюються у кількох видах, це: внутрішній
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процес функціонування й управління медичної
організації; інтеграція на рівні системи охорони
здоров’я однієї або кількох держав, коли об’єдну-
ються ресурси, технології та інфраструктура; ме-
дична допомога, яка диктується станом громад-
ського здоров’я — хронізацією захворювань,
поліетіологічністю поширення захворювань,
структурним дисбалансом між амбулаторним і
стаціонарним сектором [6, с. 140].
В. Лехан і В. Гінзбург розробили теоретичне

обґрунтування загальної моделі інтеграції медич-
ної допомоги в Україні, провідними компонен-
тами якої є координація діяльності (між рівнями
медичної допомоги, різними медичними заклада-
ми охорони здоров’я, що належать до одного
рівня, структурними підрозділами одного закла-
ду); спільна (командна) робота лікарів різних
спеціальностей та середнього медичного персо-
налу, а також наступність медичного обслугову-
вання, як у межах одного медичного закладу, так
і між закладами різних рівнів [7, с. 53].
Колектив науковців, досліджуючи інтеграцію

медичної допомоги як технологію підвищення
ефективності системи охорони здоров’я, розгля-
дає її через інтеграційний процес і через інтегро-
вану медичну та медико-соціальну допомогу;
вказуючи, що в охороні здоров’я багатьох країн
Європейського Союзу та Сполучених Штатів Аме-
рики відбувається пошук організаційно-економіч-
них механізмів інтеграції роботи окремих медичних
служб для забезпечення безперервності, наступ-
ності лікування і досягнення на цій основі внут-
рішньосистемної економії та більш високих клі-
нічних результатів роботи галузі в цілому [8, с. 6].
До інтеграційних процесів зарахуємо також

міждисциплінарні дослідження. Науковці заува-
жують, що дослідження на межі медицини, біоло-
гії та комп’ютерних наук можуть принести ціка-
ві результати, причому не тільки запропонувати
ефективні підходи до розв’язання прикладних
задач, що виникають у медицині, а й збагатити
комп’ютерні науки новими методами розв’язан-
ня широкого кола задач [9]. Біоетика нерозрив-
на з професійною медичною етикою, генною ін-
женерією, персоніфікованою та предуктивною
медициною.
Чотири рівні міжпредметної інтеграції викла-

дання фахових дисциплін у вищих медичних
навчальних закладах пропонують В. Єхалов і
О. Кравець:

1-й рівень — інтегрування навчального мате-
ріалу в межах одного конкретного предмету;

2-й рівень — поєднання понятійно-інформа-
ційної сфери різних предметів із метою найкра-

щого запам’ятовування, супутнього повторення,
введення до теми додаткового матеріалу;

3-й рівень — оперування завданнями порів-
няльно-узагальнюючого вивчення, що полягає у
відпрацьовуванні студентами й інтернами вмін-
ня поєднувати та протиставляти явища й об’єкти;

4-й рівень — самостійне поєднання фактів і
розмірковувань, визначення зв’язків та законо-
мірностей, застосування засвоєних навчальних
умінь на практиці [10, с. 117–118].
Значна практика інтеграційних процесів у

сфері охорони здоров’я склалася в зарубіжних
країнах, тут впроваджуються кілька типів інтег-
рації: організаційна інтеграція співіснує з функ-
ціональною, вертикальні програми — з горизон-
тальними. Наведемо кілька прикладів. Федераль-
ний кодекс соціального забезпечення Німеччи-
ни встановив кілька типів програм, якими ви-
значаються взаємозв’язки між окремими секто-
рами в медичній галузі, рамковий зміст цих про-
грам, конкретні умови їхньої реалізації, які по-
требують централізованих рішень, зокрема поря-
док фінансування лікарняних кас та ін. У Фран-
ції з 2004 р. реалізується система договірних від-
носин між пацієнтами і медичними організація-
ми; у Норвегії у 2006 р. був підписаний договір
між Міністерством охорони здоров’я і Асоціа-
цією норвезьких муніципалітетів, який стосуєть-
ся питань забезпечення лікування; у Швеції при-
йнятий закон, який врегульовує взаємодію ліка-
рень і муніципальних служб [11]. Вважаємо, що
такий досвід інтеграційних процесів у медичній
галузі може бути рекомендований для перейнят-
тя і в Україні.
Дослідження інтеграційних процесів у сфері

охорони здоров’я базується, насамперед, на діа-
лектичному методі. Діалектика передбачає з’ясу-
вання взаємозв’язків складників будь-якої систе-
ми між собою, виокремлення закономірностей
їхнього функціонування і розвитку, забезпечує
розуміння їхньої генези та становлення, розгляд
вертикальної та горизонтальної структури; вияв-
лення істотних ознак.
Значну роль у дослідженні вказаних інтегра-

ційних процесів відіграє системний метод. Він
дозволяє їх розглянути як сукупність взаємопо-
в’язаних у єдину систему елементів, структур,
явищ; які, з одного боку, є цілком самостійними,
з другого — відносно незалежними, тому що тіс-
но пов’язані й функціонують з іншими складни-
ками цього предмета.
Близьким до системного є структурно-функціо-

нальний метод, який дозволяє розглянути функ-
ціональну направленість кожного структурного
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елемента інтеграційного процесу у сфері охоро-
ни здоров’я.
Метод абстрагування сприяє зосередженню ува-

ги під час дослідження на основних компонентах
інтеграційних процесів, їхнього змісту та спрямова-
ності, не відволікаючись на другорядні явища.
Аналіз як метод використовується для дослі-

дження окремого інтеграційного процесу як
організаційно-управлінської системи, створення
якої передбачається для підняття ефективності
того чи іншого сектора в медичній галузі.
Застосування синтезу як методу допомагає

об’єднати різні напрямки інтеграційних процесів
у сфері охорони здоров’я в єдину діяльність щодо
забезпечення населення усесторонніми медични-
ми послугами.
За допомогою індукції систематизуються й уза-

гальнюються різні факти з реалізації інтеграційних
процесів, установлюються між ними причинно-
наслідкові зв’язки, частково імовірні, які перевіря-
ються за допомогою дедуктивного методу.
Застосування методу аналогії дозволяє визна-

чити спільні риси всіх структурних частин інтег-
раційних процесів та їхню схожість. До них
включимо: правове регулювання, організаційну
єдність, суб’єкт управління, об’єкт управління.
Метод класифікації використовується з метою

групування досліджуваних предметів за певним
критерієм, зокрема поділ закладів охорони здо-
ров’я здійснюється на лікувально-профілактичні,
санітарно-профілактичні, фармацевтичні, закла-
ди медико-соціального захисту.
До спеціальних методів наукового пізнання,

які допомагають дослідженню інтеграційних
процесів, належить, насамперед, порівняльний.
Він сприяє вивченню аналогічного зарубіжного
досвіду у сфері охорони здоров’я та допомагає
запозичити ту практику, яка може бути успішно
використана в Україні.

Висновки

Інтеграція є процесом створення нової структур-
ної системи, яка передбачає об’єднання функцій,
зусиль, форм і методів її суб’єктів з метою реалі-
зації спільних завдань, програм і для досягнення
поставлених цілей. Під інтеграційним процесом у
сфері охорони здоров’я ми розуміємо спільну ор-
ганізаційну діяльність органів державної влади,
державних і приватних медичних організацій,
спрямовану на забезпечення підвищення та покра-
щання рівня життя й здоров’я населення.
Дослідженню інтеграційних процесів у будь-

якій сфері, у тому числі у сфері охорони здоров’я,
сприяє використання таких філософських методів

наукового пізнання, як діалектичного, системного
та структурно-функціонального, а також загально-
наукових методів — абстрагування, аналізу, син-
тезу, індукції, дедукції, аналогії, класифікації.
Визначаємо методологію дослідження інтег-

раційних процесів у сфері охорони здоров’я як
складну взаємопов’язану та взаємоузгоджену
систему принципів, методів, прийомів за допомо-
гою яких здійснюється наукове пізнання змісту
таких процесів, їхньої структурної спільності,
спрямованості на підвищення ефективності медич-
ного забезпечення населення.
Ключові слова: методологія, метод, інтегра-

тивний процес, інтеграційний процес, охорона
здоров’я.
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Тенденція до ізоляції «диваків», незрозумілих,
а тому «підозрілих» людей виникла в епоху роз-
витку міст, коли щільність проживання населен-
ня, з одного боку, дала можливість поділу праці
та покращила якість життя, але з другого — різко
збільшила психологічне напруження між людь-
ми. Саме тоді виникла потреба в ізоляції «інак-
ших елементів», які заважають «злагодженій ро-
боті громади».
Цю функцію «суспільної санітарії», серед ін-

ших громадських інститутів, почала виконувати
й психіатрія. Протягом різних часів психіатрія
мала різноманітні обличчя. Це «обличчя психіат-
рії» ніяк не залежить від науково-технічного про-

гресу або літочислення. Тут можна згадати знят-
тя ланцюгів з душевно хворих Філіпом Піннелем
(1796) у клініці Бісетр [1; 2]. До речі, даний заклад
за тих часів, з метою економії коштів, виконував
функції божевільні та державної в’язниці одно-
часно. Іншим прикладом «радикальної санітар-
ної психіатрії» з жахливим обличчям може слу-
гувати психіатрія нацистської Німеччини, де за
період з 1939 по 1945 рр. було знищено 180 тис.
(а згідно з іншими даними, до 1 млн) психічно
хворих пацієнтів [3].
Громадська думка XXI ст. також уражена

«фарисейством». Пропагуючи відкритість систе-
ми і ліберальні практики поводження з психічни-
ми патологіями, громадські діячі не пропонують
реальної заміни традиційної інституційної пси-
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хіатрії. Власне, від лідерів, а швидше «дилерів лі-
беральної думки», ми чуємо лише загальні тур-
ботливі побажання людям з обмеженими можли-
востями, які контрастують з їхніми же обіцянка-
ми «зробити життя народу безтурботним».
Ми маємо справу з фронтальною суперечли-

вістю у ставленні суспільства до душевнохворих.
З одного боку, декларується відкритість до розу-
міння невиліковних душевних проблем, методо-
логічне зняття (розширення) поняття норми та
толерантність, а з другого — громадяни як і у
«старі часи» бояться людей з психічними розла-
дами. «Сите» буржуазне суспільство не хоче дис-
комфорту та проблем з «інакшими» людьми. По
суті, громадська думка не сприймає психічно хво-
рих людей як «рівноправних сусідів» і «по-старо-
му» намагається їх ізолювати якраз у ті, умовно
«політкоректні», рамки, які й пропонує постмодер-
новому соціуму модернізована інституційна пси-
хіатрія. Можливо, так відбувається тому, що лю-
дям краще вдається засуджувати та каятися за свої
старі гріхи в минулому (або чужі гріхи), аніж ро-
бити маленькі кроки до покращання й впорядку-
вання життя в сьогоденні. Втім, так було завжди.
У цьому ж напрямку розвивається ще одна

тенденція — суспільство на рівні публіцистично-
го тренду та «модної філософії» створює посили,
що «фріки» начебто потрібні громаді, адже вони
креативні й з вдячністю приймають правила гри
кіберсуспільства (cyber community), бо воно від-
повідає «далекій близькості» шизоїдного світу.
А з другого боку, «фріки» — своєрідний «матеріал
до витрат» постмодернізму, який використову-
ється для досягнення популістських політичних
цілей і першим «кидається у вогонь» у разі форс-
мажорних обставин.
У більш широкому розумінні — душевно хво-

рі є «засобом», який руйнує стереотипи й архаїч-
ні структури традиційного суспільства, що зава-
жають «вільному ринку» і новому ліберальному
істеблішменту. Проте, одночасно, люди з психіч-
ними розладами виступають у ролі тих «немину-
чих жертв епохи змін», втрати яких апріорі «при-
ймаються до розрахунку».
Ідеї гуманності, як такі, поступово деактуалі-

зуються. Вони, з одного боку, начебто канонізо-
вані, а з другого — знецінені тотальною постмо-
дерновою «грою правилами». У цій грі гуманізм
виступає в ролі складової мозаїки, елементам
якої можна надавати «мультиполярну форму», а
потім прикладати до будь-якої гри, необхідної
для конкретних цілей або ситуації.
Прикладом може служити дискусія навколо

створення нової діагностичної категорії «селфі-

тис» [4; 5]. Це схильність до самоствердження
через нав’язливе ексклюзивне позиціонування
свого «поточного буття», тобто суспільство од-
нією рукою провокує появу «нового поля пато-
логій», вигідних для збуту продукції сучасних
галузей виробництва, а іншою — непомітно стиг-
матизує носіїв цього поля патологій як потенцій-
них маргіналів при майбутній «зміні трендів».
У цьому сенсі сучасна психіатрія, так само як і
традиційна, продовжує виконувати роль санітар-
ного апарату, але під іншою мотивацією і під ін-
шою маскою. Вона стає частиною механізму ре-
гулювання основних трендів.
Початкові ідеї гуманізму, які свого часу при-

вели до революційних змін у поводженні з людь-
ми, що мають психічні розлади, наразі йдуть з
лінії горизонту. А питання «Де місце психічної
патології та психіатрії в сучасному ліберальному
постмодерному суспільстві?» продовжує залиша-
тися без відповіді. Відсутність відповідей поро-
джує незрозумілість і невідомість. А вони — не-
зрозумілість і невідомість — відчужують людей
один від одного, посилюючи, з одного боку, по-
чуття самотності та ізоляції, а з другого — стиг-
матизують ці почуття.
Універсальність і позачасовість цього механіз-

му відчуження «іншого», закладеного у «суспіль-
ному позасвідомому» [6], добре ілюструється
цитатою романа Томаса Манна «Доктор Фаус-
тус»:

«Тут я дозволю собі одне зухвале зауваження,
яке мені підказує досвід наших днів. Для того,
хто любить називати речі своїми іменами, в само-
му слові й понятті “народ” завжди є щось арха-
їчно-обачне, і він знає, що коли масу підбивають
на лихі, ретроградні вчинки, її величають лише
“народом”. Що тільки на наших очах і не зовсім
на наших очах не робили в ім’я народу такого,
чого б, мабуть, не зробили в ім’я Бога, в ім’я люд-
ства чи в ім’я права! Але народ таки дійсно зав-
жди залишається народом, принаймні в його
структурі є певний архаїчний шар, і мешканці
Малого провулка Мідярів, Лізині сусіди, які в
день виборів віддають свої голоси соціал-демок-
ратам, одночасно можуть вбачати щось демоніч-
не в бідній бабусі, що не може стягтися на якесь
помешкання не в підвалі, і, побачивши її, хапа-
ють своїх дітей, щоб вона не зурочила їх лихим
оком. Якби таку жінку знов засудили на спален-
ня — а сьогодні вже й це навіть можна собі уяви-
ти, тільки трохи змінили б звинувачення, — вони
стояли б за огорожею, спорудженою магістра-
том, дивилися б на вогнище, проте, мабуть, і не
подумали б збунтуватися. Я кажу про народ, але
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такий прадавній, щиро народний шар є і в самих
нас, і, як чесно признатися, я не вважаю релігію
найдієвішим засобом, що не дав би йому вихопи-
тися назовні. Тут, по-моєму, може допомогти ли-
ше література, що вчить гуманізму, проголошує
ідеал вільної, досконалої людини» [7].
Тому ми пропонуємо подивися на суспільство

як на динамічне утворення, у якому постійно
присутні обидві тенденції: виключення «ненор-
мальних» елементів з товариства та їх «зворотне
включення» до соціальної взаємодії. Цю останню
тенденцію і варто позначити гуманізмом.
Тож яким чином людину з психічним розла-

дом можна зробити повноправним членом суспіль-
ства? Як відомо, сучасні медикаменти дозволя-
ють утримувати поведінку хворих у соціально
прийнятних рамках, що надає їм можливість за-
лишатися залученими до громадського життя.
Такий стан речей дозволяє втілювати/створю-
вати нові форми соціально-орієнтованої психіа-
трії, мета яких не ізолювати, а ре-соціалізувати,
тобто утримувати людей з психічними розлада-
ми в соціумі.
Такими «новими формами» соціально-орієн-

тованої психіатрії є, наприклад:
— створення системи невеликих комунальних

центрів соціально-орієнтованої психіатрії, щоб
можна було б надавати допомогу безпосередньо
за місцем проживання;

— створення центрів дозвілля і центрів зайня-
тості для людей, які втратили колишні місця ро-
боти у зв’язку з хворобою;

— створення та розвиток нових професій, ме-
та яких допомогти розкрити і реалізуватися збе-
реженому в людині ресурсу, незважаючи на хво-
робу. Маються на увазі такі професії, як психоте-
рапевт, ерготерапевт, арттерапевт, трудотера-
певт та ін. Однак тут потрібно зважати на той
факт, що професія це практика, якою людина за-
робляє собі на життя, тож, на жаль, інтереси то-
го, хто пропонує послуги, не завжди збігаються
з інтересами споживача. Тому взаємодія у такий
спосіб не повинна повною мірою визначати фор-
ми взаємодії суспільства з проблемою психічних
розладів;

— вкрай необхідна волонтерська діяльність,
спрямована на догляд і взаємодію з людьми, які
мають власний досвід перебування у психіатрії
(один із сучасних політкоректних термінів, що
позначає психічний розлад). Така діяльність мо-
же задовольнити властиву людині потребу в тур-
боті про когось і створювати новий соціальний
досвід, необхідний для розуміння ролі «особли-
вих людей» у житті суспільства;

— ще однією з форм добровільного волонтер-
ства є ідея спільного проживання, коли сім’ї бе-
руть до себе в будинок, під свою опіку людину з
душевною проблемою. До речі, ця ідея не нова,
раніше вона була реалізована у формі спільно-
го проживання хворих і лікарів на території лі-
карень.

Висновок

Суспільство, яке уникає процесу шукання міс-
ця для психіатрії, вбиває в собі той аспект жит-
тя, який наповнений пошуком «нового», поди-
вом від знайденого та непередбачуваністю цьо-
го процесу. Можна припустити, що внаслідок
втрати подібного рефлекcивного дискурсу, а від-
так — і втрати розуміння феномена людини як
такої, суспільство прирікає себе на неминучий
крах. Тому «глорифікація» або «демонізація»
божевілля, як остаточний вирок, однаково без-
змістовні. Розуміння починається з вивчення
фактів, зокрема фактів емоційного буття. Напри-
клад, як це буває при важкій втраті: переживан-
ня почуття провини, сорому, агресії, болю та су-
му відтворюють більш глибоке розуміння сут-
ності буття людини, що приречена природою
свого біологічного життя на постійні втрати.
Ключові слова: психіатрія, психічно хворі,

психічна патологія, соціально-орієнтована пси-
хологія.
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ХАЙПЕК є методом паліативного лікування хворих з розповсюдженими пухлинами черевної по-
рожнини, що набирає популярності. Цей короткий огляд присвячений змінам у клінічних аналізах
пацієнтів з верифікованим раком і канцероматозом до і після проведення процедури ХАЙПЕК.
У групі з 25 хворих спостерігали зміни 11 базових клініко-лабораторних показників у пацієнтів, вклю-
чених у дослідження. Вивчали концентрацію гемоглобіну, вміст лейкоцитів, тромбоцитів, загального
білка, білірубіну, глюкози крові, печінкові ферменти аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансфе-
разу, тимолову пробу та показники коагулограми: протромбіновий індекс і фібриноген. Проведен-
ня ХАЙПЕК-процедур істотно не вплинуло на клініко-лабораторні показники та загальноклініч-
ний аналіз крові пацієнтів.
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HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) is a popular method of palliative treatment in pa-
tients with malignant abdominal tumors. This short review is devoted to trace changes in general clinical
tests in patients with verified carcinomatosis before and after HIPEC procedure. A group of 25 patients
were monitored for changes in 11 basic clinical and laboratory parameters among those included in the
study. Concentration of hemoglobin, leukocytes, platelets, total protein, bilirubin, serum glucose, liver en-
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Вступ

Внутрішньочеревна гіпертермічна хіміопер-
фузія (ВЧГТХП) набирає популярності як метод
паліативного лікування хворих із розповсюдже-
ними пухлинами черевної порожнини [2]. При
використанні популярної медичної віртуальної
пошукової машини PubMed виявлено 2140 рефе-
рентних публікацій за пошуковим запитом “hi-
pec, peritoneal” та 752 публікації “hipec, перито-
неальна, CRS”, нарешті, словосполучення “hipec,
cancer, randomized trial” із уточнювальною харак-
теристикою “Clinical Trial” — у 30 публікаціях в
науково-метричних базах, із них 10 — за остан-
ні 5 років. Усе це демонструє зростаючий інтерес
до цієї тематики в усьому світі.
Англомовний термін «Хіпек» (гіпертермічна

інтраперитонеальна хіміотерапія), або «ХАЙ-
ПЕК» [6], може бути використаний для заміни
абревіатури ВЧГТХП. Методика застосовується
в основному при раку яєчників, мезотеліомі, псев-
доміксомі черевини, колоректальному раку, ра-
ку шлунка. Показаннями є як комбінація хірургіч-
ного виконання перитонеоектомії, так і ВЧГТХП
у монорежимі, за відсутності канцероматозу че-
ревної порожнини, але за позитивних змивів з
черева. Виконується як під час циторедуктивної
операції, так і на другому етапі як компонент лі-
кування, а також в ад’ювантному режимі за від-
сутності канцероматозу, проте високої потенцій-
ної небезпеки перитонеальної дисемінації (на-
приклад, якщо пухлина проросла всю стінку ор-
гана). Втім, як і радіочастотна термоабляція
(РЧТА) пухлин печінки, ХАЙПЕК так і не став
стандартним методом лікування. При цьому ре-
гулярно проводяться багатоцентрові рандомізо-
вані дослідження, присвячені даній тематиці, на-
приклад, PRODIGE 7, PROPHYLOCHIP, CO-
LOPEC, COMBATAC, GASTRIPEC, GASTRI-
CHIP та решта (HIPECT4, GYMSSA trial).
Цікаво, що деякі популярні в медицині англій-

ською мовою вирази, такі як “salvage therapy” і
“debulking surgery”, майже не мають повних ана-
логів у нашій мові. Обидва вирази відповідають
ідеології ВЧГТХП на технологічно розвиненому
й етично просунутому Заході. Ідея терапії спасін-
ня відображає такий вид хіміотерапевтичного
лікування, який може і не привести до очікуваного
ефекту у конкретного пацієнта, проте практику-
ється з розумінням наявності точного ефекту в
певному (хоч і невеликому) проценті випадків.
На цьому принципі побудована загальна основа
сучасної хіміотерапії, тому що частота відповідей
сучасних хіміопрепаратів і таргетних агентів ко-

ливається в межах 10–70 %. Отже, у частини хво-
рих їхнє введення взагалі не супроводжується
будь-яким лікувальним ефектом. Час перебуван-
ня у так званих листах очікування для проведен-
ня ХАЙПЕК, наприклад у Національному інститу-
ті раку Італії (Мілан), становить 11–12 міс., про-
тягом цього періоду хворі отримують курси внут-
рішньовенної поліхіміотерапії. Ще одним кро-
ком є так звана рятувальна терапія, «терапія ва-
банк» (відчаю), яка полягає у призначенні схеми,
що потенційно може викликати тяжкі побічні
ефекти, але за силою інтенсивності та дозування
обраних лікарських засобів з більшою імовірніс-
тю приведе до клініко-лабораторної ремісії та не-
обхідного ефекту.
Пов’язано це з крайньою неефективністю цих

двох методів самих по собі, тому що при невида-
леній пухлині та залишених перитонеальних ме-
тастазах втрачає будь-який сенс місцева гіпертер-
мічна хіміотерапія за допомогою складних апа-
ратів. Також як і видалення пухлини та її перито-
неальних проявів [5] не має великого сенсу, якщо
воно не підкріплене місцевим гіпертермічним і хі-
міотерапевтичним впливом. Як варіант, можна
скористатися терміном «комплексне лікування
перитонеального канцероматозу». Чому не «ком-
біноване», а саме «комплексне»? Тому що, згідно
з академічними правилами, використовуються не
два, а три методи: хіміотерапія, хірургія, гіпер-
термія.
Однак про самостійність гіпертермії як мето-

ду можна посперечатися. Нагрівання підсилює
місцевий ефект хіміопрепарату (більший ушко-
джувальний ефект при більш високій температу-
рі); розширення кровоносних мікроциркулятор-
них судин істотно збільшує поріг всмоктування,
поглинання лікарських молекул; менш стійкі до
ішемії пухлинні клітини швидше піддаються не-
оборотній трансформації (некроз-апоптоз) через
неможливість також швидко відводити тепло як
нормальні клітини (незважаючи на виражений
неоангіогенез пухлина навіть незначних розмірів
у центральних відділах нежиттєздатна). І навіть
невеликі за розміром пухлини виявляються пере-
грітими. Отже, обидва вирази — і “salvage the-
rapy”, і “debulking surgery” — можуть бути з лег-
кістю використані в розмовній мові для опису то-
го, що є метою й одночасно всією ідеологією
ПЕ-ВЧГТХП [7; 8]. Методика найбільш ефективна
при мезотеліомі та псевдоміксомі очеревини (про-
цедуру можна виконувати при індексі перитоне-
ального канцероматозу PCI > 20 балів), при раку
яєчників (ефективна при PCI < 15), менш ефектив-
на при колоректальному раку (PCI < 12), мало-
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ефективна при раку шлунка (критичним вважа-
ється PCI = 10, за обов’язкового дотримання пов-
ноти ступеня циторедукції СС-0).
Нині відомі результати 6 рандомізованих клі-

нічних досліджень, проведених з приводу пухлин
шлунково-кишкового тракту із застосуванням
процедури Hipec:

1. PRODIGE 7, автор F. Quenet (Франція).
2. PROPHYLOCHIP, автор D. Goere (Фран-

ція).
3. COLOPEC, автор Pj. Tanis (Нідерланди).
4. COMBATAC, автор P. Piso (Німеччина).
5. GASTRIPEC, автор B. Rau (Німеччина).
6. GASTRICHIP, автор O. Glehen (Франція).
Оглядова доповідь, присвячена цим досліджен-

ням, була оприлюднена в Парижі 9–11 вересня
2018 р. на 11-му Міжнародному симпозіумі, при-
свяченому перитонеальним пухлинам (peritoneal
surface malignancy, PSOGI) [3].

Матеріали та методи дослідження

Даний короткий огляд присвячений такій,
на перший погляд, тривіальній темі, як зміни в
загальноклінічних аналізах у хворих з верифі-
кованим раком і канцероматозом до і після
проведення процедури ХАЙПЕК. У групі з 25
хворих спостерігали зміни 11 базових клініко-
лабораторних  показників  серед  пацієнтів,
включених у дослідження. Вивчали концентра-
цію гемоглобіну, рівень лейкоцитів, тромбоци-
тів, загального білка, білірубіну, глюкози кро-
ві, показники печінкових ферментів аланінамі-
нотрансферази, аспартатамінотрансферази,
тимолової проби та коагулограми: протромбі-
новий індекс і фібриноген. Був розрахований ін-
декс р за допомогою виконання f-тесту (Micro-
soft Office Excel, 2007).
У табл. 1 зібрані показники кількісних змін

загального, біохімічного аналізу крові та коагу-
лограми.
Вивчали 11 клініко-лабораторних показників

у хворих, які увійшли до дослідження: концент-
рацію гемоглобіну, вміст лейкоцитів, тромбоци-
тів, рівень загального білка, білірубіну, глюкози
сироватки крові, печінкові ферменти аланінамі-
нотрансферази, аспартатамінотрансферази, ти-
молову пробу та показники коагулограми: про-
тромбіновий індекс і фібриноген. Там, де, згідно
з таблицею, показники залишилися без змін, не
було достатньо даних або ж динаміка була від-
стежена не в повному обсязі. За допомогою ма-
тематичних розрахунків були розраховані основ-
ні показники середніх значень, сум і динаміка
змін (табл. 2).

Результати дослідження
та їх обговорення

Таким чином, найбільш значущі показники,
такі як концентрація гемоглобіну, лейкоцитів і
тромбоцитів, не зазнали істотних змін після про-
ведення ХАЙПЕК. Гемоглобін знизився на 6 г/л,
концентрація лейкоцитів, навпаки, збільшилася
на 2 Г/л, рівень тромбоцитів опустився на 61 Г/л,
концентрація загального білка знизилася на 7 од.
Усі ці дані округлені до таких значень, які легко
наочно сприймаються читачем і на підставі яких
можна зробити клінічні висновки. Концентрація
загального білірубіну практично не змінилася,
зменшившись приблизно на 1 од. Показники АСТ
і АЛТ не збільшилися, знизившись на 8 і 3 од. від-
повідно. Середнє концентраційне значення рівня
глюкози крові злегка збільшилося майже на 1 од.
Рівень тимолової проби не змінився. Протромбі-
новий індекс знизився на 3 од., концентрація фіб-
риногену в сироватці крові залишилася приблиз-
но на тому ж рівні.
Зміни в загальноклінічних аналізах станов-

лять загальний фон спеціального лікування он-
кологічних хворих [1; 4]. Практично будь-які ме-
тоди спеціального лікування, включаючи хірур-
гічний, а особливо хіміо- та променева терапія,
разючим чином позначається на динаміці змін
загальноклінічних аналізів. Ці зміни не розгляда-
ються окремо, а є частиною, важливим фрагмен-
том цілісної картини, від відтінків гами якої за-
лежать динаміка й активність терапії. Наприклад,
виникнення тяжкої лейкопенії під час або після
проведення цитостатичної терапії диктує необ-
хідність її припинення. Або внесення коректив у
кількість курсів, їхню інтенсивність, дозування,
можливість проводити більш ефективні схеми,
як, наприклад, схема FLOT (F — 5-фторурацил,
L — лейковорін, O — оксаліплатин, T — доцетак-
сел) порівняно зі схемою XELOX (кселода + ок-
саліплатин) при раку шлунка. Тому відстеження
динаміки показників загального аналізу крові, у
тому числі під час комплексного лікування раку
шлунка, вважаємо критично важливим. Призна-
чення колонієстимулювальних факторів, таких
як Нейпоген, Граноцит, Філграстим тощо займає
певний час, тому що відновлення лейкоцитарно-
го кров’яного ростка в кістковому мозку не від-
бувається миттєво. Таким чином, вплив процеду-
ри ХАЙПЕК на динаміку показників загально-
клінічних аналізів, з нашої точки зору, становить
клінічний інтерес.
Усі, хто працюють онкологами більше 20 ро-

ків, пам’ятають часи, коли канцероматоз, дрібні
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множинні метастатичні висипання по черевній
порожнині, вважався абсолютно невиліковним
станом, навіть без будь-якої можливості про-
довження життя в даній групі пацієнтів. А ім’я
проф. Шугабейкера, який вперше у світі запропо-
нував доповнювати великі онкологічні операції
процедурою ще більшого обсягу — перитонео-
ектомією — сприймалося без особливого енту-
зіазму, скоріше навпаки. Однак у зв’язку з тим, що
ми живемо в епоху динамічного технічного і тех-
нологічного прогресу, ситуація поступово змі-
нюється. І навіть ті, хто ставився до видалення
очеревини з подальшим промиванням величезної
поверхні рани нагрітим розчином хіміопрепара-
ту скептично, починають виявляти до цього під-
ходу помірну зацікавленість. Зрозуміло, що не
останню роль у цьому вже майже 40-річному пе-
реході через пустелю безнадійності відіграють
успіхи сучасної анестезіології та інтенсивної те-

рапії. Ще 20 років тому виконання резекції шлун-
ка у 70–80-річного пацієнта вважалося абсолют-
ною межею нанесеною хірургічно травми, яку
ще можна перебороти зусиллями інтенсивістів.
Такі небезпечні ускладнення, як неспроможність
швів стравохідно-тонкокишкового анастомозу,
кукси дванадцятипалої кишки, агресивного піс-
ляопераційного панкреатиту, сенільні судинні
катастрофи, летальний тромбоз затуляли у свідо-
мості хірурга перспективу рухатися далі. Однак,
оглядаючись назад, можна сказати, що і цю межу
вже майже подолано: додаткова перитонеоекто-
мія, виконана відразу ж, більше не викликає від-
торгнення у великого медичного співтовариства,
залученого в клініці до лікування, вивчення, опе-
рування, адміністрування, підготовки, обстежен-
ня і виходжування даної категорії хворих.
Крім уже досить добре відомої ХАЙПЕК, у

світі є і досить швидкими темпами розвивають-
ся інші аналогічні методики, такі як ХАЙТОК
(перфузія плевральної порожнини), ХАЙВЕК
(перфузія сечового міхура), а також ізольована
гіпертермічна хіміоперфузія кінцівок ILP, ізольо-
вана перфузія печінки та ін. Остання досі вважа-
ється напівекспериментальною методикою. Най-
частіше дані методики виконуються за допомо-
гою апарату Performer 1–3 поколінь від італійсь-
кої компанії RanD (Модена).

Висновки

Підбиваючи короткі підсумки, можна сказати,
що проведення процедури ХАЙПЕК істотно не
вплинуло на клініко-лабораторні показники і за-
гальноклінічні аналізи крові хворих. Щоб пере-
вірити й уточнити цей попередній висновок, про-
ведено порівняння ступеня достовірності відмін-
ностей показників, що характеризують хворого
до і після процедури (див. табл. 2). Таким чином,
статистично значуща динаміка клініко-біохіміч-
них показників отримана в змінах рівнів загаль-
ного білка, АЛТ, гемоглобіну, глюкози, а також
у даних коагулограми. У жодному разі не були
отримані критичні зміни аналізів, які можна було
б оцінити як лейко- або тромбоцитопенія, коагу-
лопатія, гіпопротеїнемія тощо. Отже, ХАЙПЕК
істотно не впливав на загальноклінічні аналізи
крові.
Ключові слова: внутрішньочеревна гіпертер-

мічна хіміоперфузія, пухлини шлунково-кишко-
вого тракту, клінічні аналізи.
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Автори висвітлюють роль структурогенного хімічного хвильового поля (СХХП) в онтогенезі людини.
Згідно з концепцією структурогенезу, висунутою А. Н. Барбарашем, природа для керування мор-
фогенезом використала принцип оптичної проекції активних зон хвильових полів на гени, а меха-
нізм розпушування хроматину відібрано еволюцією як фізіологічно-адекватний спосіб керування
експресією генів, що реалізується за участі хвильових полів. Складна картина хвильового активу-
вання генів має відображення в гетерохвильовій оптиці ядра кожної клітини (каріооптиці). Взаємо-
дії геномів клітин із СХХП надають керуючого впливу на динаміку активування генів, а відтак, і на
процеси проліферації та диференціації клітин, тобто здійснюється керування не статичними елемен-
тами певних морфофункціональних структур, а реалізується контроль за векторами їхнього розвит-
ку при формуванні організму людини.
Ключові слова: хімічне хвильове поле, концепція структурогенезу, онтогенез.
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Актуальність

Організм людини еволюційно сформувався як
відкрита система, що чуттєво сприймає хвильо-
ві сигнали природи і суспільства. Працюючи в
режимах слабких інформаційних взаємодій (фізіо-
логічно адекватна біостимуляція, слово, почуття,
сприйняття, уявлення), індивід відбудовує свій
організм відповідно до власної унікальної гене-
тичної програми, яка постійно модулюється під
впливом екзо- й ендогенних чинників [1; 7].
Біологія розвитку, як зазначав один із авторів

відкриття подвійної спіралі ДНК Френсіс Крік, є
галуззю найбільшої наукової значущості, де на-
ше незнання перевищує наші знання. Слід пого-
дитися з думкою видатного вченого в тому сен-
сі, що наші знання у цій галузі мають курйозну
особливість: ми знаємо, як організм будує склад-
ні молекули і що відбувається в клітині, але не
усвідомлюємо, яким чином спеціалізовані кліти-
ни об’єднуються в тканини, органи і цілісний
організм. Провідний спеціаліст у галузі біології
розвитку А. Нейфах у 90-х роках минулого сто-
ліття зазначив: «…понять, как создается форма
органов, мы не можем и, честно говоря, не знаем,
как к этой проблеме подойти». На думку Ф. Крі-
ка, складність полягає в тому, що життя побудо-
ване на молекулярному рівні, а для пояснення
того, що ми спостерігаємо на рівні цілісного ор-
ганізму, необхідно зрозуміти те, чого ми не мо-
жемо побачити. Талановитий вітчизняний вче-
ний А. Н. Барбараш на підставі визначення важ-
ливої ролі хвильових процесів у живій природі
найбільш близько підійшов до розкриття загад-
кових явищ біології розвитку та нейрофізіології
мислення людини [2]. Значення наукового внес-
ку в генетику розвитку, що викладено у книзі
цього дослідника «Волновые процессы в живом:
основы стереогенетики и физиология мышле-
ния» (вийшла в Одесі у 1998 р. за науковою ре-
дакцією А. Д. Крисилова і рецензуванням Р. Ф.

Макулькіна) ще очікує свого визнання в сучасній
системі природничих наук. Нині інтенсивно розроб-
ляється такий міждисциплінарний науковий на-
прям, як дослідження ролі морфогенного поля
людини, і вже в недалекому майбутньому людство
очікують важливі відкриття в цьому напрямі [6].
Мета статті полягає у висвітленні ролі структу-

рогенного хімічного хвильового поля (СХХП) в
онтогенезі людини (концепція структурогенезу).

Викладення основного матеріалу
та його обговорення

Розвиток людини як складного за своєю будо-
вою організму відповідає тим універсальним за-
кономірностям, що притаманні всім багатоклі-
тинним живим істотам. Біологія розвитку виок-
ремлює важливі суттєві моменти в поетапному
формуванні морфофункціональних структур ор-
ганізму, а саме:

1) початок розвитку організму людини (злит-
тя жіночої та чоловічої статевих клітин у зиготу);

2) поділ зиготи (процес «дроблення»), деякий
час він відбувається синхронно, узгоджено і вна-
слідок цього ембріональні клітини набувають
однакових антигенних якостей, своєрідних для
даного індивіда;

3) зрушення синхронності процесів проліфера-
ції клітин різних типів, що мають відмінності у
своїх антигенних властивостях;

4) розгортання процесів предетермінації дифе-
ренціації (спеціалізації) клітинних клонів, що су-
проводжується неузгодженням між процесами
проліферації та диференціації певних клонів;

5) процес формування анатомо-функціональної
структури тканин, органів, основних біологічних
систем організму і взагалі соматотипу особи з її ін-
дивідуальними особливостями (найбільш інтенсив-
ний розвиток організму відбувається в антенаталь-
ному періоді та ранньому онтогенезі [5]);

6) репродуктивна фаза розвитку особи, у який
термін потенції до життєдіяльності організму та
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“Wave processes in the living: fundamentals of stereogenetics and thinking physiology”
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that is implemented with the wave fields participation. The complex pattern of genes wave activation is
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можливість реалізації існуючих резервів індивіда
є оптимальними;

7) поступова деградація більшості біохімічних
процесів і прогресуюча дефіцитарність імуноло-
гічних механізмів, які контролюють процеси про-
ліферації та апоптозу, що призводить до старін-
ня і завершується генетично запрограмованою
смертю особи.
Протягом усього онтогенезу активність генів

змінюється під впливом епігенетичних екофакто-
рів (генотип-середовищні взаємодії — природ-
ний механізм функціонування геному), гормонів
росту, різних медіаторів нервової, імунної та ен-
докринної систем організму, а також низки ін-
ших епігеномних чинників. У зв’язку зі змінами
активності генів модулюються їхні фенотипічні
прояви. В організмі людини постійно відбува-
ються адаптаційні перебудови відповідно до мін-
ливих умов навколишнього середовища і пере-
творюється характер генотип-середовищних взає-
модій, а це спричинює відповідну зміну психо-
фізіологічних характеристик індивіда та мінли-
вість психологічних ознак особистості в онтоге-
незі [1]. Взагалі складні фенотипічні ознаки лю-
дини, які характеризують усі види реактивності
організму та індивідуальні особливості психіки,
визначаються функціонуванням кластерів бага-
тьох генів. При цьому кожна з елементарних оз-
нак особи пов’язана з функціонуванням специ-
фічних білків певного класу; зокрема існує понад
30 видів нейроспецифічних білків, яким належать
важливі регуляторні функції в онтогенезі.
Сьогодні вже остаточно з’ясовано, що кліти-

на використовує позиційну інформацію в триви-
мірному просторі, але принципові питання, яким
чином клітина буде поінформована про своє при-
значення в організмі саме у цей термін і під впли-
вом яких сигналів долучається тільки певна час-
тина генетичної інформації для синтезу необхід-
ного специфічного її продукту (певних білків),
інтенсивно досліджуються, включаючи ще один
вимір, — час. Які генетичні механізми відповіда-
ють за те, що у людини формується певна кіль-
кість спеціалізованих клітин скелета, органів чут-
тя, кінцівок, внутрішніх органів і як ці механізми
реалізують чітку топографічну локалізацію тка-
нин, органів і біологічних систем відповідно до
просторового їхнього взаєморозташування в ор-
ганізмі, досі не визначено.
Кодування особливостей формування органів

і систем організму (морфогенез) підпорядковано
менделівським законам, які реалізуються згідно
з універсальними закономірностями перебігу
молекулярно-генетичних процесів у організмі.
Установлено, що розвиток «лівих» і «правих»
органів детермінується різними генами, функціо-

нування яких відбувається незалежно, а втім, від-
будовані тканини за їхнім клітинним складом не
мають відмінностей щодо лівої та правої сторін
тіла людини, тобто така різниця спостерігається
тільки на рівні органів та організму в цілому.
Вплив незалежних генів правих і лівих органів не
позначається на параметрах симетрії (хіраль-
ності) молекул, з яких відбудовуються клітини
цих органів (рис. 1).
Систему керування морфогенезом слід шука-

ти у використанні інформаційних зв’язків, які
налагоджують безпосередній зв’язок між певни-
ми ядерними генами й епігеномною інформацією.
Спочатку це участь морфогенів цитоплазми за-
плідненої яйцеклітини (ранні стадії ембріогене-
зу), а в подальшому — нейрогуморальні впливи
через систему кровообігу і, нарешті, — функціо-
нування досконалих епігеномних механізмів ней-
роімуноендокринної регуляції.
Концепція біополя розроблялась А. Г. Гурви-

чем [4], і вона віддзеркалювала таку реальність
морфогенезу:

— поведінка «однорідних елементів» усіх мор-
фогенетичних процесів керується єдиним факто-
ром — «преформованою морфою», яка задає ще
не існуючу структуру і буде визначати остаточну
конфігурацію зародка;

— кожна клітина в організмі має своє власне
біополе, і його дія виходить за межі клітини; при
поділі клітини поділяється і її поле; поля сусідніх
клітин нашаровуються одне на одне, а на відстані
вплив поля стає слабкішим;

— у ході індивідуального розвитку відбува-
ється еволюція «поля цілого» (всього організму),
і це ціле, яке існує в даний момент часу, визначає
подальшу траєкторію розвитку.
Чимало видатних учених дотримувалися саме

польової (хвильової) концепції в біології розвит-
ку в контексті керування морфогенезом; їхні по-
гляди базувалися на результатах глибоких дослі-
джень. Найбільш вагомий внесок у розробку цієї

COOH COOH

H HC CR R

NH2NH2

Рис. 1
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проблеми здійснили такі науковці: І. А. Аршав-
ський, Л. В. Бєлоусов, Г. Р. де Бер, Т. Бовері,
Б. Брайент, Л. Вольперт, Дж. С. Гекслі, Е. Гієно,
В. В. Ісаєва, Г. П. Короткова, В. М. Маресін,
Е. В. Прєснов, П. Г. Свєтлов, К. Уоддінгтон,
П. Френч, Д. С. Чернавський, Г. Шпеман, Т. Яма-
да та ін.
У 60–70-ті роки минулого століття вже стало

зрозумілим, що розкриття природи внутрішньо-
го поля клітин і тканин людини лежить у площи-
ні розуміння механізмів хвильової інформаційної
взаємодії організму зі своїми генами. Такому ро-
зумінню сприяло відкриття в 1951 р. Б. П. Бєло-
усовим коливальної хімічної реакції [3]. У 1970 р.
вчений помер не в змозі оприлюднити своє від-
криття, проте у 1980 р. йому за нього була при-
суджена Державна премія СРСР. Президент
Бельгійської Королівської академії наук І. Р. При-
гожин назвав відкриття Б. П. Бєлоусова найвидат-
нішим експериментом ХХ ст. Пізніше А. І. Жа-
ботинський і А. І. Заїкін установили, що коливаль-
ні реакції спроможні розповсюджуватися у відпо-
відному середовищі у вигляді хвиль, і ці хвилі ді-
стали назву Бєлоусова — Жаботинського. Слід
зазначити, що такі хвилі отримують енергію із
середовища, по якому розповсюджуються, і на-
віть при великих витратах енергії вони спромож-
ні розповсюджуватися на великі відстані.
Виявляється, що не випадково Б. П. Бєлоусов

відкрив коливальні реакції при моделюванні най-
більш розповсюдженого в живій природі ланцю-
га біохімічних процесів — циклу Кребса. Такі
хвилі хімічних реакцій виникають у протоплазмі
кожної нормальної еукаріотичної клітини, і те-
пер уже стало зрозумілим, що хвильові процеси,
які переносять інформаційні сигнали, беруть участь
у формуванні багатоклітинного організму. Дока-
зом цього є змінна електрична активність спеціа-
лізованих тканин, яку неможливо звести до ак-
тивації окремих нейронів, імунокомпетентних клі-
тин і міоцитів. Хвилі таких хімічних реакцій, до
яких належать уже добре відомі хвилі Бєлоусова
— Жаботинського, включають до особливого
класу відокремлених хвиль — солітонів.
Майбутні фахівці в галузі природничих наук

на своїх лабораторних заняттях у закладах вищої
освіти, зазвичай, досліджують хвильові процеси
на прикладі реєстрації відповідних синусоїдаль-
них коливань (ЕКГ, ЕЕГ, електроміографія), про-
те не завжди розуміють, що саме ці коливання є
єдиним типом хвиль для всіх фізіологічних про-
цесів у організмі людини. Маємо усвідомити, що
коли вимірюються нервові імпульси, скорочення
міокарда, хвилі перистальтики, а також ступінь
нервового збудження в нейроструктурах мозку, ми
маємо справу саме із солітонами. Сьогодні солітон

слід розглядати як універсальний носій інформа-
ційних сигналів у живій природі, тому доцільно
надати йому термінологічного тлумачення.
Синусоїдальні коливання, до яких належать і

солітони, — це найбільш прості коливання однієї
певної частоти, і вони є суворо симетричними від-
носно вихідного рівня. Для проходження синусої-
дальних коливань каналами зв’язку необхідним
є дотримання мінімальної широти полоси час-
тот, що і визначило значний спектр їх викорис-
тання в технічних приладах. Форма солітону мо-
же змінюватися залежно від природи фізіологіч-
ного процесу і параметрів середовища, у якому
відбувається розповсюдження біохімічних хвиль.
Солітони можуть слідувати один за одним через
мимовільні інтервали часу, що відкриває для жи-
вої природи нові можливості для перенесення
інформаційних сигналів. Установлено, що солі-
тони, порівняно з іншими синусоїдальними ко-
ливаннями, є виключно стійкими до збурень, які
можуть спостерігатися у середовищі їхнього роз-
повсюдження внаслідок його неоднорідності че-
рез існуючі зовнішні перешкоди, а це має особ-
ливу значущість, оскільки перенесення інформа-
ційних сигналів солітонами в організмі людини
відбувається в умовах неоднорідності внутріш-
нього середовища і за обов’язкової наявності
зовнішніх впливів. Отже, відокремлені хвилі у ви-
гляді солітонів спроможні переносити інформа-
ційні сигнали на всіх ієрархічних рівнях орга-
нізму — від молекулярно-генетичного до психо-
фізіологічного, а відтак інформаційні поля окре-
мих клітин, тканин, органів можуть взаємодіяти
як на рівні свого конкретного біополя (мікроото-
чення), так і на рівні цілісного організму (міжси-
стемна регуляція). Це має вирішальне значення
для реалізації механізмів, що контролюють мор-
фогенез у процесі індивідуального розвитку і на
етапах предетермінації диференціації (ранній
ембріогенез), і в період формування високоспе-
ціалізованих тканин та органів (постнатальний
онтогенез).
Концепція структурогенезу (КСГ) була сфор-

мульована А. Н. Барбарашем у 1983 р. на підста-
ві відкриття коливальних реакцій та хвиль Бєло-
усова — Жаботинського, і вона спиралася на ідеї
гетерохвильової оптики та К-оптики, що вперше
надало пояснення стосовно того, як на їхніх
принципах відбувається генетичне кодування
структур багатоклітинного організму.
У звичайній оптиці зміна швидкості розпо-

всюдження хвилі пояснюється не зміною приро-
ди хвильового поля, а змінами властивостей се-
редовища; таку оптику умовно назвали гомохви-
льовою. Але якщо зміна швидкості хвилі пов’я-
зана саме зі зміною природи хвильового поля, то
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така оптика дістала назву гетерохвильової. Тут
принципово важливо наголосити, що хвилі однієї
природи при досягненні якоїсь перетворюваль-
ної плівки можуть змінювати свою природу і та-
ким чином можуть передавати свою енергію хви-
лям іншої природи (відбувається перетворення
хвиль). У гетерохвильовій оптиці фіксуючими
елементами є не тільки лінзи клітинних ядер (ка-
ріооптика), а й тонкі плівки середовища; це
зумовлює виключно низьку матеріалоємність,
зменшує аберації та різко скорочує кількість ком-
понентів, задіяних в оптичній системі.
Згідно з КСГ, на ранніх стадіях ембріогенезу в

протоплазмі клітин нового організму виникають
слабкі та розрізнені хімічні хвилі (їх можна порів-
няти з брижами на поверхні води); роль цих хвиль
спочатку обмежується передачею інформації на
незначну відстань. Накочування таких хвиль
можна спостерігати в певних фазах сну, в паузах
ритмічної діяльності серця та легенів; можливим
є виникнення пакетів хімічних хвиль такої при-
роди, які охоплюють весь організм у цілому. Хі-
мічну природу структурогенних хвиль ще не до
кінця з’ясовано, але відомо що просування фрон-
ту структурогенної хвилі забезпечують кванти
УФ- і ІЧ-випромінювання, що мають, як відомо,
біостимулювальний вплив на життєдіяльність
усіх клітин організму (мітогенний ефект, репара-
тивна регенерація тощо). Така біостимулюваль-
на дія вищезазначених квантів дістала назву мі-
тогенетичної, оскільки вона віддзеркалює зв’язок
інтенсивності випромінювання з проліферацією
клітин, а відтак — з проліферативними проце-
сами розвитку багатоклітинного організму вза-
галі.
Біостимулювальна дія УФ- і ІЧ-опромінення

є універсальною для всіх клітин різних типів, має
фізіологічно-адекватний вплив на їхню життєді-
яльність і може за необхідності (наприклад, за
умови стресу) підсилюватися. Відомо, що акти-
вовані на виконання своєї захисної функції фаго-
цити крові індукують ІЧ-випромінення малої ін-
тенсивності, а реєстрація хемілюмінесценції мак-
рофагів (наявність кисневого вибуху) є визнаним
методом оцінки їхньої активації, який широко
використовується в імунологічних дослідженнях.
Доведено, що проекція багатоклітинного організ-
му на хроматин кожного ядра клітини має місце
при коефіцієнті заломлення близько 2,7; швид-
кість акустичних хвиль у середині ядра сягає
швидкості звуку у воді (близько 1,5 км/с), тоді
швидкість розповсюдження хімічних хвиль ста-
новить 1,5 ⋅ 2,7 = 4,05 км/с і більше. Така швид-
кість розповсюдження структурогенних хімічних
хвиль на кілька порядків вища за хвилі Бєлоусо-
ва — Жаботинського, а це свідчить на користь

того, що розповсюдження хвиль у цитоплазмі
відбувається не за рахунок дифузії молекул, а зав-
дяки вищезазначеним квантам випромінювання.
Тут ми вже підходимо впритул до головного —
до хвильового механізму активування генів, а
відтак і до включення і виключення процесів
транскрипції.
Згадаємо, що процес транскрипції в еукаріот

обов’язково потребує розпушування еухромати-
ну. У типовій еукаріотичній клітині, як відомо,
транскрибується тільки 5–7 % послідовностей
ДНК (93–95 % їх блокується), і тому можемо при-
пустити, що еукаріотам поталанило виробити
новий механізм керування генами, а його осно-
вою стало використання хвильових полів. Склад-
на картина хвильового активування генів має
відображення в гетерохвильовій оптиці ядра
кожної клітини — у К-оптиці акустичного поля
ядра. Якщо потужність акустичної енергії пере-
вищить певний поріг, то саме ці коливання віді-
рвуть нитки ДНК від нуклеосом, тобто розпу-
шать хроматин, тим самим вони нададуть мож-
ливість РНК-полімеразам підійти до розташова-
ного в даному місці гена, що й створить умови
для його транскрибування. Сукупність активних
зон хімічного хвильового поля багатоклітинно-
го організму буде визначати для кожної клітини
можливість активування тих чи інших генів.
Отже, КСГ спроможна пояснити формування

багатоклітинного організму людини з позицій
урахування як просторового розташування клі-
тин у тривимірному просторі, так і певного тер-
міну (вікового етапу) активації необхідних генів
у процесі індивідуального розвитку особи. Згід-
но з КСГ, природа для керування морфогенезом
використала принцип оптичної проекції актив-
них зон хвильових полів на гени, а механізм роз-
пушування хроматину відібрано еволюцією як
фізіологічно-адекватний спосіб керування екс-
пресією генів, що реалізується за участі хвильо-
вих полів.
Маємо наголосити, що при всій складності та

різноманітності хімічних механізмів керування
внутрішньоклітинними процесами саме хвильовий
механізм керування транскрипцією виявився вирі-
шальним для експресії генів. Поява хвильового ке-
рування транскрипцією стала принциповою подією
та відмінністю для еукаріот, оскільки це дозволи-
ло еукаріотам накопичувати резерв генів, які не
потрібно було використовувати в даний момент
часу («репресовані гени»), і саме це розділило ево-
люційні шляхи прокаріот і еукаріот. Виникнення
численних видів багатоклітинних організмів по-
в’язано з тим, що новий спосіб керування актив-
ністю генів хвильовими полями реально придбав
для геномів цих організмів значні потенційні адап-
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тивні можливості з високим ступенем варіатив-
ності експресії певних генів.
Виникає правомірне запитання: як відбуваєть-

ся за участі хвильових полів контроль за диферен-
ціацією клітин? Хоча всі клітини організму лю-
дини містять однакові набори генів від первинної
зиготи в результаті реалізації складних процесів
предетермінації диференціації, багатоклітинний
організм відбудовується з клітин різних типів з
їхніми різноманітними властивостями, що має
проекцію у виконанні ними своїх спеціалізованих
функцій в окремих органах і біологічних систе-
мах індивіда. Для досягнення такої відбудови
необхідним стало налагодження керування про-
цесами диференціювання: в різних типах клітин
повинна вмикатися тільки певна частина класте-
рів генів у окремий період онтогенезу. У 90-х роках
минулого століття було встановлено, що процес
диференціювання клітин збігається з дискретни-
ми змінами в просторовій організації хроматину
ядра у низці клітинних поділів. Виявилося, що не
всі паліндроми ДНК беруть безпосередню участь
у процесах диференціації клітин, використову-
ються тільки певні великі паліндроми, що мають
імовірність створення «хреста» (детально це на-
ведено у відповідних літературних джерелах із
загальної генетики). Диференціація клітин при
нормальному розвитку організму зумовлена по-
слідовним переключенням паліндромів ДНК з
вихідного лінійного стану в хрестоподібну фор-
му (ці процеси є найбільш інтенсивними в ембріо-
генезі та ранньому онтогенезі).
Згідно із запропонованою КСГ, керування ме-

ханізмом диференціації визначається так: конт-
роль за диференціацією — це закономірне дискрет-
не переміщення генів відносно активних зон акус-
тичного поля ядра, яке відбувається за участі дії
хвильового поля на паліндром ДНК при імовірно-
му переході певних паліндромів у хрестоподібний
стан. Усі наслідки процесу диференціювання бу-
дуть залежати від просторового положення клі-
тини в цілісному організмі людини (розташуван-
ня окремої одиниці в «цілому»). Дискретність, по-
двійне кодування і різна імовірність змін у гено-
мі з високою точністю корелюють із вказаними
молекулярними механізмами диференціювання.
Вищезазначене узгоджується із сучасними уяв-

леннями щодо наявності двох різних типів генів
у геномі людини:
а) гени «загального господарства», що коду-

ють структуру відповідних білків і відповідають
за проліферацію клітин (С-гени);
б) гени «розкоші», що беруть участь у детер-

мінації диференціації клітин (D-гени).
Важливою особливістю першого типу генів є

те, що їхня інформація підлягає обов’язковому

прочитанню РНК-полімеразами і в результаті
цього відбувається синтез відповідного ланцюж-
ка РНК для подальшої побудови необхідного
білка. Характерною особливістю другого типу
генів є те, що вони мають стати тими паліндро-
мами ДНК, які не потребують прочитання, але
їхня інформація вкрай важлива для реалізації
перебудови ДНК з лінійної конфігурації в хрес-
топодібну. Під час переходу генів другого типу
в хрестоподібну форму відбуваються ще не до
кінця досліджені механізми взаємодії «хреста»
паліндрому ДНК з нуклеосомами і, напевно, ще
інші важливі молекулярно-генетичні події. З по-
зицій КСГ, геном еукаріот містить третій тип ге-
нетичної інформації, який не має точної топогра-
фічної локалізації в якомусь конкретному відді-
лі ДНК, а розподіляється ще не достеменно ви-
значеним чином протягом усього геному. При-
пускається, що цей тип інформації одночасно
включає інформацію як про просторові коорди-
нати генів двох указаних типів у інтерфазних яд-
рах різноманітних клітин і генетичну інформацію
про планування «цілого», що має реалізуватися
в побудові соматотипу організму та в особливос-
тях пропорції його структур, тобто в унікальнос-
ті конституції індивіда і його психофізіологічних
характеристик на всіх етапах онтогенетичного
розвитку.
Біологія розвитку, з молекулярно-генетичних

позицій, уже кілька десятиліть вивчає морфоге-
нез, тобто ті генетичні механізми, які забезпечу-
ють реалізацію генотипу в фенотипічних особли-
востях особи та проявляються на всіх ієрархіч-
них рівнях організації організму. Закони успад-
кування є стабільними та консервативними щодо
успадкування нащадками видоспецифічного фон-
ду, але індивідуальна складова генотипу має знач-
ну варіативність і знаходиться під постійним своє-
рідним модулюючим впливом генотип-середовищ-
них взаємодій. А відтак, експресія аналогічних
генів має міжіндивідуальну варіативність, що
знаходить віддзеркалення як у конституціональ-
них особливостях індивіда, так і в психофізіоло-
гічних характеристиках особистості [6]. Стало
зрозумілим, що морфофункціональні особливос-
ті організму кожної особи формуються за учас-
ті реалізації у фенотипі унікальної генетичної ін-
формації внаслідок активації певних генів ядра
під впливом СХХП. У цьому сенсі інформаційні
сигнали хвильового поля важливі для відповідно-
го прочитання цим полем генетичного коду ядра
різних клітин, і слід вважати, що генотип-середо-
вищні взаємодії опосередковані зовнішнім впли-
вом хвильових процесів на морфогенетичні поля
людини, що маємо розглядати як інформаційні
події для побудови та перетворень організму.
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Нині механізми оптичної проекції організму в
ядро кожної клітини інтенсивно досліджуються,
але за багатьма аспектами залишаються нез’ясо-
ваними. Вважається, що проекція організму в
ядро клітин надає «вивернутий навиворіт» про-
стір, у якому найбільш віддалені точки мають
проекцію, ближчу до центру ядра, а ближні —
далі від центру; до того ж слід додати різкий пе-
репад у масштабі зображення. Взаємодії геномів
клітин із хвильовими полями спричинюють керу-
ючий влив на динаміку активування генів, а від-
так і на процеси проліферації та диференціації
клітин, тобто здійснюється керування не статич-
ними елементами певних морфофункціональних
структур, а реалізується контроль за векторами
їхнього розвитку. Іншими словами, молекулярно-
генетичні механізми задають можливості, здат-
ність і напрями індивідуального розвитку, а
реалізація цих генетично-детермінованих можли-
востей у фенотипі буде залежати від впливу сере-
довищних чинників (екзо- й ендогенної природи)
та від специфіки генотип-середовищних взаємо-
дій на різних етапах онтогенезу. Геном ядра ба-
гатоклітинного організму людини є таким склад-
ним сенситивним субстратом, викривлення в
якому можуть стати першопричиною змінення
морфофункціональних структур в організмі інди-
віда (гіпоплазія або гіперплазія спеціалізованих
тканин); насамперед це стосується найбільш чут-
ливих до цих змін критичних періодів розвитку
нового організму в ембріогенезі та в ранньому
онтогенезі. Викривлення інформації генетичного
коду в спеціалізованих морфофункціональних
структурах організму проявляється на соматич-
ному та психофізіологічному рівнях у вигляді вад
психофізичного розвитку, які зазвичай виника-
ють на пренатальній стадії онтогенезу внаслідок
негативного впливу на геном індивіда різноманіт-
них факторів, що і спричинює порушення проце-
сів диференціації спеціалізованих клітин і тканин.
Для тлумачення розвитку морфофункціональ-

них структур організму з позицій КСГ доцільно
розглянути кілька важливих молекулярно-гене-
тичних аспектів активації C- і D-генів, які відпо-
відно детермінують біосинтез структурних білків
і надають можливість перейти паліндромам ДНК
у хрестоподібну форму (останнє змінює тип ди-
ференціювання дочірніх клітин). Нагадаємо спо-
чатку, що для організму людини характерним є
те, що гени в геномі клітини організовані як ок-
ремі транскрипційні одиниці та спостерігається
повторюваність більшості кластерів генів, окрім
унікальних їхніх послідовностей. Повторюваність
генів зумовлена, насамперед, необхідністю підви-
щення швидкості біосинтезу білків у рибосомах
(ампліфікація — розмноження р-РНК), і цей про-

цес, мабуть, чи не зумовлено проекційним керу-
ванням транскрипцією. Крім того, повторюва-
ність генів важлива для проекційного керування
транскрипцією, що і забезпечує необхідну мож-
ливість активації тих чи інших генів у різних клі-
тинах, які мають різне розташування відповідно
до активних зон розвитку структур організму в
даний момент часу. Тобто гени, які мають бути
експресованими в клітинах різних тканин організ-
му (розвиток кісткової, м’язової, сполучної, нер-
вової тканин), за умови різної картини отрима-
них інформаційних сигналів хвильового поля
мають повторюватися певну відповідну кількість
раз у геномі людини.
Крім того, збільшення кількості С-генів у про-

цесі розвитку організму необхідне внаслідок то-
го, що протягом онтогенезу відбуваються змі-
щення проекцій активних зон у ядрах клітин.
Необхідно зазначити, що в процесі розвитку ор-
ганізму послідовність розташування С-генів у
їхньому кластері завжди суворо відповідає черзі
їх використання на послідовних стадіях онтоге-
незу. При цьому відбувається сувора послідов-
ність переключення з першого С-кластера на
другий, третій тощо, що зумовлює дотримання
правомірних траєкторій генетичної детермінації
розвитку структур організму. Проте функціону-
вання D-генів зумовлює існування варіативних
відмінностей у траєкторіях розвитку особи, тоб-
то можливість існування індивідів у певних варіа-
тивних формах. Індивідуальні особливості фор-
муються під час своєрідних взаємодій D-генів з
регуляторними послідовностями геному (акцеп-
торні гени), які відчувають на собі епігеномні
впливи екзо- й ендогенних чинників. Доведено:
не тільки однакові гени, що зазвичай розкидані
по геному, та й регуляторні гени, які беруть
участь у кодуванні ферментів єдиного ланцюга
біохімічних реакцій, мають різний розподіл по
геному на великій відстані один від одного і на-
віть можуть бути розташовані на різних хромо-
сомах.
Вибіркова дія К-оптики на окремий ген потре-

бує різкого розмежування зони фокусування з
метою впливу на необхідний ген, бо недотриман-
ня цього може викликати активування генів, які
не потрібні у цей термін часу. З цих позицій, іс-
нуючі проміжки між генами і розташування генів
у геномі людини один за одним надають можли-
вість активації конкретного гена за умов чіткого
фокусування на ньому біостимулювальних впли-
вів. Мудрість природи забезпечила можливість
незалежного керування кожним конкретним ге-
ном з боку інформаційних сигналів хімічного
хвильового поля. Між С-генами розташована
частина «неінформаційної» ДНК — це інтрони,
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довжина яких значно більша, ніж екзонів, що
підлягають транскрибуванню. Звідси виходить,
що саме екзони пристосовані для незалежного
один від одного керування з боку оптичної сис-
теми ядра. Доречно нагадати, що саме механізми
альтернативного сплайсингу відіграють провід-
ну роль в онтогенезі. Філогенез спричинив необ-
хідність розділення С-генів на інтрони й екзони,
що збільшило енергетичні витрати організму
(процес сплайсингу). Фантастична вигадливість
Природи вбачається в тому, що завдяки меха-
нізму альтернативного сплайсингу існує можли-
вість біосинтезу нових і нових білків адаптивної
спрямованості, а це є вкрай важливим для забез-
печення оптимальних траєкторій індивідуально-
го розвитку. Маємо припустити, що філогенез
відбувається не завдяки позбавленню від «неін-
формаційних» інтронів, а в напрямі їхнього збе-
реження з метою корисного використання при
організації функціонування геному, зокрема і для
ліквідації негативних наслідків впливу на геном
людини. Для забезпечення правомірного просто-
рового розташування екзонів передбачене суво-
ре дотримання певної довжини інтрону на відмі-
ну від довжини екзонів. Мова йде про генетичну
детермінацію специфічної продукції високо-
диференційованими клітинами організму люди-
ни (нейромедіатори, цитокіни, тканинні гормони
системи АПУД, гормони залоз внутрішньої сек-
реції); активність цих структурних генів прита-
манна обмеженому пулу спеціалізованих тканин,
які реалізують механізми нейроімуноендокрин-
ної регуляції. Натомість ті гени, що мають бути
активовані майже у всіх клітинах організму за-
для забезпечення їхнього оптимального метабо-
лізму, містять незначну кількість екзонів. Дотри-
мання ефективного кодування надає можливість
закріплення в ході природного добору генетич-
ного механізму розділеного управління активу-
ванням екзонів у різних клітинних клонах. Сукуп-
ність екзонів одного гена слід розглядати як гру-
пу кодових елементів, що представляють ген як
визначальний символ певного алфавіту, а збере-
ження і передача вибіркової інформації має реа-
лізовуватися вже в процесі транскрипції.
Оскільки природний відбір забезпечив, по-

перше, поділ генів на інтрони й екзони, а по-друге —
можливість ефективного кодування екзонів з різ-
них кластерів (альтернативний сплайсинг), дореч-
но наголосити, що в організмі людини створено
всі умови для незалежного активування таких ко-
дових елементів геному, як екзони, що мають реа-
лізовувати своє функціональне призначення за-
лежно від впливу зовнішніх і внутрішніх інформа-
ційних сигналів у вигляді хімічних хвильових
полів.

Головною проблемою для системи керування
експресією генів стає не стільки контроль за ак-
тивацією такої малої частини геному клітин, а
необхідність захисту інших генів від небажаного
активування. В окремих клітинах дорослого ор-
ганізму людини зазвичай активованими вияв-
ляються тільки 2–3 % генів від їхньої загальної
кількості, а відтак, необхідно здійснювати захист
від активації 97–98 % генетичної інформації гено-
му. Звідси стає зрозумілою складність керування
активацією генів хімічними хвильовими полями,
і ця актуальна проблематика надалі буде ретель-
но розроблятися фахівцями в галузі біології роз-
витку. Наявність у геномі людини такого велико-
го резерву «сплячих» генів стала великим здобут-
ком філогенезу і має неперевершену значущість
для онтогенезу. На користь хвильового керуван-
ня процесами транскрипції свідчить, зокрема,
організація хромосом, які визначають стать осо-
би. Так, усі клітини жіночого організму мають
дві Х-хромосоми, тимчасом як геном чоловічого
організму має відмінність у 23-й парі, бо містить
одну Х- і одну Y-хромосому. Одна з Х-хромосом
у клітинах жінок обов’язково виключена (інакти-
вована), а тому в кожній клітині жіночого орга-
нізму з однаковою імовірністю одна або друга
хромосома конденсується (перетворюється в
тільце Барра) і стає частиною гетерохроматину.
Кожний жіночий організм має мозаїчну будо-
ву в тому сенсі, що його створюють різні кло-
ни клітин: приблизно в половині клітинних
клонів активована Х-хромосома, яка успадко-
вана від матері, а в інших — реалізується гене-
тична інформація від батька (така закономір-
ність, наприклад, позначається на властивос-
тях шкірного покриву жінок). Феноменологія
генетичного імпринтингу детально розглянута
у відповідному  розділі  підручника  [6], але
вплив СХХП на цей важливий процес у кон-
тексті формування організму ще очікує доско-
налих досліджень.

Висновок

Механізми успадкування анатомо-фізіологіч-
них особливостей організму людини та своєрід-
ність варіативних конституціональних форм ін-
дивіда висвітлює концепція структурогенезу, яка
пояснює молекулярно-генетичні події, що відбу-
ваються в системі керування активністю генів у
геномі клітин під впливом хімічних хвильових по-
лів. Реалізація молекулярно-генетичних механіз-
мів керування активністю генів «загального гос-
подарства» і генів «розкоші», які детермінують
відповідно процеси проліферації та диференціа-
ції в онтогенезі, з позицій КСГ, пов’язана саме з
дією хвильових процесів на геном (каріооптика).
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Наявність великої кількості регуляторних послі-
довностей у геномі людини — принципова пере-
вага його організації, оскільки це забезпечує по-
стійну динамічність генотип-середовищних взає-
модій на різних етапах онтогенезу, що є вкрай
необхідною умовою для оптимального морфоге-
незу та формування цілісного організму індивіда
з його унікальними конституціональними і пси-
хофізіологічними особливостями.
Ключові слова: хімічне хвильове поле, концеп-

ція структурогенезу, онтогенез.
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Вступ

Під час конфлікту на Сході України виникла
потреба надання одномоментної спеціалізованої
хірургічної допомоги значній кількості поране-
них з вогнепальними пораненнями м’яких тка-
нин на різних стадіях ранового процесу та з не-
однорідними збудниками ранової інфекції за її
наявності. Окреслена ситуація потребувала від
хірургів різних спеціальностей вміння своєчасно
й адекватно діагностувати фази розвитку рано-
вого процесу із врахуванням характеристик збуд-
ника за непрямими ознаками з боку уражених
тканин, що із врахуванням браку часу, досвіду лі-
кування масивних бойових поранень за останні
роки, відсутності відповідного забезпечення та
дефіциту кадрів викликало значні труднощі в
процесі надання допомоги [4; 9; 23].
Можливість швидкої та об’єктивної оцінки

глибини і тяжкості ураження інфекцією м’яких
тканин при вогнепальних пораненнях завжди була
значною діагностичною проблемою бойової вог-
непальної травми [24; 25]. Враховуючи тенденцію до
впровадження новітніх технологій у повсякден-
ний клінічний процес, нами було запропоновано
використання діагностичного методу, що базу-
ється на високочутливій спектральній фіксації ін-
фрачервоного випромінювання ураженої анато-
мічної структури з можливістю температурної
диференціації зон ранового процесу, що в перс-
пективі дасть змогу, при відповідному технічно-
му забезпеченні, практично моментально отри-
мати уявлення про розповсюдженість і характер
ураження м’яких тканин з можливістю фотофік-
сації для забезпечення динамічного моніторингу
патологічних процесів, диференціації девіталізо-
ваних зон, ділянок «відносної» ішемії, перифо-
кального запалення за даними тепловізора [1; 5–
7; 11–13; 19]. Цей діагностичний метод сприяє
скороченню тривалості первинної діагностики,
прогнозуванню тактики лікування та своєчасно-

му встановленню необхідного характеру й обся-
гу оперативного втручання на відповідних рів-
нях лікувально-евакуаційного забезпечення [3; 8;
14; 15; 17; 18; 20; 21].
У загальній структурі санітарних втрат в

умовах АТО станом на 2016 р. частка поранень
і травм верхніх і нижніх кінцівок становить
62,5 %. При цьому серед поранених у кінцівки
78,4 % припадає на ушкодження м’яких тканин,
21,6 % — поранення з ураженням трубчастих
кісток. Поранення під час проведення АТО ха-
рактеризуються великою часткою поєднаних і
множинних поранень — 32,1 %, серед яких пе-
реважають осколкові поранення — 62,9 % та
мінно-вибухові травми — 25,6 %, які зумовле-
ні дією факторів ураження різноманітних боє-
припасів вибухової дії. При цьому більшість
поранених у кінцівки належать до категорії
легкопоранених з перспективою швидкого по-
вернення у стрій [9; 10].
Своєчасне, повноцінне та якісне надання хі-

рургічної допомоги — основні умови збережен-
ня життя та запобігання розвитку ускладнень при
пораненнях в умовах бою. Характер ведення бо-
йових дій, особливості вогнепальної зброї, яку
застосовують на Сході України, докорінно від-
різняються від таких за відомих збройних кон-
фліктів. Знання особливостей перебігу ранового
процесу при вогнепальних пораненнях м’яких
тканин необхідне лікарям для визначення обсягу,
порядку проведення діагностичних і лікувальних
заходів, установлення правил сортування й ева-
куації поранених з поля бою [1; 2].
Лікування вогнепальних поранень м’яких тка-

нин в умовах бойових дій є важливим розділом
воєнної хірургії. Евакуація до найближчого від-
ділення, уникнення затримок на етапах медичної
евакуації та ранній початок антибактеріальної
терапії підвищують швидкість одужання поране-
них. Висока частота поєднаних поранень кількох
органів і систем організму потребує участі у ліку-
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вальному процесі багатопрофільної висококвалі-
фікованої бригади лікарів [9; 10–16].
Надання медичної допомоги при вогнепаль-

них пораненнях м’яких тканин складається з ба-
гатьох компонентів, які детермінують результат
лікування поранених. Перш за все, це надання
допомоги на етапах першої лікарської та квалі-
фікованої допомоги, транспортування поране-
них з одного етапу на інший з метою своєчасної
медичної допомоги у спеціалізованих медичних
закладах та їхнє подальше відновлювальне хірур-
гічне лікування й реабілітація [9; 10].
Мета дослідження — вивчити особливості та

структуру вогнепальних поранень м’яких тканин
під час проведення бойових дій на Сході Украї-
ни. Провести аналіз ефективності заходів до-
помоги військовослужбовцям із пораненнями
зазначеного характеру за рівнями лікувально-
евакуаційного забезпечення. Установити ефектив-
ність спектральної інфрачервоної термографії в
діагностиці та розробці напрямку лікування вог-
непальних поранень м’яких тканин.

Матеріали та методи дослідження

Автори визначили такі завдання дослідження:
1. Вивчити структуру вогнепальних поранень

м’яких тканин у військовослужбовців, що отри-
мували допомогу в ВМКЦ ПР.

2. З’ясувати особливості клінічного перебігу
вогнепальних поранень м’яких тканин.

3. Визначити основні принципи хірургічного
втручання з приводу вогнепальних поранень м’я-
ких тканин залежно від рівня лікувально-евакуа-
ційного забезпечення.

4. Установити особливості застосування опе-
ративних методів при вогнепальних пораненнях
м’яких тканин залежно від виду поранення, харак-
теру й об’єму ушкодження.

5. Вивчити можливі результати лікування вог-
непальних поранень м’яких тканин: частоту і ха-
рактер розвитку ускладнень, причини виконання
повторних оперативних втручань, летальність —
залежно від методів лікування та характеру пора-
нення.

6. Проаналізувати своєчасність доставки пора-
нених на етап спеціалізованої медичної допомоги
під час військового конфлікту на Сході України.

7. Установити діагностичну цінність термо-
графії для визначення фази ранового процесу та
вибору адекватної лікувальної тактики з ураху-
ванням необхідного обсягу оперативного втру-
чання.

8. Дослідити залежність динамічних термо-
скопічних ознак від характеру збудника ранової

інфекції для забезпечення ефективності емпірич-
ної антибактеріальної терапії до бактеріологіч-
ного виділення збудника та встановлення анти-
біотикочутливості.
У дослідженні взяли участь військовослужбов-

ці ООС з бойовими вогнепальними поранення-
ми м’яких тканин, що отримали допомогу на ета-
пах медичної евакуації та потрапили для спеціа-
лізованого вичерпного кінцевого лікування до
ВМКЦ ПР.
Вивчали терміни, види й обсяг медичної допо-

моги за рівнями лікувально-евакуаційного забез-
печення відповідно до розроблених в Україні ре-
комендацій та стандартів країн НАТО з ураху-
ванням термографічних ознак, закономірностей,
механізмів, фазності та принципів розвитку ін-
фекційного ранового процесу при вогнепальних
пораненнях м’яких тканин [9; 22; 26].
Дане дослідження виконували шляхом аналі-

зу останніх даних щодо організації хірургічної
допомоги пораненим у ході збройного конфлік-
ту на Сході України та надання медичної допо-
моги за рівнями лікувально-евакуаційного забез-
печення військовослужбовцям із вогнепальними
пораненнями м’яких тканин.
Автори брали безпосередню участь у процесі

надання медичної допомоги, організації та про-
веденні медичної евакуації (на базі 61 ВМГ, Ма-
ріуполь), проведенні лікувальних і реабіліта-
ційних заходів військовослужбовцям із вогне-
пальними пораненнями м’яких тканин (на базі
ВМКЦ ПР, Одеса).
Дослідження проводили шляхом проспектив-

ного аналізу клінічних даних у процесі лікуван-
ня вогнепальних поранень м’яких тканин із обо-
в’язковим контролем (історичним або поточним,
залежно від кількості поранених).
Критерії включення до дослідження:
1. Наявність вогнепального поранення з інфек-

ційним процесом у ділянці ураження.
2. Домінуючий характер вогнепального пора-

нення в клінічній картині.
3. Вогнепальне поранення виключно м’яких

тканин без критичного порушення магістрально-
го кровотоку та іннервації.

4. Дотримання термінів евакуації на відповідний
рівень лікувально-евакуаційного забезпечення.
Критерії виключення:
1. Поранення у фазі проліферації без ознак

запалення.
2. Похилий вік пораненого.
3. Наявність тяжкої супровідної патології.
4. Порушення перфузії за рахунок магістраль-

ної складової.
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5. Поєднані поранення з ураженням життєво
важливих органів.

6. Комбіновані ураження.
7. Травматичний шок.
8. Наявність сепсису.

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведено аналіз тривалості закриття рано-
вих дефектів залежно від особливостей діагнос-
тичного процесу в групах клінічного спостере-
ження.
Обсяг і терміни надання медичної допомоги з

моменту отримання поранення і до моменту гос-
піталізації до ВМКЦ ПР оцінювали шляхом ви-
вчення даних, зазначених у супровідних докумен-
тах та виписних епікризах з попередніх рівнів
лікувально-евакуаційного забезпечення.
Проаналізовано не менше 70 клінічних випад-

ків лікування вогнепальних поранень м’яких тканин
у хворих, що перебували на лікуванні в ВМКЦ
ПР у 2014–2018 рр. та були обстежені шляхом
спектральної термографії ділянки поранення в
поєднанні з допплерографією навколишніх тка-
нин. Сформовано такі групи клінічного спосте-
реження: група дослідження з включенням пора-
нених, що відповідають вищенаведеним критері-
ям, які отримують медичну допомогу у вигляді
адекватної хірургічної обробки й антибактері-
альну терапію з орієнтуванням на діагностичні
дані спектральної термографії ділянки поранен-
ня. Контрольна група включала поранених із
дотриманням установлених критеріїв, які отри-
мують медичну допомогу за класичною схемою
діагностики та лікування вогнепальних поранень
м’яких тканин.
Формування груп проводили з дотриманням

принципу однорідності за низкою важливих па-
раметрів: вік; стать; характер снаряда, що ранив;
об’єм дефекту м’яких тканин; показники за-
гальноклінічного аналізу крові та лейкоцитарної
формули; парціальний вміст кисню в дистальних
відділах ушкоджених ділянок, гострофазові за-
пальні показники крові; результати біохімічного
дослідження крові; рівень прокальцитоніну кро-
ві; морфологічна структура зон ранового каналу;
мікробіологічне дослідження ранового вмісту;
термографія ушкодженої ділянки, рН-метрія ра-
ни, методи закриття дефектів м’яких тканин.
Оцінку результатів дослідження проводили за

даними тривалості закриття ран у групах дослі-
дження, динамічної оцінки тяжкості інтоксикації
на основі показників крові та лейкоцитарного
індексу Кальф-Каліфа. Статистичне опрацюван-

ня клінічних даних виконано з використанням
програмних пакетів Microsoft Office Excel 2013,
STATISTICA 6.1 з урахуванням таких показни-
ків: середнє арифметичне значення та його похиб-
ки (М±m), стандартне відхилення (σ), достовір-
ність (р) за відповідними критеріями Мак-Нема-
ра та критерієм χ2 Пірсона для довільних таб-
лиць. Оцінку достовірності за точним критерієм
Фішера проведено за необхідності.
Перспективи дослідження полягають у такому:
1. Скорочення термінів лікування вогнепаль-

них поранень м’яких тканин при застосуванні
спектральної термографії для оцінки перебігу
ранового процесу та вибору адекватної терапії.

2. Розробка ілюстрованих методичних вказі-
вок зі спектральної термографічної діагностики
вогнепальних поранень м’яких тканин.

3. Вивчення специфічних термографічних ознак
для найпоширеніших збудників ранової інфекції.

4. Розробка рекомендацій щодо вибору об’єму
оперативного втручання при вогнепальних пора-
неннях м’яких тканин з урахуванням даних тер-
мографічного дослідження.

5. Широке впровадження в діагностику вогне-
пальних поранень спектральної термографії.

6. Використання даних термографії для діа-
гностики інфікованих ран небойового та невогне-
пального характеру.

Висновки

1. Вогнепальні поранення м’яких тканин у
62,9 % випадків спричинені уламками мінно-
вибухових пристроїв. Кульові поранення виявле-
ні у 11,5 % поранених.

2. Ізольовані поранення м’яких тканин без
ушкодження магістральних судин і нервів спосте-
рігались у 67,9 % поранених, 32,1 % становили
поранення із наявністю таких ушкоджень.

3. При хірургічній обробці вогнепальних по-
ранень м’яких тканин необхідне радикальне ви-
далення всіх нежиттєздатних елементів: детриту,
згустків крові, ділянок розтрощення — а також
сторонніх тіл, застосування ефективних методів
дренування рани.

4. Установлено основні завдання під час хірур-
гічного лікування поранених з вогнепальними
пораненнями м’яких тканин: припинення крово-
течі, профілактика інфекції, запобігання інфек-
ційній інтоксикації та її корекція.

5. Затримка поранених зі значними дефектами
м’яких тканин на ІІ рівні лікувально-евакуацій-
ного забезпечення зумовлює необхідність вико-
нання неодноразових повторних операцій вна-
слідок розвитку ускладнень.
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6. Враховуючи відносну дешевизну, прос-
тоту застосування, значну інформативність і
швидкість отримання результатів, можна ствер-
джувати про доцільність впровадження методу
спектральної термографії при діагностиці вог-
непальних поранень м’яких тканин у широку
практику.

7. Використання спектральної інфрачервоної
термографії зони ушкодження при вогнепальних
пораненнях м’яких тканин є перспективним ме-
тодом первинної діагностики для встановлення
фази, інтенсивності та розповсюдженості рано-
вого процесу.
Ключові слова: спектральна інфрачервона

термографія, вогнепальні поранення м’яких тка-
нин, лікування.
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Вступ

Проблема карієсу як форми патологічних змін
твердих тканин зуба посідає основне місце серед
інших захворювань ротової порожнини і являє
собою проблему медичного і соціального харак-
теру у багатьох країнах, у тому числі й в Украї-
ні. За даними ВООЗ, 60–90 % дітей шкільного ві-
ку та майже 100 % дорослих у світі страждають
на карієс зубів [1–3]. Розвиток карієсу є результа-
том демінералізації підповерхневого шару емалі
та поступового збільшення мікропросторів між
кристалами емалевих призм під дією органічних
кислот, що продукуються карієсогенними мікро-
організмами [4; 5].

Істотним патогенетичним фактором ризику
виникнення карієсу є низька резистентність твер-
дих тканин зуба. На тканинному рівні резистент-
ність зубної емалі до дії кислотних чинників за-
лежить від регулярності її структури, наявності
дефектів, формування емалевих волокон та їхніх
пучків [6–8]. Емаль зубів карієсрезистентних
осіб і осіб, схильних до розвитку карієсу, має
різні текстурні характеристики, а саме питому
поверхню та питомий об’єм пор. Зразки емалі
осіб, що схильні до розвитку карієсу, мали більш
неоднорідну, пористу структуру, ніж зразки ема-
лі карієсрезистентних осіб [9]. Також відомо, що
схильність до розвитку карієсу є неоднаковою у
різних ділянках емалі одного зуба, що підтвер-
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джується наявністю так званих карієс-сприйнят-
ливих (фісури та сліпі ямки) та «імунних зон» (вер-
шини бугрів жувальних зубів), що також зумов-
лено відмінностями гістологічної будови емалі
[10–12]. Однак недостатньо дослідженими зали-
шаються особливості хімічного складу емалі зу-
бів людини у топографічно різних ділянках корон-
ки та можливий їхній зв’язок з топографією карієс-
сприятливих зон.
Метою даного дослідження є визначення ма-

сової частки кальцію, фосфору та фтору в ема-
левих кристалах у топографічно різних ділянках
коронки постійних іклів людини.

Матеріали та методи дослідження

Клінічні дослідження проводилися на базі ДУ
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірур-
гії НАМН України» за умови інформованої зго-
ди пацієнтів. Для клінічних досліджень були віді-
брані 40 постійних іклів з інтактною емаллю, ви-
далених унаслідок травми або за ортодонтични-
ми показаннями. Після видалення зуби фіксува-
лися у 10 % розчині формаліну, надалі їх розпи-
лювали на фрагменти завтовшки 0,5–1 мм, з яких
готують шліфи завтовшки 50–90 мкм за розроб-
леною методикою [13]. Шліфи готують, розтина-
ючи фрагменти зубів у двох напрямках: у мезіо-
дистальному для дослідження оральної та вести-
булярної поверхні коронок та у вестибуло-ораль-
ному для дослідження бокових поверхонь. Дослі-
дження хімічного складу проводили на кожній
поверхні в нижній, середній та верхній третинах
коронки, а також у ділянці ріжучого краю в гли-
боких (50–100 мкм від емалево-дентинної межі),
середніх і поверхневих (50–100 мкм від поверхні
емалі) шарах емалі.
Вміст фтору, оксиду кальцію та пентаоксиду

фосфору визначали запропонованим нами мето-
дом [14], в основу якого покладено застосування
поляризаційної мікроскопії та методу порівняль-
ної дисперсії подвійного променезаломлення [15].
Достовірність відмінностей між групами порів-
няння оцінювали за допомогою дисперсійного
аналізу, у разі якщо нульова гіпотеза відкидалася,
застосовували критерій Ньюмена — Кейлса.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведених досліджень у топо-
графічно різних ділянках коронки постійних ік-
лів людини не виявлено достовірних відміннос-

тей вмісту окису кальцію. Однаковим був вміст
окису кальцію в нижній, середній та верхній час-
тинах коронки, на вестибулярних, язикових і
бокових поверхнях. Не відрізнявся вміст окису
кальцію і в товщі емалі іклів у напрямку від по-
верхневих шарів до емалево-дентинної межі
(табл. 1). Майже ідентичні результати отримали
при дослідженні концентрації окису фосфору в
різних топографічних ділянках емалі постійних
іклів людини (табл. 2). У середньому масова част-
ка окису фосфору в емалі постійних іклів люди-
ни становила 38,06 %, масова частка окису каль-
цію в емалі постійних іклів — 54,51 %.
Що стосується вмісту іонів фтору в топогра-

фічно різних ділянках іклів, то виявлено більшу
його концентрацію у поверхневих шарах емалі.
Вміст фтору в середньому шарі емалі іклів дорів-
нював у середньому 20,8–31,0 % від вмісту в по-
верхневому шарі емалі (табл. 3). Відмінності між
поверхневим та іншими шарами емалі спостері-
гали на всіх досліджуваних поверхнях і частинах
коронки іклів. Разом з тим відмінності у концент-
рації фтору між середніми та глибокими шарами
емалі іклів не виявлені. Привертає увагу вміст
фтору в ріжучому краї іклів. Так, у поверхневому
шарі емалі вміст фтору був меншим, ніж на інших
частинах коронки іклів, різниця вмісту фтору між
поверхневим і середнім шаром емалі ріжучого

Примітка. У табл. 1–2 достовірних відмінностей між
групами порівняння не виявлено.

Таблиця 1
Вміст окису кальцію у кристалах емалевих призм
у топографічно різних ділянках емалі коронок
постійних іклів людини (M±m, n=40, %)

    Поверхні Шари емалі

     коронки Поверхневі Серединні Глибокі

Верхня частина коронки

Вестибулярна 54,10±0,17 54,81±0,13 54,49±0,17

Язикова 54,11±0,18 54,59±0,21 54,34±0,18
Бокові 54,35±0,14 54,99±0,17 54,22±0,14

Ріжучий край 55,07±0,12 54,94±0,19 54,62±0,31

Середня частина коронки

Вестибулярна 54,04±0,15 54,80±0,15 54,42±0,20
Язикова 54,50±0,09 55,09±0,13 55,03±0,21

Бокові 54,30±0,29 54,76±0,17 54,82±0,09

Нижня частина коронки

Вестибулярна 54,17±0,11 54,73±0,16 54,30±0,19
Язикова 53,91±0,18 54,63±0,14 54,37±0,18

Бокові 53,84±0,10 54,74±0,13 54,36±0,12



50 Інтегративна Антропологія

краю іклів також була меншою, ніж в інших час-
тинках коронки.
Отримані дані частково узгоджуються з попе-

редніми дослідженнями вмісту кальцію, фосфору
та фтору в зубах інших функціональних груп.
Так, при дослідженні вмісту кальцію і фосфору в
топографічно різних ділянках емалі тимчасових

і постійних молярів не виявлено відмінностей в їх-
ній концентрації [12]. У свою чергу, у іклів, так як і
у молярів, вміст фтору більший у поверхневих
шарах емалі порівняно з іншими на всіх поверх-
нях і частинах коронки. Однак у іклів різниця
між вмістом іонів фтору в глибоких і серединних
шарах виявлена тільки у верхній частині корон-
ки на всіх досліджуваних поверхнях. В емалі ік-
лів не виявлено відмінностей між глибокими і
серединними шарами емалі за вмістом фтору.
Причини виявлених відмінностей потребують
подальшого дослідження.

Висновки

Топографічно різні ділянки коронки постій-
них іклів людини мають однаковий вміст каль-
цію та фосфору. У поверхневих шарах емалі по-
стійних іклів більше фтору, ніж у серединних і
глибоких.
Ключові слова: ікла, емаль, хімічний склад.
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Таблиця 3
Вміст фтору у кристалах емалевих призм

у топографічно різних ділянках емалі коронок
постійних іклів людини (M±m, n=40, %)

    Поверхні Шари емалі

     коронки Поверхневі Серединні Глибокі

Верхня частина коронки

Вестибулярна 0,46±0,02 0,10±0,01* 0,14±0,01*

Язикова 0,44±0,03 0,12±0,01* 0,17±0,02*
Бокові 0,48±0,02 0,10±0,01* 0,15±0,01*

Ріжучий край 0,29±0,04 0,11±0,01 0,17±0,01

Середня частина коронки

Вестибулярна 0,48±0,01 0,11±0,01* 0,15±0,01*
Язикова 0,49±0,01 0,11±0,01* 0,15±0,01*

Бокові 0,49±0,03 0,12±0,01* 0,16±0,01*

Нижня частина коронки

Вестибулярна 0,42±0,05 0,13±0,01* 0,15±0,02*
Язикова 0,40±0,05 0,12±0,01* 0,16±0,01*

Бокові 0,41±0,04 0,12±0,01* 0,14±0,02*

Примітка. * — p<0,05 порівняно із поверхневим шаром
емалі.

Таблиця 2
Вміст окису фосфору у кристалах емалевих призм
у топографічно різних ділянках емалі коронок

постійних іклів людини (M±m, n=40, %)

    Поверхні Шари емалі

     коронки Поверхневі Серединні Глибокі

Верхня частина коронки

Вестибулярна 38,23±0,10 38,57±0,11 38,65±0,22

Язикова 38,13±0,09 38,51±0,19 38,34±0,20
Бокові 38,37±0,15 38,90±0,13 38,27±0,16

Ріжучий край 38,67±0,07 38,78±0,09 38,60±0,25

Середня частина коронки

Вестибулярна 37,88±0,18 38,57±0,16 38,29±0,19
Язикова 37,86±0,16 38,30±0,14 38,79±0,17

Бокові 38,14±0,14 38,41±0,14 38,78±0,19

Нижня частина коронки

Вестибулярна 38,06±0,15 38,47±0,17 38,38±0,20
Язикова 37,99±0,08 38,46±0,19 38,37±0,18

Бокові 38,01±0,09 38,68±0,15 38,46±0,20
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Отмечая 110-ю годовщину со дня рождения
выдающегося патофизиолога, талантливого, яр-
кого трибуна патофизиологии, ученого, педаго-
га, общественного деятеля Николая Никифоро-
вича Зайко, особенно чувствуешь, что время не
только не умаляет настоящих человеческих дос-
тоинств, а способствует еще ярче и убедительней
оценивать их.
Н. Н. Зайко родился в 1908 г. в городе Актю-

бинске (Казахстан) в многодетной семье рабочего-
железнодорожника. Окончив школу, поступил
во второй Московский медицинский институт,
в котором прослушал курс патофизиологии про-
фессора А. А. Богомольца. Это определило вы-
бор его профессиональной деятельности. Он был
влюблен в патофизиологию как науку философ-

скую, изучающую патогенетическую связь и ме-
ханизмы развития разнообразной патологии,
поэтому активно работал в СНО под непосред-
ственным руководством А. А. Богомольца, затем
поступил в аспирантуру. Окончив обучение в
аспирантуре при Академии наук СССР в Ленин-
граде, Николай Никифорович в 1933 г. работал
в институте экспериментальной медицины под
руководством известных ученых Е. С. Лондона и
Н. Н. Аничкова, заведующего кафедрой патофи-
зиологии второго Ленинградского медицинско-
го института Л. Р. Перельмана (также ученика
А. А. Богомольца по саратовскому периоду).
Ленинградский период Н. Н. Зайко заканчи-

вается защитой докторской диссертации «Экспе-
риментальные исследования нейропаралитиче-
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ского кератита» (1949), а в 1950 г. его избрали за-
ведующим кафедрой патофизиологии Одесского
медицинского института им. Н. И. Пирогова, в
котором он работал до 1960 г. Приступив к заве-
дованию кафедрой патофизиологии Одесского
медицинского института, Н. Н. Зайко прежде все-
го занялся переоборудованием кафедры и нала-
живанием учебно-методической и научно-иссле-
довательской работы, которая в этот период еще
не соответствовала новым требованиям послево-
енного периода. Особенно трудно было развер-
нуть экспериментально-исследовательскую ра-
боту на кафедре в силу малочисленности коллек-
тива (4 сотрудника и 1 аспирант) и большой его
занятостью педагогической и учебно-методиче-
ской работой. Однако личный 17-летний опыт
молодого профессора (по тем временам 40-летний
возраст профессора был редкостью), приобре-
тенный им в НИИ экспериментальной медицины
под руководством всемирно известных ученых,
помог Николаю Никифоровичу успешно претво-
рить в жизнь создание большого научного кол-
лектива соискателей, разрабатывающих наибо-
лее актуальные вопросы теоретической и практи-
ческой медицины.
Актуальными проблемами того историче-

ского этапа развития медицинской науки были
изучение роли нервной системы в патогенезе раз-
нообразной патологии и барьерных функций ор-
ганизма, в частности проницаемость гистогема-
тических барьеров. Интерес к изучению барьер-
ных приспособлений был понятен, ибо он давал
представление об устойчивости организма к ин-
фекциям, интоксикациям, а также понимание
патогенеза различных заболеваний органов: моз-
га, глаза, уха и др. С другой стороны, врач был
заинтересован в том, чтобы временно ослабить
барьер и тем самым открыть доступ в соответ-
ствующие органы лекарственным веществам.
В этой связи, большой интерес представлял нерв-
ный контроль проницаемости барьера, его фор-
мирование в онтогенезе, а также состояние при
различной патологии, возможность изменять его
в нужное время и в нужном направлении. Реше-
ние именно этих вопросов легло в основу диссер-
тационных работ, выполненных под руковод-
ством Н. Н. Зайко в период первого десятилетия
его профессорской деятельности.
Следует отметить, что проницаемость гисто-

гематических барьеров обстоятельно изучалась
академиком Л. С. Штерн (1935) и ее школой, но
применяемые в то время методики позволяли
только констатировать процессы нарушения про-
ницаемости без их количественной оценки. Соз-
данная на кафедре Н. Н. Зайко радиоизотопная
лаборатория (не только первая в Одессе, но и
одна из первых в Украине), послужила экспери-
ментальной базой выполнения диссертационных
работ аспирантами и клиницистами. Кафедра
превратилась в «кузницу кадров» высшей квали-

фикации, и из нее как из «рога изобилия» посы-
пались одна за другой глубокие, научно обосно-
ванные работы, которые подтвердили и расши-
рили данные школы академика Штерн — не
только об избирательной проницаемости гемато-
энцефалического, гематоофтальмического, гема-
товестибулярного, гематоплацентарного барье-
ров, но и степени их повреждения при черепно-
мозговой травме, воспалении, лихорадке, гипо-
ксии и алкогольной интоксикации.
В результате этой напряженной работы к мо-

менту переезда Н. Н. Зайко в Киев из одесской
школы, созданной в десятилетний период, при-
шли на заведование различными кафедрами док-
тора медицинских наук, профессора В. Д. Драго-
мирецкий (кафедра ЛОР-болезней), А. П. Доцен-
ко, А. С. Сыновец (кафедра хирургии), М. И. Тa-
раненко (кафедра фтизиатрии), И. П. Попов,
Н. Ф. Шапошникова, О. И. Сукманский, С. М.
Минц. Они работали в Донецке, Днепропет-
ровске, Ивано-Франковске. В этот же период ра-
ботали над диссертациями и в дальнейшем ус-
пешно защитились Т. М. Тупикова, З. Н. Шмидт,
М. Г. Дяченко, И. П. Попеско (патофизиологи),
О. Л. Коропатницкая (хирург), В. М. Храмов и
С. Ф. Олейник (терaпевты), В. Н. Зyзанова (педи-
атр, впоследствии зав. кафедрой педиатрии в
ОМИ). Два члена СНО Н. А. Григорович (впос-
ледствии доктор биологических наук, замести-
тель директора по науке Республиканского онко-
логического института, г. Минск) и А. Г. Резни-
ков (впоследствии профессор, доктор медицин-
ских наук, член-корреспондент АМН и НАН Ук-
раины, патофизиолог), за годы работы в науч-
ном кружке выполнили кандидатские диссерта-
ции, которые были защищены вскоре после
окончания ими института. Г. М. Бутенко, кото-
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рый начинал свою работу на кафедре как лекци-
онный ассистент и которому, кстати, не было
равных по умению блестяще продемонстриро-
вать любой сложности эксперимент, уехал вмес-
те с Н. Н. Зайко в Киев на кафедру патофизио-
логии и прошел огромный путь, став доктором
медицинских наук, профессором, академиком
НАМН Украины, членом-корреспондентом НАН
Украины, директором института генетической и
регенеративной медицины НАМН Украины.
Наряду с вышеуказанными научными разра-

ботками на кафедре проводились серьезные ис-
следования по экспериментальному изучению
рефлекторной регуляции глазного давления и
патогенезу глаукомы совместно с кафедрой глаз-
ных болезней, возглавляемой учеником академи-
ка В. П. Филатова профессором С. Ф. Кальфом.
Так, в работах Н. Н. Зайко и С. М. Минц было
установлено, что наиболее серьезные нарушения
со стороны внутриглазного давления наступают
при повреждении тройничного, глазодвигатель-
ного нервов, особенно, при повреждении выс-
ших отделов нервной системы (на модели эпи-
лептического припадка). Эти работы пoдтвер-
дили, что внутриглазное давление как здорово-
го, так и больного глаза связано с иннервацией
самого глаза и с состоянием вегетативной нерв-
ной системы.
Основанные Н. Н. Зайко контакты с кафедрой

глазных болезней продолжались и после его
отъезда из Одессы. Так, изучение механизма дей-
ствия терапевтических доз ультразвука способ-
ствовали его внедрению в офтальмологию. От-
сюда, из лаборатории кафедры патофизиологии,
вышел ряд работ (О. И. Кобозева, И. П. Попес-
ко, Р. К. Мармур) по лечебному действию ново-
го тогда терапевтического фактора — ультразву-
ка и его эффективному использованию в офталь-
мологии при кровоизлияниях и тромбозе сосудов
сетчатки глаза у больных сахарным диабетом.
Н. Н. Зайко был настоящим патриотом своей

страны, честным и преданным делу, которому он
посвятил всю свою жизнь, и тяжело переживал
«перегибы» в науке и моменты ухода от истинно-
го понимания, например, наследственности в
развитии патологии. Так, одним из первых он
восстановил в преподавании вопросы наслед-

ственности и конституции, возобновил внимание
и уважение к учению А. А. Богомольца о физио-
логической системе соединительной ткани, игра-
ющей в реактивности, как специфической, так и
неспецифической, значительную роль. В учебни-
ке «Патологическая физиология» (1977), кото-
рый выдержал неоднократные издания в Украи-
не, России, Молдове и был отмечен Государ-
ственной премией, им впервые была написана
глава «Соединительная ткань».
Еще одна страница одесского периода Н. Н.

Зайко связана с созданием в ГДР самостоятельной
кафедры патологической физиологии в старей-
шем Йенском университете (основан в 1548 г.),
который был известен своими крупными заслу-
гами в различных областях знаний, выдающими-
ся научными силами, что привлекало к нему уча-
щуюся молодежь из разных стран Европы. Заслу-
ги Н. Н. Зайко были признаны всем научно-педа-
гогическим сообществом университета, свиде-
тельством чего является награждение его меда-
лью Шиллера руководством университета и ме-
далью «За заслуги» правительством ГДР.
В настоящее время в продолжение дела про-

фессора Н. Н. Зайко одесская кафедра патофизио-
логии совместно с ревматологическим отделени-
ем ОНМедУ широко изучает проблему и патоге-
нетическую роль физиологической системы со-
единительной ткани в течении, прогнозе и лече-
нии коморбидной патологии, которая сегодня
наблюдается у 80 % пожилых людей, имеющих
по три и более заболеваний, сходных по генети-
ческим, эпигеномным и патогенетическим меха-
низмам.
Ученики и последователи трудов Николая

Никифоровича Зайко отдают дань уважения,
благодарности и любви этому Человеку как вы-
соко порядочному, честному, жизнерадостному,
преданному избранному делу, замечательному
ученому и педагогу. В истории науки, в истории
Одесского национального медицинского универ-
ситета, Киевского национального медицинского
университета им. А. А. Богомольца профессор
Зайко навсегда останется ярким представителем
украинской патофизиологической школы.
Ключові слова: М. Н. Зайко, вчений-патофізіо-

лог, громадський діяч.
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Пропонуємо нашим читачам деякі мате-
ріали II Міжнародної наукової конференції
«Людина як цілісність: філософський, психо-
логічний, медичний та юридичний полілог»,
осіннє засідання якої відбулося 10 жовтня
2018 року. Запрошуємо науковців взяти участь
у наступних етапах цього форуму.

В последнее время значительно увеличилось
число публикаций, посвященных проблеме слож-
ности. Это свидетельствует не только об актуаль-
ности и важности данного вопроса, но и, как ка-
жется на первый взгляд, является отражением
того факта, что человек все больше сталкивает-
ся со сложными объектами, причем не только в
науке, но и в обыденной жизни, в экономике,

политике, искусстве. Поэтому большинство ав-
торов отмечают усложнение того мира, в кото-
ром находится человек [5]. Однако резонно за-
дать вопрос: разве тот мир, в который вступил
человек на заре своего становления, был проще
нынешнего? Ведь несколько десятков тысяч лет,
в течение которых разумный человек присутству-
ет в этом мире, слишком мало для заметного его
изменения. Скорее верно другое: человек начал
выделять для себя в мире такие фрагменты реаль-
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ности, осмыслить которые без понятия «слож-
ность» он не в состоянии. Так появляются слож-
ные объекты науки, сложные инженерные мыс-
ленные конструкции, которые иногда воплоща-
ются в реальность. В таком виде они, возможно,
сложнее природных феноменов, во всяком случае
более громоздкие и неуклюжие. Но значит ли
это, что окружающий мир сложен априори и
стремление его познать должно продуцировать
сложные идеальные и вещественные модели?
Или, напротив, мир простой, и лишь человече-
ская ограниченность продуцирует сложные
объяснения и теории, модели и подходы? Интуи-
ция подсказывает, что верно второе, хотя бы
потому, что объединить в более или менее ком-
пактную модель все имеющееся знание не пред-
ставляется возможным: подобная сложность не
по плечу человеку. В то же время мир, лишь час-
тично выраженный этим знанием, компактен,
упорядочен, в этом смысле разумен, и отдельные
хаотичности лишь модернизируют порядок. Вот
и выходит, что сложность есть лишь более или
менее удачная попытка осмыслить природный
(да и человеческий) мир.
С точки зрения Бога или Абсолютного Разу-

ма, независимо от того, реальны они или вообра-
жаемы, мир должен быть простым. Во всяком
случае, если не погружаться в тонкости агности-
цизма, все можно описать и объяснить. Слож-
ным кажется непонятное или малопонятное. Как
только получено вразумительное объяснение,
сложное кажется уже простым. По-видимому,
эти наивные интуиции лежат в основе человече-
ского стремления выразить сложное через прос-
тое. Выходит, что мир сложен лишь с точки зре-
ния человека, да и эту сложность он всячески
пытается упростить.
Существенно отметить, что жить в сложном

мире человеку затруднительно, если вообще воз-
можно. Поэтому с первых шагов он начинает
создавать более простой мир вокруг себя: живет
в пещерах, а потом и в домах, где нет природно-
го разнообразия ветров и температур, разводит
животных и растения так, чтобы упростить их
функции, исключив «лишнее», то есть ему не
нужное, или просто не обращая на это внимание.
Да и наука была создана ради упрощения: гали-
леевское описание движения проще и понятнее,
чем, скажем, философское того времени. Правда,
вопреки ожиданиям, человеческая жизнь посте-
пенно усложнялась: становились сложнее и «вто-
рая природа», и социум, и вообще все формы
жизнедеятельности, и, соответственно, попытки
научного осмысления этого. Усложнение и уве-

личение разнообразия есть закономерность эво-
люции человеческого мира как отражение несо-
вершенных представлений человека и их реали-
зации.
В то же время человек, особенно в быту, отно-

сительно легко приспосабливается к сложным
социальным связям и отношениям, сложной тех-
нике, сложному производству, относясь к ним
как к простым. Действительно, потребителю нет
дела до сложнейшего устройства телевизора или
мобильника, достаточно освоить несколько кно-
пок, и сложность работает весьма просто. Любая
сложнейшая технология, даже грандиозный на-
учный исследовательский проект, раскладывает-
ся на простейшие операции. Есть множество
примеров, скажем, краудсорсинга, когда для ре-
шения определенных проблем инновационной
научной или производственной деятельности
используются способности простых людей без
сложного образования, в том числе непрофес-
сионалов, которые работают из престижных со-
ображений или обычного интереса. Уместно
вспомнить известный проект NASA, поставив-
ший задачу проанализировать огромный массив
снимков марсианской поверхности преиму-
щественно силами любителей астрономии [16].
Примером может служить и просьюмеризм
(prosumerism — созидающее потребление или
одновременное производство и потребление),
ставший возможным по ряду причин, среди ко-
торых не последнюю роль играет упрощение
производства сложных вещей [11; 12].
В повседневности не ощущаются многие

сложные феномены, например, глобальные проб-
лемы. Более того: глобальное потепление для се-
верной Европы и Сибири в быту оборачивается
похолоданием из-за остужения и оттеснения на
запад таящими льдами европейской «печки» —
Гольфстрима.
Похоже, только мыслители озабочены слож-

ностью. В их представлении сложность становит-
ся серьезной проблемой, а то и непосильной но-
шей для человечества. Благодаря такой поста-
новке вопроса сложность осознается многооб-
разными терминами, моделями и стратегиями.
Стремление представить мир как сложный

потребовало соответствующих образов-поня-
тий, что привело в последнее время к появлению
новых терминов и значительному расширению
сферы их употребления: фрактал [7], голодвиже-
ние и голографическая модель Вселенной [10],
ризома [4], сложностность [9], нелинейность и др.
Увлекающиеся натуры даже стали говорить

об особом нелинейном мышлении, только и спо-
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собном осмыслить сложность мира. Рассуждения
о нелинейном мышлении напоминают рассужде-
ния о диалектическом мышлении, призванном
улучшить, если не заменить, формально-логиче-
ское мышление, что было весьма популярно в
эпоху диалектического материализма. Однако
осмыслить что-либо человек может только в
рамках своей «примитивной» формальной логи-
ки и в точных, однозначных понятиях, что, впро-
чем, не исключает различные нелинейные, фрак-
тальные, голографические, синергетические и
прочие модели. И, если отбросить преувеличе-
ния, следует отметить плодотворность новых
подходов. Впрочем, текучесть, изменчивость,
неупорядоченность не выразить в текучих, из-
менчивых, неупорядоченных понятиях, хотя со-
ответствующие образы-метафоры помогают по-
ниманию этих феноменов.
Попытки осмыслить проблему сложности

породили ряд моделей представления сложных
феноменов, внутри которых довольно много
подходов, теорий, программ, методологических
стратегий.
В методологии науки хорошо осознано, что

степень сложности во многом задается познава-
тельными целями субъекта, поскольку любой
исследуемый объект, не говоря уже о предмете,
который выделен в нем соответствующей, изуча-
ющей его, дисциплиной, очерчен исследователь-
скими целями, методами, теориями и т. д. Априо-
ри у нас нет способов судить о том, что просто и
что сложно [8, с. 45]. В принципе, любой объект
или любая система может оказаться очень слож-
ной или очень простой. «Подобно тому, как не-
ожиданная сложность возникает в вынужденных
колебаниях маятника, неожиданная простота
обнаруживается в ситуациях, которые складыва-
ются под влиянием совместного действия мно-
жества факторов» [8, с. 45].
Причем важно отметить, что состояние ис-

следуемого явления, характеризуемое как слож-
ное, не всегда ему присуще, оно возникает при
некоторых обстоятельствах, но определить зара-
нее сложность поведения, как правило, невоз-
можно. Особенно если речь идет о неустойчивых
объектах, обычно описываемых синергетиче-
скими терминами «диссипативные структуры»,
«флуктуация», «нелинейность», «самоорганиза-
ция», «порядок и хаос» и др. Примечательно, что
из описания начальных условий невозможно
причинно вывести последующее состояние тако-
го самоорганизующегося объекта, так как изме-
нения в нем нарастают лавинообразно. Подоб-
ные объекты называются в синергетике сложны-

ми. «Сложность означает не только нелиней-
ность, но и огромное число элементов с большим
числом степеней свободы. Все макроскопические
системы, такие, как камни или планеты, облака
или жидкости, растения или животные, популя-
ции животных организмов или человеческие об-
щества, состоят из элементов, или компонентов
(таких, как атомы, молекулы, клетки или орга-
низмы). Поведение отдельных элементов в слож-
ных системах с огромным числом степеней сво-
боды не может быть ни предсказано, ни просле-
жено в прошлом. Детерминистическое описание
отдельных элементов может быть заменено эво-
люцией распределений вероятности» [6].
Синергетический подход позволяет предста-

вить многие сложные объекты в адекватных мо-
делях. «Синергетику, по-видимому, можно рас-
сматривать как стратегию, позволяющую успеш-
но справиться со сложными системами даже в
гуманитарных областях знания» [6].
Объекты гуманитарного знания часто счи-

таются более сложными, чем природные или
технические, в частности, потому, что они тре-
буют для себя разнородные  исторические,
юридические, религиозные, литературные,
психологические и др. данные. Эта почти еди-
нодушно признаваемая точка зрения требует
уточнения, ведь не совсем понятно, что такое
«сложность» и как ее измерить. Во всяком слу-
чае, общепринятого  определения  понятия
«сложность» нет.
Как полагает К. Майнцер, многие объекты

гуманитаристики можно представить в синерге-
тических терминах. «Речь идет о междисципли-
нарной методологии для объяснения процесса
возникновения некоторых макроскопических яв-
лений в результате нелинейных взаимодействий
микроскопических элементов в сложных систе-
мах. Макроскопические явления могут быть раз-
личными видами световых волн, жидкостей, об-
лаков, химических волн, растений, животных,
популяций, рынков, ансамблей мозговых клеток,
характеризуемыми параметрами порядка. Они
не сводятся к микроскопическому уровню ато-
мов, молекул, клеток, организмов и т. д. слож-
ных систем. В действительности они представля-
ют собой свойства реальных макроскопических
систем, таких, как потенциалы поля, социальные
или экономические силы, чувства или даже мыс-
ли» [6]. В таких случаях синергетический подход
становится общенаучной стратегией исследова-
ния сложных феноменов.
В то же время не все сложные объекты имеют

«синергетическую» природу, и далеко не всегда
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их можно представить в рамках одной дисципли-
нарной модели.
Многие сложные объекты, особенно социогу-

манитарные, часто представлены междисципли-
нарными подходами. Например, историческая
антропология, интересуясь различными сторона-
ми жизни человека, от трудовой деятельности до
религиозного экстаза, от биологических основ
жизни до менталитета, вступает во взаимодей-
ствие с лингвистикой и искусствоведением, исто-
рией литературы, права, науки и техники, социо-
логией и психологией, а также со многими ес-
тественными науками от географии до биологии.
Для современной науки междисциплинарность
становится нормой независимо от дисциплинар-
ной прописки. Главная причина, по-видимому,
заключается в том, что современная наука во
многом перестает быть объектной, она становит-
ся проблемной в том плане, что проблема все
чаще возникает на стыке различных дисциплин.
Это иногда влечет становление новых дисцип-
лин, а не решение проблемы именно междисцип-
линарным подходом.
Междисциплинарность предполагала коопе-

рацию, своеобразный синтез различных дис-
циплин, подходов, методологий. Она, на первый
взгляд, отражает извечное стремление науки к
универсализации, что нередко действительно
имеет место. Однако полученное в результате
обобщенное знание часто означает возникнове-
ние новой дисциплины на стыке прежних и отме-
жевание от «родителей» с последующим уточне-
нием и дальнейшей специализацией. Примером
может служить социальная психология, возник-
шая как своеобразное обобщение социологии и
психологии, но явившее собой особую дисципли-
ну, отличную как от социологии, так и от психо-
логии почти по всем параметрам. Подобная меж-
дисциплинарность превращается в другую дис-
циплинарность. Последнее имеет как положи-
тельное, так и отрицательное значение. В част-
ности, с одной стороны, углубляется знание, с
другой — возрастающая специализация затруд-
няет взаимопонимание исследователей и целост-
ное понимание объекта и, кстати, увеличивает
сложность «картины» объекта.
Дисциплинарность и междисциплинарность

дополняются полидисциплинарностью и транс-
дисциплинарностью [2].
К примеру, описать такие объекты, как лес,

Земля, человек, невозможно ни дисциплинарным,
ни междисциплинарным подходами, поскольку
нет ни таких дисциплин, ни «стыковок» различ-
ных, даже смежных дисциплин. Приходится до-

вольствоваться полидисциплинарным подходом,
«сваливая в кучу» все дисциплины, изучающие
эти феномены. Нагромождение различных дис-
циплинарных описаний требует согласования,
систематизации, создание единой модели, еди-
ной методологии, единой методики или хотя бы
согласующихся методик. Полидисциплинар-
ность не в состоянии обеспечить то целостное
видение объекта, которое бывает крайне необхо-
димо. Ведь реальный полидисциплинарный
объект един, целостен и его научное представле-
ние должно быть таким же, иначе трудно считать
его понятым и познанным.
Полидисциплинарность порождает значи-

тельные познавательные и методологические
трудности, некоторые из которых решаются как
трансдисциплинарными, так и редукционистски-
ми подходами.
Трансдисциплинарность, во всяком случае по

замыслу, способна преодолеть ограниченность
междисциплинарности и полидисциплинарности
(мультидисциплинарности).
Трансдисциплинарность означает не просто

выход за пределы отдельных дисциплин, а це-
лостное, холистическое видение предмета исследо-
вания во всей его сложности. Если классическая
наука склонна к упрощению сложного, что рож-
дает дифференциацию и соответственно междис-
циплинарность, то современная неклассическая
(постнеклассическая) наука пытается охватить
реальность в ее сложности, многоуровневости,
многомерности, что специально подчеркивается
в шестой статье Хартии трансдисциплинарнос-
ти: «В сравнении с междисциплинарностью и
мультидисциплинарностью, трансдисциплинар-
ность является многоаспектной и многомерной»
[15]. В реальной исследовательской практике
трансдисциплинарность оборачивается примене-
нием когнитивной стратегии некоторой дисцип-
лины в другой науке, что нередко осуществляет-
ся в совместных проектах. Трансдисциплинар-
ность, как правило, означает интеграцию не про-
сто различных теорий и технологий ради практи-
чески важного результата (вертикальная интег-
рация), а интеграцию различных методов, в том
числе специальных, из параллельно работающих
наук (горизонтальная интеграция), направлен-
ных на получение нового теоретического резуль-
тата, на решение собственно научных проблем.
Именно трансдисциплинарность соответствует
идеалу единого научного знания.
Однако и трансдисциплинарность не являет-

ся общей панацеей от нарастающей сложности
науки. Не следует сбрасывать со счетов «старый
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добрый» редукционизм. По-видимому, редукцио-
низм был исторически первой стратегической
попыткой справиться со сложными объектами, и
он не утратил своего значения в современной
науке. Расширение основных положений механи-
ки на другие области знания в Новое время име-
ло огромный научный эффект. Хотя с течением
времени механицизм выявил свою ограничен-
ность, как и различные варианты физикализма
или натурализма, тем не менее, редукционизм,
особенно примененный к новой неизведанной
области, всегда имел огромное познавательное
значение. В методологической литературе при-
нято его критиковать, апеллируя к тем случаям,
когда обнаруживалась несостоятельность редук-
ционизма, например, при попытках объяснить
мышление законами механики или свести исто-
рию культуры к биологической эволюции. Одна-
ко подобные случаи не свидетельство его несос-
тоятельности, а всего лишь обнаружение преде-
лов применения, которые заранее обнаружить
невозможно.
Современная биология в значительной мере

идет по пути редукционизма, путем обнаружения
химии живого, результатом чего стало, в частно-
сти, открытие молекулы ДНК, что, в свою оче-
редь, привело к открытиям во всех областях на-
уки о живом: от вирусов и микробов до биологи-
ческой истории человечества. Успехи в биологии
позволяют предположить, что можно объяснить
всю биологию в терминах химии и физики, что
порой считают проявлением крайнего редукцио-
низма, особенно если считать химические или
физические явления более простыми, чем биоло-
гические. Но, с другой стороны, новые физико-
химические теории живого более сложные, чем
многие предыдущие, в том числе биологические,
объяснения. Поэтому редукционизм не всегда
сопряжен с примитивным упрощением. Все это
требует, с одной стороны, понимания философ-
ско-методологического смысла простоты-слож-
ности, с другой — современного осмысления
принципа редукционизма.
Еще одной стратегической линией представ-

ления сложных объектов был и остается принцип
дополнительности, сформулированный Н. Бо-
ром. Потребность в такой стратегии связана не
только с необычным, и в этом смысле сложным,
поведением некоторых объектов, например, в
микромире, но и с неспособностью науки непро-
тиворечиво описать их в рамках одной теории,
что, соответственно, значительно усложняет на-
учную модель, поскольку приходится прибегать
к взаимоисключающим, но дополняющим друг

друга представлениям. Многие социогуманитар-
ные объекты также представляют собой своеоб-
разные кентавры, которые невозможно непроти-
воречиво описать в рамках одной теории, и при-
ходится прибегать к комплементарности [17],
используя принцип дополнительности в духе
методологических идей Бора. Это касается и кар-
тин мира, и парадигм, и теорий, и других форм
представления знаний в гуманитарных дисцип-
линах [1].
Например, некоторые гуманитарные теории

соответствуют самым строгим канонам научно-
сти, от однозначных определений до разветвлен-
ного математического аппарата в структурной
лингвистике или в количественной истории. Од-
нако в той же лингвистике или истории есть и
нестрогие теории, а микроистория вообще прин-
ципиально исключает общее, закономерное, ре-
гулярное и другие характеристики теоретичнос-
ти и научности [3]. Очевидно, что согласовать
столь разные, даже противоположные, подходы,
каждый из которых дает замечательные резуль-
таты, можно лишь в духе боровской дополни-
тельности.
В то же время не ко всем объектам науки при-

менимы синергетические, редукционистские,
междисциплинарные или комплементарные
стратегии, особенно в прикладных исследовани-
ях. Часто достаточно обычных классических
способов с применением традиционных коли-
чественных методов. Но ко многим объектам, в
частности, гуманитарным, не всегда хорошо
применимы точные количественные методы, на-
пример математические, главным образом из-за
обычной «линейной» сложности объектов гума-
нитарного знания, а, возможно, также из-за того,
что в недрах гуманитарного знания еще не выра-
ботаны те абстрактные формы, которые могут
быть обработаны математическими методами
[14, с. 11].
Решение вопроса о том, какие объекты слож-

нее или проще, требует измерения простоты-
сложности. Эффективный способ предлагает па-
раметрическая теория систем. Она предполагает
выделение трех аспектов системного рассмотре-
ния (системных дескрипторов): концепт, структу-
ра и субстрат. Эти дескрипторы могут быть со-
отнесены друг с другом. Например, отношение
структуры к субстрату дает структурную органи-
зацию системы, отношение субстрата к структу-
ре — субстратную организацию. В соответствии
с дескрипторами выделяются различные типы
простоты-сложности. Наиболее существенными
являются пять типов: концептуальная, структур-
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ная, субстратная, структурно-субстратная и суб-
стратно-структурная типы простоты-сложности.
Эти типы могут не соответствовать друг другу.
Например, Великая Китайская стена, очень прос-
тая в структурном плане, обладает высоким зна-
чением субстратной сложности [13, с. 106]. Сис-
темная модель позволяет измерять сложность
как количественно, так и качественно [14, с. 197–
209]. Таким образом, параметрическую теорию
систем также можно зачислить в ряд методоло-
гических стратегий исследования сложных фено-
менов.
По-видимому, единой стратегии исследова-

ния и решения проблемы сложности не сущест-
вует, а интеграция существующих весьма со-
мнительна. Вызвав к жизни этот феномен, чело-
век пока не может с ним справиться. Пока или в
принципе не может?
Ключові слова: складність, синергетика, ре-

дукціонізм, міждисциплінарність, трансдисциплі-
нарність, доповненість, система.
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В статье, с позиций единства требований Пекинского философского конгресса и материалов «Рим-
ского Клуба» (2018), обосновывается необходимость коренного преобразования духовного мира
человека, характеризующегося сегодня как антропологический кризис. Объяснена сущность духов-
ности, «новое Просвещение» анализируется как детерминирующая составляющая преодоления этого
кризиса. Проанализирована закономерность перехода к «новому Просвещению», его уникальность,
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Ушедший в анналы бытия философской мыс-
ли 2018 г. ознаменовался в ее развитии двумя
важнейшими событиями мирового значения:
Всемирным философским конгрессом «Учиться
быть человеком» (Пекин, 13–20 августа) и юбилей-
ным докладом Римского клуба «Come On! Капи-
тализм, близорукость, население и разрушение
планеты». В этих документах выдвинут ряд проб-
лем по реорганизации смысло-соразмерного со-
держания современного типа цивилизационного
устройства, без решения которых немыслимо
прогрессивное развитие всех сфер жизнедеятель-
ности общества.
Эти оба уникальных документа объединяет

идея формирования человека нового цивилиза-
ционного устройства. В них прогнозируется его
бытие и социальная сущность, репрезентируют-
ся цели и задачи, а также изломы в его духовно-
нравственном перерождении.
Однако если проанализировать обращение

философской мысли к исследованию природы,
предназначения и социальной сущности челове-
ка, то можно отметить, что эта проблема не
нова. Она одна из тех «вечных» проблем, кото-
рые пронизывают интеллектуальный горизонт
этого знания, скважностью более 27 веков. Ни
одна из эпохальных стадий развития филосо-
фии не игнорировала исследование многомер-
ной природы и сущности человека, его качеств
и свойств. И видно, что философия, как никакая
иная наука, несла и несет ответственность за
объективный анализ его сущности, целостности
и уникальности. Она призвана минимизировать
на всем мировоззренческом поле массив фунда-
ментальных идей антропологии, биологии, пси-
хологии, социальных наук, внося в них элемент
упорядоченности.

И в начале ХХІ в. философия вновь обра-
щается в этой «вечной» проблеме, но опираясь
на идею коренной ломки и преобразования его
духовного мира. В материалах Пекинского фи-
лософского конгресса уделено большое внима-
ние концептуальной модели «учиться быть чело-
веком» в условиях глобализирующего мира, а в
докладе Римского клуба через переход к «ново-
му Просвещению» четко репрезентируется ин-
струментальная модель реализации сформу-
лированной философским конгрессом проб-
лемы.
Какими же факторами обусловлена необходи-

мость коренного преобразования духовного ми-
ра человека и социума, чем вызвана необходи-
мость перехода к новой планетарной гармонич-
ной цивилизации, когда глобализационные про-
цессы в мире не вошли еще в стадию апогея? Об-
ращение к этим проблемам вызвано имплицитно
присущим философии стремлением раскрыть
сущность познаваемых явлений и процессов.
В изучении человека именно такой подход и свой-
ственен философии. Это во-первых. Во-вторых,
стремлением совместить теоретическое и эмпи-
рическое о человеке, гармонизировать знание о
его сущности и знание о ее проявлениях в различ-
ных ситуациях бытия индивида. В-третьих, се-
годня бурное развитие конвергентных техноло-
гий, компьютеризации, информатизации, косми-
ческой и военной техники и других направлений
технико-технологического прогресса с еще боль-
шей силой отодвигают их творца — человека —
в «тень». А ведь все прекрасно понимают, что
эти достижения не что иное, как «тень» челове-
ческого мышления. Они не возникли как «Афро-
дита из морской пены», а есть результат деятель-
ности человеческого интеллекта. «Человек, —

как атрибутивный параметр новой системы. Выделено и раскрыто содержание основных требова-
ний к «новому Просвещению»: основываться на связанности с предшествующими парадигмами об-
разования; актуализировать ценностный подход к его содержанию как квинтэссенции человеческой
мудрости; фокусироваться на устойчивости знаний; культивировать интегральное мышление.
Ключевые слова: образование, парадигма, «новое Просвещение», закономерность, уникальность,
собранность, ценности, устойчивость, интегральное мышление.
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The article, from the standpoint of the unity of the requirements of the Beijing Philosophical Congress and
the materials of the “Rome Club” (2018), substantiates the need for a radical transformation of the spirit-
ual world of human, which today is characterized as an anthropological crisis. The essence of spirituality is
explained, the “new Enlightenment” is analyzed as the determining component of overcoming this crisis.
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tainability, integrated thinking.
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отмечает В. С. Степин, — это не просто клеточ-
ка в целостном организме общества и тем более
не винтик в динамической системе общественных
связей. Он активное деятельное существо, и толь-
ко благодаря его активности воспроизводится и
изменяется общество как целостный организм.
Основными формами человеческой активности
выступают деятельность, поведение и общение»
[5, с. 102]. Они выступают как наиболее важные
атрибутивные свойства человека, к этим свой-
ствам необходимо также отнести потребность к
познанию и свободе.
Атрибутивные свойства личности формиру-

ются и развиваются во взаимодействии со средой
и ее альтернативными свойствами, такими как:
трудолюбие, мужественность, принципиаль-
ность, уважение к другим, милосердие, склон-
ность к добру и злу, великодушие, правдивость,
жестокость, ненависть, зависть и др. «В каждом
отдельном человеке, — отмечает Б. С. Трибулев,
— есть какая-то своя, уникальная комбинация
некоторых альтернативных свойств. Жизненные
условия, неблагоприятные для удовлетворения
атрибутивных потребностей, как правило, спо-
собствуют формированию многих отрицатель-
ных альтернативных свойств» [8, с. 19].
Альтернативные свойства более связаны с ду-

ховным началом в человеке, выражающем цен-
ностно-смысловое содержание его внутреннего
субъективного мира. Этот мир формируется тог-
да, когда сознание, человеческая мысль стано-
вятся объектом познания, когда, согласно прин-
ципу интроспекции Р. Декарта, человек обраща-
ет и направляет свое познание на процесс соб-
ственного мышления, думает над тем, что и как
он думает — рождается культура, рождается его
мировоззрение, еще не системное, не целостное,
не структурированное, не концептуальное. Ра-
ционально просчитать процесс зарождения ми-
ровоззрения практически невозможно, но его за-
рождение, как и культуры в целом, базировалось
на принципе экстернализации. В этой связи
Д. Франкл отмечает, что «фундаментальной ха-
рактеристикой человека служило то, что он экс-
тернализирует свои мыслительные процессы, вос-
производя их во вне в виде материальных симво-
лов и культурных идей. Этот процесс экстерна-
лизации психологической и мыслительной дея-
тельности человека фундаментален для всех
культур… Человека характеризует то, что он
является творцом культуры и без нее не может
существовать ни один человеческий индивид»
[10, с. 47].
Пронизывая всю историю человеческого раз-

вития, культура отражает движение его мысли,
вначале исходя из реальных потребностей бытия,
а позже — из стремлений прогнозирования его в

связи с постоянным ростом потребностей. В этом
процессе, по мнению Д. Франкла, основой его
деятельности выступает духовность. Сегодня она
характеризуется как особая ценность культуры,
имеющая многомерную природу. Ее измерения
запечатлены на всех явлениях культуры — всем
том, что создано человеком как в сфере матери-
ального, так и в сфере духовного производства.
Духовность включает человека в различные со-
циальные процессы, определяя тем самым его че-
ловекомерность, выявляет созидательные смыс-
лы социальной динамики. «Духовность — это
социально-философская категория, характеризую-
щая внутренний мир индивида и социума, а так-
же внутреннюю совокупность их общественных
связей, …это смыслообразующий стержень, ха-
рактеризующий способ существования ценнос-
тей, норм, целей и смыслов, который выражает в
человеке его «самость», глубинный нравствен-
ный мир и реализует себя через поступки лич-
ности… В ней обнаруживается множество пере-
секающихся семиотических кодов, сопряжение ко-
торых и создает духовную целостность» [2, с. 23].
Содержание духовности объединяет мысль, зна-
ние и чувство, а сама духовность определяет
меру качества человеческого бытия. Духовность
— это интегративное качество, которое характе-
ризует выход человека за рамки узко эмпириче-
ского бытия, преодоление в своей «самости» не-
гативных альтернативных качеств.
Однако решать в современных условиях проб-

лему, указанную последней, сложно. Духовную
культуру конца ХХ — начала ХХІ в. часто
характеризуют как культуру, пребывающую в
кризисе, как отстающую от потребностей совре-
менного этапа цивилизационного развития об-
щества, как не способную быстро и эффективно
решать задачи его развития. Источник этого
кризиса усматривают в развитии техногенной
цивилизации, которая превратила проблему че-
ловека в одну из глобальных проблем современ-
ности — антропологическую. «Антропологиче-
ский кризис — это предельно обостренное вос-
приятие кризиса современного человека. Его
можно трактовать многомерно: как проблема-
тичность бытия современного человека, непред-
сказуемость и негарантированность его судьбы,
и как угрозу выживаемости человека, подрыв ос-
нований его бытия» [9, с. 145].
Осмысление преодоления этого кризиса при-

вело современную философскую мысль к идее о
необходимости коренной ломки духовного мира
человека, формированию не просто духовно-
нравственного мировоззрения, как общего, но и
философско-культурологического, как особен-
ного. «Философско-культурологическое миро-
воззрение — это исторически изменяющаяся
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система духовно-практического освоения мира,
которая конституирует смыслообразующие фор-
мы духовного бытия человека и социума, опре-
деляя сферу каждой формы в данной иерархии,
связывает воедино материальные и духовные
интенции человека и социума, раскрывает содер-
жание взаимосвязи «человек — мир» [3, с. 396].
Новое мировоззрение формируется, по замыс-

лу руководителей Римского клуба, системой
«нового Просвещения». Результаты отмеченных
новинок в образовании, в мировоззрении, в реа-
лизации концепции «учиться быть человеком»,
должны способствовать формированию единой
планетарной гармоничной цивилизации. Но
здесь встают вопросы: а раскрыли ли мы все бо-
гатое содержание информационной цивилиза-
ции, это во-первых; а во-вторых, создают ли со-
временные глобализационные процессы конст-
руктивные условия для формирования новой
цивилизации?
Что касается идеи перехода к новому цивили-

зационному устройству, то она носит двойствен-
ный характер. С одной стороны, современная
информационная цивилизация в своем фракталь-
ном отражении, как объекте, обладающем свой-
ствами самоподобия, масштабной инвариантно-
сти, способна неограниченно воспроизводиться
в измененном варианте. Но процесс становления
нового инварианта современной цивилизации,
который репрезентирован Римским клубом
как единая планетарная гармоничная цивилиза-
ция, с позиций синергетического анализа должен
определяться «бифуркационно-фазовыми» пере-
ходами в направлениях к инвариантным «ат-
тракторам», когерентно коррелирующихся с
информационными потоками. Реально очертить
временной интервал перехода человечества к но-
вому типу цивилизационного устройства невоз-
можно.
Трудности решения этой идеи Римского клу-

ба также связаны с глобализационными про-
цессами, протекающими в современном мире,
которые содержат больше негатива, чем позити-
ва. В содержании глобализации ярко выражен
процесс столкновения интересов сильных госу-
дарств мира сего. Сегодня идет противоречивый,
конфликтогенный процесс формирования гло-
бального мира, обостряющего все без исключе-
ния процессы не только человеческого бытия —
социосферы, но и сущность триосферы в целом.
«Глобальный мир, — отмечает А. Н. Чумаков, —
совокупность естественных, природных и об-
щественных систем, образующих триосферу —
единое целое, состоящее из гео-, био- и социосфе-
ры планеты Земля» [11, с. 14].
Сегодня в архитектонике глобализирующего

мира можно четко выделить его мегатренды,

маркеры, макросдвиги, которые определяют
противоборство и угрозы его, связанные с социо-
культурными тектоническими разломами гло-
бального человечества.
С другой стороны, можно отметить, что со-

временная информационная цивилизация еще не
раскрыла всех своих потенциальных возможнос-
тей. Мы не можем эксплицитно выразить зало-
женный в ней потенциал имплицитно. «Мы не
имеем никакого понятия о возможной величине
ее ноосферной мощности… В этом отношении
самым неожиданным может быть то, что больше
всего ожидается» [13, с. 401]. Сегодня трудно
спрогнозировать весь спектр ожиданий общест-
ва от информационного типа цивилизационного
устройства, но можно утверждать, что этот спектр
по своему содержанию будет противоречив, он
предстанет как единство позитивного и негатив-
ного в развитии всех сфер бытия человечества.
Новая цивилизация не может прогрессивно

развиваться, не опираясь на образование. Обра-
зование, как смысло-соразмерный духовный фе-
номен, характеризующий способ существования
ценностей, норм, целей и смыслов, предстает как
иппокрена наших знаний, источник, утоляющий
жажду в них. Еще Ф. Нансен отмечал, что «как
только в нас угасает жажда знаний, мы переста-
ем быть людьми».
Особым связующим звеном в архитектонике

трансформационных процессов современного
общественного развития выступает идея перехо-
да к «новому Просвещению». Термин «Просве-
щение» впервые был употреблен в 1662 г. Джо-
ном Мильтоном в работе «Потерянный рай».
Сформулированные Ф. Бэконом, Р. Декартом,
Т. Гоббсом и Д. Локком идеи естественного по-
рядка и прогрессивного развития общества, бы-
ли дополнены в ХVIII в. Вольтером, Д. Дидро,
Ж.-Ж. Руссо. Размышляя о справедливом уст-
ройстве общества, они связывали социальный
прогресс с ростом образованности и воспитанно-
сти граждан и были убеждены, что изменение
нравов, наук, искусств обусловлено развитием
культуры, а она определяется развитием разума.
Просвещение этого периода решало задачу гар-
монизации природного и социального в процес-
се формирования человека через физическое,
трудовое, нравственное и интеллектуальное вос-
питание. Однако это были замечательные теоре-
тические конструкты, инструментально решать
которые было крайне сложно.

«Новое Просвещение», как и Просвещение
ХVIII в., не выступает в качестве парадигмы об-
разования, оно еще не принято научным сооб-
ществом в этом статусе. Его можно репрезен-
тировать как императив будущего образова-
ния. Даже Просвещение ХVII–ХVIII вв. оформи-
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ло свое содержание в виде классической образо-
вательной парадигмы на базе универсальной
образованности, как идеала этой эпохи, который
не базировался на общественном интеллекте,
инновационности, информационности, что со-
ставляет сущность современной ноосферно-
информационной парадигмы информационной
цивилизации.
Однако в «новом Просвещении», как импе-

ративе образования ХХI в., аккумулируется
большой позитив решения задач, сформулиро-
ванных в вышеуказанных документах, заложен
фундамент формирования духовно-нравственного
мировоззрения, основ реализации глобальной
концепции «учиться быть человеком». Эти зада-
чи решаются через эмансипацию разума, слом
укоренившегося в сознании человека и об-
щества стереотипного линейного мышления, че-
рез освобождение мышления от оков, связываю-
щих наш дух. Но это процесс сложный, не сию-
минутный, освобождение требует времени. Тем
не менее, определяя пути решения этих задач, не-
обходимо начинать с воображения как одного
из важнейших междисциплинарных понятий,
выполняющего в науке и образовании многие эв-
ристические, когнитивные, изобретательные,
коммуникативные, виртуализационные и другие
функции. Для анализа «нового Просвещения»
воображение ценно тем, что в нем заложена сила
абстракций. «Сила абстракций — это также и
проницательность, — отмечает С. А. Шавель, —
изобретательность комбинационной способнос-
ти воображения, оперирующего всеми доступны-
ми интеллектуальными представлениями о соци-
альной реальности — как преемственными, так и
вновь создаваемыми» [12, с. 29].
Становление «нового Просвещения» законо-

мерно и уникально. Закономерный, внутренне
упорядоченный характер развития образования
— это его базовое положение. Закономерность в
развитии образования предполагает регулярную
повторяемость в содержании его парадигм мето-
дологических и, особенно, социальных устано-
вок. Общее при анализе парадигм образования
прошлого достаточно легко обнаруживается, но
необходимо учитывать и разработанное Э. Тоф-
флером утверждение, что «мы не можем втиснуть
эмбриональный завтрашний мир в принятые
вчера категории. Ортодоксальные социальные
установки или настроения тоже не подходят это-
му миру» [6, с. 22]. Применительно к «новому
Просвещению» это означает, что мы не можем
втиснуть его образовательную парадигму во вче-
рашние задачи, во вчерашнюю методологию и
т. д. Индустриальному обществу было необходи-
мо народное образование, когда образователь-
ный процесс осуществлялся в фабрично-завод-

ских стенах. «Народное образование было тем
искусным механизмом, который индустриализа-
ция создала для подготовки необходимого для
своих нужд взрослого контингента» [7, с. 433].
Это образование реализовало себя в СССР через
РУ, ТУ, ФЗО, профтехучилища. Нужно ли такое
образование концепции «нового Просвещения»?
Несомненно, нет. Но для индустриального об-
щества оно было закономерным.
Концепция образования «нового Просвеще-

ния» уникальна, поскольку: во-первых, она есть
форма связи предыдущей и последующей пара-
дигм; есть диалектический процесс отрицания
старого через становление нового качества; во-
вторых, развитие как процесс становления новой
образовательной парадигмы необходимо порож-
дает в этом процессе уникальное, неповторимое,
выходящее в этой своей уникальности за рамки
специфических закономерностей предшествую-
щей парадигмы образования.
Анализ уникального в образовательной ре-

альности показывает, что весь спектр уникаль-
ных явлений, порождаемых развитием образова-
ния, достаточно широк, но не все они равноцен-
ны, то есть уникальное уникальному рознь. Вся-
кое уникальное, отдельное, единичное содержит
в себе как нечто всеобщее, так и особую иерар-
хию специфических черт, а также неповторимые,
неопределенные признаки. «Новое Просвеще-
ние» уникально, поскольку по своему смыслу
неопределенно, его не с чем сравнить, отождест-
вить, оно содержит в себе абсолютный элемент
различия. Оно есть объективный, сущностный
неповторимый феномен, содержащий в себе аб-
солютный момент различия, оно закономерно,
релятивно, неопределенно, единично, из которо-
го рождается новое качество, репрезентирует
себя как форма связи предыдущей и последую-
щей парадигм образования, детерминировано
предшествующим развитием, но полностью не
укладывается в схему трансформации одной па-
радигмы в другую.
Уникальность воспринимаемого феномена в

«новом Просвещении» должно определяться
субъектом — педагогом через призму его крити-
ческого осмысления новизны, ценностного кон-
текста и значимости для данного уровня разви-
тия общества. Уникальность можно репрезенти-
ровать и как универсальное свойство, выражаю-
щее себя в единственности, неповторимости сво-
ей специфической сущности, обусловленной ар-
хитектоникой и связью элементов и свойств. Оно
выступает как сущностный элемент человеческо-
го бытия, который исключителен, чрезвычайно
важен, обладает оригинальностью своих новых
связей с наукой, невоспроизводимостью методо-
логического воздействия на индивидуальное и
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общественное сознание в ходе трансляции объек-
тивно разработанных наукой знаний и опыта, а
также обладает относительным характером и
обязательно социальной новизной. Как атри-
бутивный параметр системы образования, уни-
кальное предстает как ее точечное свойство.
Точечных свойств в архитектонике «нового

Просвещения» достаточно много. В юбилейном
докладе Римского клуба в качестве определя-
ющих выделены следующие. Во-первых, «новое
Просвещение» должно базироваться на «связан-
ности», то есть отношениях, которые выражают
суть обучения и способствуют укреплению свя-
зей между субъектами образовательного процес-
са, учитывая позитив предыдущих парадигм об-
разования, качественно отличаясь от них широ-
ким использованием новейших информацион-
ных образовательных технологий.
Во-вторых, образование «нового Просвеще-

ния» должно носить ценностный характер, коре-
ниться в универсальных ценностях как квинт-
эссенции человеческой мудрости, в которой есть
чему учиться как быть человеком.
В-третьих, образование должно фокусиро-

ваться на устойчивости развития, большая часть
знаний сегодня касается экологических проблем,
но не стала частью общего образовательного
багажа специалиста. Устойчивое развитие каса-
ется проблем взаимосвязанности всех систем
биосоциального бытия человечества, поэтому
обучение будущих поколений должно базиро-
ваться на новых дисциплинах и пересмотре со-
держания старых.
В-четвертых, будущая система «нового Про-

свещения» должна совершить переход от широ-
кого использования и в науке, и в образовании
аналитического мышления к интегральному,
культивируя его методологическую ценность как
инструмента, обеспечивающего органическую
интегральность через способность нашего мыш-
ления воспринимать, организовывать, согласо-
вывать и объединять отдельные фрагменты для
достижения истинного понимания целостности
исследуемой реальности.
Проанализируем эти требования, выдвинутые

к «новому Просвещению». Прежде всего «свя-
занность». Это не только взаимодействие субъек-
тов (обучающего и обучаемого) в образователь-
ном процессе, оно отражает движение этого взаи-
модействия во всех образовательных парадиг-
мах, связывает воедино позитив прошлых и
настоящей парадигм. В процессе субъектно-
объектных отношений в образовательной реаль-
ности связанность обучения должна освобож-
дать энергию обучаемых через активное задей-
ствование способностей каждого из них. Это тре-
бование заложено в новой китайской модели

образования и должно обогащаться не только
знанием профильных дисциплин, но и связан-
ностью тех новаций, которые формируют новое
видение прогрессивного будущего развития об-
щества. «Изучайте японский менеджмент, учи-
тесь дерзости у корейцев, скрупулезности у нем-
цев, маркетинговым стратегиям у американцев
— это рациональная китайская особенность фор-
мировать целое из несовместимых на вид элемен-
тов» [1, с. 51]. Такая связанность отражает необ-
ходимость и способность соединять отдельные
достижения в различных областях знания для
достижения истинного понимания задач эконо-
мической эффективности и в целом реализовы-
вать знания для успешного развития страны.
Глобальная задача связанности заключается в
конструктивном увязывании знаний, получае-
мых в образовании, с целевыми установками и
задачами общественного развития.
Отсюда вытекает и ценностный характер об-

разования, оно должно корениться в универсаль-
ных ценностях не только материального, но и
духовного происхождения. Ценности, как квинт-
эссенция человеческой мудрости, накапливае-
мая веками, должны не просто сохраняться, а по-
стоянно приумножаться. Знания — это величай-
шая ценность человечества и не зря Конфуций
утверждал, что «знание — сокровище, которое
повсюду следует за тем, кто им обладает». Руко-
водствуясь мудростью Конфуция, Китай сегодня
формирует и реализовывает концепцию общест-
ва обучения, поскольку «в этой стране обучение
— фундаментальный элемент повседневной жиз-
ни, ведь все меняется так быстро и нужно осваи-
вать новое» [1, с. 182]. Образование — это клю-
чевое условие построения инновационного об-
щества.
О важности образования, его социальной зна-

чимости для развития общества гласит информа-
ция Столленбергского университета, располо-
женного в ЮАР, текст которой следовало бы
разместить не только во всех наших учебных за-
ведениях, но, что еще более важно, во всех струк-
турах, госучреждениях и кабинетах их руководи-
телей, ответственных за образование: «Уничто-
жение любой нации не требует атомных бомб
или использования ракет дальнего радиуса дей-
ствия. Требуется только снижение качества обра-
зования и разрешение обмана учащимися на эк-
заменах. Пациенты умирают от таких врачей.
Здания разрушаются от рук таких инженеров.
Деньги теряются от рук таких экономистов и
бухгалтеров. Справедливость утрачивается в ру-
ках таких юристов и судей. Крах образования —
это крах нации» [14].
Каждое такое утверждение для украинской

системы образования — выстрел в ее сердце.
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В связи с низким набором студентов в техниче-
ские вузы, ряд заведующих кафедрами, исходя из
указаний ректоров, ставят положительные оцен-
ки студентам, не выполнившим учебный план.
В качестве примера можно привести Одесскую
национальную академию связи им. А. С. Попова
(ректор Воробиенко П. П.). О каком ценностном
характере образования в таких условиях подго-
товки специалистов может идти речь? Да ни о ка-
ком. Поэтому сегодня выпускники школ едут учить-
ся в страны Евросоюза — Польшу, Чехию, Слова-
кию, Германию, Венгрию, Францию и другие,
зная, что за почти такие же свои деньги можно
получить качественное образование, а не просто
диплом о нем, который неконкурентоспособен
на европейском рынке специалистов.
Ценностный характер образования ставит не

просто задачу сформировать специалиста техно-
крата — это сегодня для образования ряда стран
не составляет труда, а вот как заложить в его со-
знание гуманистические ценности человечества,
чтобы они стали кредом его жизни, носили ус-
тойчивый характер, основываясь на требовани-
ях общества; чтобы знания специалиста фокуси-
ровались не только на экологической проблеме
как детерминирующей глобальной проблеме че-
ловечества, а и на других, что также будет харак-
теризовать связанность его мышления. Как на-
учить специалиста быть человеком (требования
Пекинского философского конгресса), — задача и
крайне важная, и трудно реализуемая, особенно
сегодня в Украине, в условиях резкого сокраще-
ния учебных часов на гуманитарный цикл. А бу-
дущему специалисту необходимо знать не толь-
ко профессиональные дисциплины, ему необ-
ходима и большая интеллектуальная подпитка.
Эта подпитка в содержании «нового Просве-
щения» есть альфа и омега формирования в
специалисте гуманистического нравственного
мира, который отражается в его поступках. Об-
разование китайской модели учитывает это, так
как «творческий потенциал является ключевым
условием дальнейшего развития общества. Худо-
жественная и интеллектуальная подпитка долж-
на приветствоваться как источник вдохнове-
ния и свободы для новой культуры» [1, с. 15] об-
щества. Рост художественной и интеллектуаль-
ной подпитки отражает в этой стране движение
к духовной цивилизации, а Китай строит две ци-
вилизации — еще и материальную.
Сегодня такая подпитка осуществляется через

широкое знакомство с основными видами искус-
ства — музыкой, изобразительным искусством,
литературой, архитектурными ценностями, посеще-
ние музеев, театров, художественно-интеллекту-
альных мероприятий, расширяющих духовно-
нравственное мировоззрение будущего специа-

листа. Такая подпитка формирует у обучаемого
чувства ответственности, патриотизма, предан-
ности национальной идее, толерантности, новые
ценностные установки и ориентации.

«Новое Просвещение» требует формирования
и нового интегрального мышления. Аналитиче-
ское мышление, рассматривая реальность через
призму категорий механицизма, классической и
неклассической рациональности, не способно
охватить ее органическую целостность. Оно ба-
зируется на исследовании элементарных начал и
принципов, в силу которых рассуждения прини-
мают доказательно-теоретический характер ис-
тинности относительно сущности исследуемой
проблемы. Однако сегодня необходим переход
на рельсы интегрального мышления, которое
требует соединять, согласовывать и организовы-
вать в единое целое фрагменты исследуемых
объектов и процессов природной и социальной
реальности. Такое мышление характеризуется
стабильностью, надежностью, вариативностью,
оно выражает свою специфическую сущность,
обусловленную архитектоникой и связью эле-
ментов и свойств исследуемого объекта, должно
быть исключительным, оригинальным своими
связями с наукой и образованием, а также харак-
теризоваться невоспроизводимостью методо-
логического воздействия на индивидуальное и об-
щественное сознание. Интегральное мышление,
отражающее качественно новый уровень разви-
тия интеллекта обучаемого, очевиднее всего про-
является в способности найти выход из нестандарт-
ных ситуаций, в умении адаптироваться к слож-
ной среде, в глубине понимания информации.

«Новое Просвещение» фактически требует
смены стилевой установки мышления. В отличие
от стиля мышления, как система наиболее общих
познавательных ориентаций, направляющих
этот процесс в соответствии с конкретным спосо-
бом репрезентации исследуемого объекта, стиле-
вая установка, характеризующая интегральное
мышление, должна быть стабильно развиваю-
щейся системой, способной эволюционировать
под воздействием внутренних источников движе-
ния. Основными характеристиками стилевой ус-
тановки выступают системность, модельность,
дискретность, формализация, математизация,
компьютеризация, интегративность и др. Каж-
дая из этих характеристик, выражающая содер-
жание стилевой установки, может быть отож-
дествлена с конкретной тенденцией в развитии
методологии исследуемого объекта.
Смена стиля мышления и стилевых устано-

вок — базовое требование «нового Просвеще-
ния».
Если сегодня «новое Просвещение» высту-

пает в качестве императива образованию ХХІ в.,
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то оно должно опираться на конкретную па-
радигму, которая может быть признана науч-
ным сообществом и связана с новыми тенденци-
ями развития образования. Такая парадигма
должна базироваться на новом интеллектуаль-
ном потенциале личности и общества. Это во-
первых.
Во-вторых, детерминирующей составляющей

выступает ее инновационность. Инновация в
образовании по своему содержанию и природе
предстает как многомерный феномен, включаю-
щий множество смыслов. С одной стороны, она
сохраняет здесь свои детерминирующие призна-
ки — нововведение, внедрение, высокую эффек-
тивность, результат интеллектуального решения.
А с другой — это процесс коренной ломки старо-
го, отжившего в знаниях, технологиях, артефак-
тах, методологии. Это процесс твердого исполь-
зования нового знания в образовании, имеюще-
го высокую социальную ценность.
В-третьих, она должна опираться на инфор-

мационность, связанную с экспонциональным
ростом информации и внедрением ее в информа-
ционный оборот, а также с развитием и исполь-
зованием новых информационных образователь-
ных технологий и процессов информатизации
обучаемых.
В-четвертых, в новой парадигме особое вни-

мание должно уделяться гуманистическому изме-
рению, поскольку образование и гуманизм — это
единство концептуальных моделей отношения
человека к человеку, обществу, наличествующе-
му миру человеческих ценностей, с одной сторо-
ны, а с другой — инструментальных образова-
тельных моделей по реализации предлагаемых
концептуальных моделей.
Исходя из вышеотмеченных составляющих

новой парадигмы образования, ее можно репре-
зентировать как ноосферно-информационную.
«Ноосферно-информационная парадигма — это
качественно новый уровень формирования инно-
вационного типа мышления обучаемых, базиру-
ющийся на информационных ресурсах общества
и способствующий на основе креативной мето-
дологии и достижений современной науки ста-
новлению нового уровня индивидуального и
общественного интеллекта» [4, с. 313].
В этой парадигме выделены два фундамен-

тальных смыслообразующих концепта, содержа-
ние которых не исследовалось в истории образо-
вания в их диалогическом взаимодействии. Та-
кая парадигма образования может объединить
членов научно-педагогического сообщества и
может быть признана ими как обладающая соци-
альной значимостью, соответствующая требова-
ниям новых технологических и социальных пре-
образований, стать их локомотивом.

Таким образом, становление «нового Просве-
щения» закономерно и необходимо. Это вытека-
ет из требований программы «учиться быть че-
ловеком», а также из задач формирования обра-
зования, отвечающего новому уровню цивилиза-
ционного развития человечества и основываю-
щегося на процессах интеллектуализации, ин-
новационности, информационности и гуманис-
тичности, составляющих ядро новой парадигмы
образования, будущего «нового Просвещения».
Ключові слова: освіта, парадигма, «нова Про-

світа», закономірність, унікальність, зібраність,
цінності, стійкість, інтегральне мислення.
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«Слепота» наша по отношению к целому не
сегодня возникла. Она стоит едва ли не у истоков
философского мышления. Трудная проблема час-
ти и целого. Обратимся хоть к Марку Аврелию:
«Прежде всего, следует установить, что я являюсь
частью Целого. …если я буду помнить об этом,
то, поскольку я буду сознавать себя частью, я не
буду недоволен ничем, ниспосылаемым Целым,
ибо то, что полезно Целому, не может быть вред-
но части» [1].
Но дано ли нам Целое? Если бы оно было

дано, — как бы оно уместилось в горизонте наше-
го взгляда? В поле нашего зрения всегда части,
только части, которые, впрочем, в свой черед
могут быть разложены на более мелкие части.
Пытаясь сложить из этого бесчисленного мно-
жества частей целое, мы, как заклинание, твердим
о системно-структурном многоуровневом подхо-
де, междисциплинарности и т. п. И неизменно

терпим поражение. Потому что «целое больше
суммы своих частей». В том-то и дело, что «боль-
ше», и в этом какая-то неразгаданная тайна. Тай-
на возникновения целостности как нового качест-
венного уровня.
Н. А. Логинова в конце обзорной статьи «Це-

лостный человек как проблема в российской пси-
хологии» утверждает: «Именно структурные мо-
дели позволяют более строгим научным языком
обсуждать проблему целостного человека как
субъекта сознания и носителя психики. Целое,
индивидуальность — сверхзадача, стратегиче-
ская цель комплексных исследований в психоло-
гии. Реконструкция целого требует специальных
методов синтеза» [6, c. 67].
П. С. Гуревич в монографии, посвященной

проблеме целостности человека в философской
антропологии, охлаждает радужные надежды
сторонников междисциплинарного, комплексно-
го изучения человека. «Целое оказывается качест-
венно новым образованием… Поэтому, ставя
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Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и
даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как це-
лое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде…
[3, c. 225].

Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы».
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тему целостности человека, нам нередко прихо-
дится уходить от существа проблемы. В ряде ис-
следований она подменяется попыткой комп-
лексного изучения человека. …Соединить меха-
нически мифологию, философское предположе-
ние и конкретное научное открытие — задача по-
чти невыполнимая» [2, c. 169].
Человек многогранен, человек многолик, —

эти слова звучат почти как заклинание, парали-
зуя наше стремление обнаружить нечто единое,
универсальное для всех людей, тем паче некую
раз и навсегда заданную «сущность». В рамках
характерных для эпохи постмодерна существую-
щих мировоззренческих и научных парадигм —
проблема целостности кажется неразрешимой.
П. С. Гуревич говорит: «Человек, по определе-
нию, не может быть целостным. Целостность
является для него неким идеалом, общим устрем-
лением…» [2, c. 170]. Однако это утверждение
можно истолковать менее пессимистически: це-
лостность человека возможна в стремлении к
целостности. Именно в этом стремлении, — если
оно для него почему-то важно, даже более важ-
но, чем социальный успех и материальные блага,
— человек и «собирает себя». Если это предполо-
жение верно, то следует понять, где, в каком
«пространстве» находится «точка сборки» и что
именно мотивирует человека к этой нелегкой
духовной работе.
С нашей точки зрения, «точка сборки» нахо-

дится на том уровне, который принято называть
духовным. Но такой предварительный ответ
мало что проясняет. Ибо ни о чем не говорят так
много, как о духовности, констатируя ее дефицит
в условиях современной техноцивилизации.
Здесь не место вступать в дискуссию с множест-
вом разноречивых представлений о духовнос-
ти, следует лишь отметить, что, если в чем боль-
шинство авторов сходится, так в том, что духов-
ность есть следование высшим ценностям. Но
ценности могут существовать и всего лишь на
уровне сознания, убеждений, мировоззрения,
идеологии, в качестве абстрактного конструкта,
отнюдь не затрагивая глубин человеческой экзис-
тенции, не превращаясь в «сокрытый двигатель»
человека. Сознание, отчужденное от экзистен-
ции, ум, который с сердцем не в ладу, — и в бы-
лые времена осознавались как главное препят-
ствие целостности человеческой личности. Ми-
хаил Бахтин в своей ранней «Философии поступ-
ка» стремился преодолеть абстрактный теоре-
тизм, поставив принцип ответственности выше
отвлеченной рациональности, провозгласив
принцип «не-алиби в бытии». Увы, опыт су-
ществования в тоталитарном социуме показал,
что можно, исповедуя прекрасные ценности и
идеалы, сохранять алиби в бытии, приучаясь к
двоемыслию, двоедушию. Преодоление раздво-
енности человека и сегодня оказывается самой
что ни на есть насущной проблемой.

На наш взгляд, проблему духовности следует
понимать в связи с бытием личности. Но в пони-
мании того, что есть личность, тоже нет един-
ства. Представляется, что всякий человек — ин-
дивид, но не всякий — личность. Бытие личнос-
ти характеризует определенный уровень разви-
тия, и именно развития человека как существа
духовного.
Уже в глубокой древности в архаических об-

ществах проводили обряд инициации. Суть его
заключалась не только в том, чтобы научить
подростков преодолевать предельные трудности
и угрозы выживанию. Главным было «вселение
духа» в человека. Инициация, как ее описывает
религиовед А. Г. Сафронов, в финальной стадии
была добровольным принесением в жертву себя,
как индивида. В итоге он, пережив символиче-
скую смерть, как бы рождался заново — в ка-
честве того, в ком живет и действует дух предка-
покровителя. Позднее возникли «практики, на-
правленные на “вселение духа”, известные как в
первобытных культурах, так и в более современ-
ных религиозных системах…» [10, c. 64]. При
этом в психике человека происходили радикаль-
ные изменения: возникший в нем «дух» преобра-
жал его, придавал ему мужество и многие другие
качества, которые прежде могли быть ему не
присущи. А главное — отодвигали на перифе-
рию его собственные эгоистические интересы,
делая его в кризисные моменты выразителем об-
щих интересов племени. Разумеется, человек не
становился при этом личностью в нашем совре-
менном понимании. Но и не был индивидуалис-
том, подобным массовому человеку современно-
го социума. Племя, состоящее из индивидуалис-
тов, скорее всего, не смогло бы выжить. И лич-
ность в христианстве связана со смертью «вет-
хого человека» и вторым рождением, «рождени-
ем от духа». И тут индивидуальное эго должно
уйти на периферию, дав место в себе и возмож-
ность действовать духу. В личности христиани-
на парадоксально сочетаются индивидуальное и
универсальное начала, человеческое и божест-
венное. По слову ап. Павла, «и уже не я живу, но
живет во мне Христос». Конечно, именно эта
жизнь духа, Бога внутри человека — есть нечто
не слишком понятное даже для современного
христианина, не говоря уже об атеистах. На что
и жалуется американский православный священ-
ник: «В этом случае Бог является чем-то “на-
ружным” в нашей жизни, Он не внутри, а всегда
вовне, и наши отношения с Ним похожи на лич-
ные связи людей в современной культуре» [11].
В светской культуре Нового времени место

Духа занимает разум. И мы приходим к психоло-
гии без души, к представлениям о духовности,
которую редуцировали к сознанию, духовности
— без Духа в человеке.
Духовность не следует автоматически отож-

дествлять с уровнем развития сознания, со сфе-
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рой убеждений и разделяемых ценностей. Духов-
ность — нечто, возникающее в результате актив-
ности Духа как особого субъекта личностного
жизнетворчества. Но признать, что в человеке,
кроме сознания и экзистенции, есть еще одно дей-
ствующее начало, Дух, — значит подвергнуть ре-
визии некоторые устоявшиеся представления.
Проблемы целостности личности — вовсе не

абстрактная проблема. Если постоянно действу-
ющие внутренние интегративные силы ослабева-
ют, то некое сложное целое может оказаться в
состоянии полураспада и деградировать к преж-
ним подсистемным уровням. По нашим пред-
ставлениям, именно дух и является интегратором
целостности в человеке. Произошедшая в Новое
время подмена духовного разумным, целесооб-
разным, рациональным привела к своего рода
панрационализму. Надежды Канта на эффектив-
ность Разума и силу нравственного императива
оказались завышенными. Известное его выска-
зывание о звездном небе над нами и нравственном
законе внутри нас есть ведь, в сущности, вос-
хищением миропорядком, порядком Целого, с ко-
торым и должен сообразовывать разум индиви-
да. Разум, по мнению Канта, не нуждается в тра-
диционном Боге, но ему нужна Идея Бога, регу-
лятивная идея — как гарант разумного миропо-
рядка, одновременно и человеческого и природно-
космического. Образно говоря, человек должен
быть нравственным именно глядя на звездное
небо как образ миропорядка. Долг человека —
поддерживать порядок, обретая целостность
в соотнесении с Целым. «Теология» Канта
есть по существу телеология, «идея цели», дру-
гой, не механический способ детерминации:
«Итак, органическое тело не есть только меха-
низм, обладающий лишь движущей силой, оно
обладает и формирующей силой, и притом та-
кой, какую оно сообщает материи, не имеющей
ее (организует ее)» [5, c. 399]. Эта формирующая
сила носит какой-то принципиально иной харак-
тер, ее «нельзя объяснить одной лишь способно-
стью движения (механизмом)» [5, c. 400]. Он на-
зывает эту силу «непостижимой» и говорит:
«Быть может, к этому непостижимому свойству
удастся ближе подойти, если назвать его анало-
гом жизни…» [5, c. 400]. Но тогда придется или
наделить материю гилозоизмом, «или дать ей чу-
жеродный, находящийся в общении с ней прин-
цип (душу)» [5, c. 400]. (За прошедшие столетия
изменилось разве что то, что разговор о таких
формирующих силах, как душа или, тем более,
дух, — в отличие от эмпирических причин, все-
рьез не воспринимается.)
Механицизм, с которым боролся Кант, побе-

дил, и Разум, фундаментом которого являлся бо-
жественный миропорядок, — довольно скоро
выродился в рассудок. А на месте Целого, с ко-
торым нужно себя сообразовывать, оказался со-
циум, государство. Но как-то не хочется отда-

вать человека целиком и без остатка социологии
и бихевиоризму. Психолог В. А. Петровский,
предлагая свое «единомножие четырех ипоста-
сей: имманентного Я, идеального Я, трансцен-
дентального Я и трансфинитного Я», задается
вопросом: «Соответствует ли философской идее
“свободной причинности” нечто реальное в пси-
хологии? Оправдан ли пессимизм И. Канта, счи-
тавшего возможность свободной причинности
недоказуемой (однако принимавшего эту воз-
можность как необходимое условие разрешения
противоречий чистого разума)? Верно ли, что
природа “свободной причинности” психологи-
чески непознаваема? Словом, оправдано ли при-
внесение этой идеи из философии в психологию,
и в чем смысл подобного действия (причем не
только для психологии, но и для философии)?»
[9, c. 269].
Психология, которая стремится быть науч-

ной, основанная на обобщении эмпирических
данных средствами статистики — даже и не ста-
вит перед собой философских вопросов. А фило-
софская психология — боится быть ненаучной,
утратив доказательную базу. Между тем, время
не терпит, поскольку кризис, возникший в силу
тотальной рационализации и технизации, охва-
тывает и самого человека, и все сферы его бытия.
Функция управления активностью человека

переходит теперь едва ли не целиком к рассудоч-
ному сознанию, минуя даже нравственную сферу,
и выражаясь в постоянном рациональном само-
контроле. Согласимся, что такой самоконтроль
чрезвычайно утомителен, иногда он становится
невыносимым, и тогда в экзистенциальном бун-
те на волю вырывается все то, что не умещалось
в прокрустово ложе рассудочных форм, что по-
давлялось и приносилось в жертву квазиразум-
ным социальным целям. То, что в человеке явля-
ется живым и индивидуальным, уникальным и
что было названо экзистенцией. Выплеск утра-
тившей управление экзистенции может быть ка-
тастрофичным, разрушительным. Он выражает
себя в психических болезнях, в экзистенциальных
кризисах, в немотивированной агрессии, направ-
ленной на самих себя и на других, вплоть до тер-
роризма.
Здесь уместно сказать о той модели человека,

из которой исходят авторы. Она троична: эго-
сознание, экзистенция, дух (духовное Я). Эмпи-
рический индивид, телесно-психическое един-
ство, редуцированное к социуму, представлен
эго-сознанием. Массовый человек, так и остав-
шийся на уровне эмпирического индивида, час-
то никак не задействует потенциально сущест-
вующие в нем другие уровни. Кстати сказать,
тотальная редукция человека к социуму была
опробована на практике в тоталитарных госу-
дарствах. Крах тоталитарных экспериментов
был связан с «сопротивлением материала»: как
выяснилось, человек без остатка в социум не уме-
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щается. Что-то «лишнее» прячется в глубину, а
то и взмывает вверх, трансцендируя в запредель-
ные для социума пространства.
Еще один уровень — экзистенция, которая

противится «переводу» своего содержания на
язык сознания, не поддается объективации. Эк-
зистенция — это сама жизнь с ее витальными
энергиями и противоречивыми интенциями,
жизнь в ее динамике, процессуальности, станов-
лении. В интимной своей глубине она и есть
именно наша жизнь. Постичь и прожить ее как
свою — бытийная задача. Но сама по себе, без
участия других уровней личности, она не может
эту задачу осознать. Отдав себя во власть эго-
сознания, она почти неизбежно испытывает от-
чуждение, ибо ее энергии и потребности «кана-
лизированы», подчинившись узким задачам со-
циального выживания. Для того чтобы осущест-
вить себя в своей полноте и подлинности, ей нуж-
на помощь ориентирующего ее духа. Таким
образом, мы можем постулировать неизбежную
конфронтацию двух «я» в человеке — эмпириче-
ского эго-сознания и духовного Я. Каждая из сто-
рон стремится перетянуть экзистенцию на свою
сторону. Особенно в этом заинтересован дух,
ибо сам по себе, без экзистенции, он никакой
силы не имеет. Тут мы вполне согласны с Мак-
сом Шелером, который счел необходимым даже
выделить свою мысль курсивом: «изначально у
духа нет собственной энергии» [12, с. 171]. В еди-
нении же с экзистенцией он превращается в экзис-
тенциально-духовное Я.
Трудности ожидают нас при попытке опреде-

ления того, что же такое дух. Очевидно, в пер-
вом приближении его следует понять как способ-
ность к самодетерминации. Человек творит себя,
свою жизнь, свои отношения с людьми и миром
зачастую вопреки тому, что из него «делают»
обстоятельства, силы внешней необходимости.
Напрашивается мысль, что именно на духовном
уровне личности и возможна свобода как усло-
вие всякого творчества и как основа личностно-
го бытия.
Именно в творчестве явственно присутствие

идеальных факторов. Творя себя как произведе-
ние, которое, к тому же, принципиально незавер-
шимо, я в то же время должен «держать в уме»
возможное целое этого произведения в его завер-
шенности, свершенности, идеальном совершен-
стве. Глядя через своего рода «магический крис-
талл», сквозь который различаешь то, чего еще
нет, что существует в потенции, что может и долж-
но быть (но может и не сбыться). Иначе говоря,
я духовно (не материально же!) переношусь в
будущее, и оттуда, из будущего, — гляжу на себя
сегодняшнего. Впрочем, можно сказать и наобо-
рот: я сегодняшний вижу себя в зеркале идеала,
и тем самым уже не детерминирован жестко сво-
им «здесь и сейчас», живу в интимной связи с
возможным будущим. Понятно, что все это воз-

можно благодаря наличию в человеке воображе-
ния, качества не менее важного, чем способность
к логическому мышлению. С легкой руки Сарт-
ра принято говорить о «проекте», но «проект»,
«проектирование» — все это отдает какой-то де-
ловитой инженерией. Лучше говорить о замыс-
ле, — как бы о том «зерне», в котором потенци-
ально уже содержится будущее растение, хотя и
неизвестно, каким оно будет. Иначе говоря, об
идеальном предвосхищении Целого. Дух и удер-
живает в себе вот этот предвосхищаемый образ
целого в его совершенстве, и зовет нас к его
осуществлению, и сам стремится к идеалу. Дух —
он и есть дуновение, стремление, говоря более
строго, направленность, интенция. Мало ли что
может нафантазировать человек, самое что ни на
есть прекрасное, но если нет духа, понуждающе-
го, призывающего сделать хоть шаг и ориенти-
рующего в пути, — человек так и останется си-
деть на том же месте в своем романтическом пре-
краснодушии. Мы часто говорим об экзистенци-
альном выборе, а значит, и о решимости, му-
жестве, воле выбрать то, что полагаем истин-
ным. Но ведь речь тут не о той воле, о которой
говорят в учебниках по психологии, а о какой-то
иной, «воле духа». Порой и робкий, нерешитель-
ный человек радикально преображается, когда в
нем рождается дух, когда он одержим духовным
стремлением к бесконечной цели. Сама же по
себе экзистенция, если она не находится в «маг-
нитном поле» духа, может бесконечно колебать-
ся и пребывать в состоянии неопределенности и
растерянности.
Что же такое дух? Было бы самонадеянно ут-

верждать, что мы способны исчерпывающе отве-
тить на этот вопрос. Но одно определение все же
попытаемся дать: дух — это всегда дух Целого.
В этом смысле говорили о духе нации, духе наро-
да, духе общества… Можно говорить и о духе
культуры. Культура существует и в виде мате-
риальных предметов, как сумма произведений
культуры. Но закодированная на тех или иных
материальных носителях она, в некотором ро-
де, мертва. Живой ее делает распредмечива-
ние, декодирование, перевод содержания культу-
ры в духовный план. Это не так просто, как ка-
жется. Можно усвоить большое количество ин-
формации, стать образованным, даже прямо-
таки выдающимся эрудитом, не став при этом
культурным. Ибо культурный человек — тот,
кто воплощает в себе дух культуры. Именно та-
кими и были русские интеллигенты девятнадца-
того столетия. Дело не в количестве знаний и
прочитанных книг. Книгу мало открыть — она
должна открыться, чтобы ты услышал голоса
персонажей и сокрытый за ними голос самого
автора — и вступил с ним в диалог, постигая то,
что дремало в самом тебе, соглашаясь и не согла-
шаясь, вопрошая. Понятно, что этот диалог во-
ображаемый, и что твое общение, в отличие от
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того, которое осуществляется в эмпирической
действительности, тоже какое-то особое, духов-
ное общение. И что в поле такого общения
возникает и духовное общение с собой, которое,
опять-таки, ни в коем случае не следует отождест-
влять с элементарным психическим актом реф-
лексии как самоконтроля. И происходит нечто,
что уже и чтением книги не назовешь: возника-
ет пространство духа, как пространство культу-
ры возникает, разумеется, если ты всем сущест-
вом экзистенциально и духовно в нем соучаст-
вуешь, если оно продолжается в тебе. В этом про-
странстве те или иные Авторы-собеседники
со множеством лиц, несовместимых позиций,
противоположных интенций парадоксальным
образом соединяются, превращаясь в Универ-
сального Собеседника, а множество произведе-
ний культуры столь же парадоксально превра-
щаются в единый дух культуры. Наш личностный
дух и есть дух культуры в человеке. Через це-
лостность духа культуры мы становимся при-
частны ко всему роду человеческому в его исто-
рии. И сами становимся не частичными, а це-
лостными существами, полноправными предста-
вителями этого человечества.
Далее мы попытаемся конкретизировать эти

положения о личности, в центре которой нахо-
дится духовная инстанция, обратившись к эк-
зистенциально-философской мысли Габриэля
Марселя и Эжена Минковского. Марсель вы-
страивает свою экзистенциальную антропологию,
в которой противопоставляются внешняя соци-
альная оболочка, «я-функционер», и внутренний
экзистирующий субъект. Д. Мид называл их «I»
и «Me»: «я» и моя социальная «роль». Марсель на-
зывает этот субъект «личностью» (“personne”),
«духовным организмом», и противопоставляет
ему «эго» (“l’ego”) и «индивида» (“l’individu”).
Термин «экзистенциальное измерение» (“l’in-

dice existentiel”), понимая под ним экзистенцию,
почву мысли, предшествующую познанию, Мар-
сель использует в своей первой работе «Экзис-
тенция и объективность». Однако он придет к
тому, что обоснования одного экзистенциально-
го, как субъективного, конкретного и единично-
го, — в противовес объективному, абстрактному,
всеобщему, недостаточно. Вопрошая о том, «что
есть я?», Марсель придет к тому, что я не тождест-
вен ни своему телу, ни своей жизни. Есть нечто за
пределами частной жизни, куда человек способен
трансцендировать и откуда может осмыслить
свою жизнь. Что же это за «место», трансцендент-
ное жизни?
Марсель различает жизнь и бытие: «бытие и

жизнь не совпадают: моя жизнь — и, по анало-
гии, всякая жизнь — может мне показаться ни-
когда не адекватной тому, что я несу в себе, чем
я, по сути, являюсь, но что тем не менее реаль-
ность отталкивает и исключает» [7, c. 215]. Во
мне есть нечто большее, возможное, сокрытое,

чем то, что проявлено и дано. В этом смысле су-
ществование есть только видимый поверхност-
ный слой явленного, готового, и в рамках сущест-
вования «как оно есть» нет ничего, призываю-
щего к изменению, преображению, восхождению
к чему-либо большему.
Есть нечто, большее меня самого, моего конеч-

ного тела, жизни и «я», нечто «сверхличное». Это
нечто пронизывает меня, в той мере, в какой я
«проницаем», открыт, доступен (“disponible”) ему.
Это нечто есть особое измерение, которое Мар-
сель в работе «Человек, ставший проблемой»
назовет «трансцендентным», или «духовным».
Человек находится между небом и землей, меж-
ду духом вверху и социумом внизу, соединяя их
собой и в себе, своей личности — в некое уни-
кальное единство (инкарнируя дух в плоть).
Согласно экзистенциальному мыслителю, ос-

нователю феноменологической психиатрии во
Франции Эжену Минковскому, человек в своей
жизни, в усилии, в этическом поступке соединя-
ет дух, сознание и витальность в единое личност-
ное произведение (“l’oeuvre personnelle”), прояв-
ляя их миру.
Э. Минковский также обращается к сфере

трансцендентного как духовного. Но он помеща-
ет как сферу экзистенциального, так и сферу ду-
ховного внутрь человека. Что вполне согласует-
ся с нашим пониманием. По Минковскому, сфе-
ра экзистенциального есть «глубинное измерение»
— витальные глубины нашего существа, в кото-
рых я соединяюсь с вселенским жизненным пото-
ком. Духовную же сферу он понимает как «сфе-
ру духовной общности с тем, что превосходит
меня и направляет меня, но которую… не воз-
можно ни отделить от меня, ни точно опреде-
лить», и носящую «сверхиндивидуальный харак-
тер» [8, c. 45]. Минковский говорит об этой сфе-
ре как об «одобряющем шепоте» невидимой общ-
ности самых человечных из когда-либо живших
людей, в решающий момент подсказывающем
нам верный поступок. Что вполне совпадает с
нашим представлением о духовном единстве лю-
дей в мире культуры и об Универсальном Собе-
седнике. «Будучи свидетелями этического акта,
мы будем говорить только о реализации через
этого человека самого “человеческого” в нас,
того, что потенциально обще нам всем, того, что
оживляет всю нашу жизнь» [8, c. 44]. Он пояс-
няет, что эту духовную сферу можно назвать
«сверх-я» (“sur-moi”) в человеке, только не во
фрейдистском смысле, а в смысле направляющей
меня силы: «Этот супер-индивидуальный фак-
тор, несмотря на свою силу, не только не разру-
шает и не аннигилирует мою личность, но оказы-
вается ее истинным предназначением. В особен-
но важных жизненных обстоятельствах, зная, что
это я принимаю решение, разве я не чувствую,
будто меня направляет некая превосходящая
меня сила?» [8, c. 44]. Это роднит его с концепци-
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ей «подсознательной духовности» как голоса со-
вести В. Франкла. При этом, говоря о добре и
зле, Минковский поясняет: «Речь не идет о прос-
той конфронтации двух сил, которые, находясь
на одном уровне, пытаются сразиться друг с дру-
гом. Плоская геометрия здесь не подходит. Т. к.,
когда мы проживаем подобный конфликт, мы не
просто чувствуем, что находимся между двух
противоположных полюсов. Более того, мы чув-
ствуем движение, которое мы можем обозначить
словами подъем и падение. …Другими словами,
речь идет не просто о выборе — идти направо
или налево. Мы непосредственным образом чув-
ствуем, что, вовлекаясь в одно направление, —
мы возвысимся, а при выборе другого, наоборот
— можем только упасть» [8, c. 105].
Мы видим, что Минковский вводит верти-

каль, верх и низ, с которыми человек соотносит
свой выбор. Однако он делает его не рациональ-
но, взвешивая «за» и «против», прогнозируя по-
следствия, как он делает это в повседневной
практике: «Здесь нет никакого выбора, т. к., по
сути, выбор уже сделан. Никто рационально не
выбирает между добром и злом. Здесь нет ника-
кого решения, так как либо я поддамся и позво-
лю себе соблазниться и упасть, либо я почувст-
вую, как из глубины моего существа вырывает-
ся значительно превосходящая меня сила» [8,
c. 106]. Единственный «результат» этического по-
ступка — это то, что он «откроет перед нами все
будущее и позволит нам охватить в мгновенной
вспышке, во мгновение ока все великолепие, всю
ценность, все богатство жизни» [8, c. 106]. Негаран-
тированно и непреднамеренно — поднимаясь над
собой, мы можем получить в дар «мгновение бы-
тия», мгновение, в котором свернуто «все время».
Если я смогу породить в себе и своих поступ-

ках нечто общечеловеческое, я могу верить, что
приобщился к духовной общности людей и за-
служил бессмертие. Не в качестве «физического
бессмертия» моей души, обитающей в некоем
потустороннем мире. По Минковскому, все, что
есть во мне лишь частного и индивидуального,
само мое «я» — умрет. Останется лишь осуществ-
ленное сверх-индивидуальное. Останется, допи-
сываем мы, — в культуре.
Взгляды Марселя, Минковского, Франкла,

Ясперса, Тиллиха, а также их учителей Бергсона
и Шелера совпадают в том, что человеческое
есть духовное. И в той мере, в какой человек —
человечен, он духовен и его существование есть
воплощение содержания его духа. Целостность
личности упомянутые мыслители также понима-
ют схожим образом: как единство духовного и
психофизического (Франкл), органо-психического
и антропо-космического (Минковский), духа и
витальности (Тиллих, Шелер), экзистенции и
разума (Ясперс), как инкарнированность духа в
тело (Марсель), проявление сверхсознания в ма-
терии (Бергсон). Речь идет не о противопостав-

лении этих двух сфер, как в дуализме протяжен-
ного и сознающего у Декарта, а в подчеркивании
необходимости «второго этажа», не-предметного,
духовного измерения в человеке, которое «не дано»
изначально, от рождения, но эволюция которого
происходит всю жизнь в приобщении к общечело-
веческой культуре. В этой духовной эволюции, по
Минковскому, каждый человек составляет звено в
непрерывной цепи становления человеческого.
В полном согласии с вышесказанным, и наш

тезис таков: духовный уровень есть не данность,
но задача. От рождения нам дан только биологи-
ческий уровень и уровень «дорефлексивной»,
«спонтанной экзистенции». В ходе социализации
у человека формируется Ratio, что обычно со-
пряжено с подавлением экзистенции, вплоть до
ее убывания. Возвращение экзистенции «к жиз-
ни» зачастую является задачей психотерапевта.
Далее, над биосоциальным уровнем, даже в оппо-
зиции к нему, формируется «внутренний мир» че-
ловека. Существование в качестве социальной
функции, роли, навязанной извне, может привес-
ти к отсутствию (несформированности или ис-
чезновению) самого «я». Рождение же в качестве
личности есть «второе рождение» (Е. Минков-
ский), которое невозможно вне «сферы духовной
общности» (Е. Минковский), вне смыслового
поля культуры (Н. А. Касавина). Согласно Н. А.
Касавиной, от экзистенциального опыта, как
таинства (по Марселю), как переживания, че-
ловеку нужно перейти к его осмыслению, упоря-
дочению и ценностной интерпретации: «Чтобы
распутать опыт, он должен обратиться к куль-
турным архетипам, внести в опыт структуру
смысла» [4, с. 128], соотнести его с «культурным
измерением». Сказанное подтверждает наш тезис
о недостаточности экзистенциального измерения и
необходимости соотнесения своей экзистенции с
духовным измерением, на котором человек только
и обретает целостность, как инкарнированный в
плоть и экзистенцию дух. Необходимо подчерк-
нуть, что с появлением духа преображаются, оду-
хотворяются все «нижележащие» уровни.
Ключові слова: цілісність, особистість, духов-

не Я, емпіричне Я, універсальний співрозмовник,
дух культури.
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За оцінкою Державної служби статистики
України [4], залишається суттєвим перевищення
кількості померлих над кількістю живонародже-
них (на 100 померлих осіб — 58 живонародже-
них), до того ж одну чверть від загальної смерт-

ності становить смертність серед працездатного
населення. Україна має один із найгірших показ-
ників серед систем охорони здоров’я у європейсь-
кому регіоні, а основними причинами смертності
є неінфекційні захворювання (НІЗ), такі як серцево-
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судинні та цереброваскулярні захворювання,
хвороби обміну речовин тощо. Ці показники за-
лишаються незмінними за останні роки, саме
тому й запропонована Національна стратегія ре-
формування системи охорони здоров’я в Україні
на період 2015–2020 рр. [12].
Але втілюючи будь-яку реформу, зокрема ме-

дичну, важливо не забувати про постійне праг-
нення досягти не тільки макcимальної ефектив-
ності певної галузі, а й покращання якості жит-
тя людини в цілому. Поступово усвідомлюється,
що стратегія лише формує підґрунтя для розроб-
ки політики та прийняття рішень, а кожна фахо-
ва та громадська організація у сфері охорони
здоров’я несе відповідальність за власне май-
бутнє. Ось чому мета стратегії реформування
медичної галузі полягає як у визначенні ключо-
вих проблем охорони здоров’я, так і пошуку по-
тенційних напрямів і шляхів їх розв’язання. Май-
бутня система охорони здоров’я має базуватися
на усвідомленні того, що якість і безпека медичних
послуг, їхня здатність адаптуватися до мінли-
вих вимог і викликів сучасності в умовах кризи,
гібридних війн і зростаючого розриву між
складністю сучасного світу та здатністю людини
продуктивно діяти в цих умовах зі збереженням
власної унікальності й цілісності є головними за-
садами реформування системи охорони здоров’я.
Враховуючи той факт, що навіть відмінна ідея —
це лише півшляху до успіху, необхідно здійснити
ретельний моніторинг існуючих досягнень і не-
доліків цієї галузі, формувати атмосферу, де ви-
конання будь-якої діяльності регулярно оці-
нюється за результатами та є підставою для по-
кращання роботи. Перш за все, система охоро-
ни здоров’я, яка складається з соціальних інсти-
туцій, управлінців, постачальників і покупців
послуг, дослідників, викладачів і студентів-
медиків, має дослухатися не тільки до потреб
пацієнтів, а ще й потреб працівників. Процвітан-
ня може бути досягнуте лише шляхом формуван-
ня довіри, діалогу та взаємоповаги між різними
учасниками підвищення якості життя людини в
цілому, а прийняття рішень на всіх рівнях рефор-
мування системи охорони здоров’я та її діяль-
ність насамперед повинні зумовлювати резуль-
тативність допомоги та/або профілактичних
програм, фінансову захищеність пацієнтів і лі-
карів, якість роботи яких залежить від рівня осо-
бистісно-професійних компетенцій та готовності
до самореалізації особистості.
Невід’ємною складовою трансформації систе-

ми охорони здоров’я щодо підвищення якості на-
дання медичних послуг є зміни у фаховій освіті, які
дозволять підвищити конкурентоспроможність
вищої медичної освіти в Україні, вивести її на якіс-
но новий рівень. Саме тому уряд прийняв рішен-
ня про впровадження єдиного державного квалі-
фікаційного іспиту, що сприятиме поліпшенню
якості медичної освіти та надання медичної до-

помоги населенню України та дозволить створи-
ти комплексний підхід до проведення державних
іспитів для здобувачів ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальностями галузі знань «Охо-
рона здоров’я» і забезпечить впровадження
дієвих механізмів підвищення особистісно-про-
фесійних компетенцій фахівців-медиків. Згідно з
[11], єдиний державний кваліфікаційний іспит
складатиметься з таких компонентів: інтегрова-
ний тестовий іспит «Крок»; об’єктивний структу-
рований практичний (клінічний) іспит, під час
якого перевірятимуться практичні навички ви-
пускника; міжнародний іспит з основ медицини;
іспит з англійської мови професійного спрямування.
Проте нагадаємо, що якість медичної освіти

залежить не тільки від надання якісних освітніх
послуг, а й від готовності студентів зробити над-
банням власного життя отримані професійні
знання та сформовані вміння і навички. Постає
питання підвищення якості медичної освіти через
створення відповідних умов самореалізації та са-
могармонізації особистості сучасного фахівця
протягом життя, зокрема впровадження систем
освітнього коучингу і педменеджменту щодо
формування поряд із прийнятими базовими ака-
демічними професійними компетенціями (hard
skills), а в зв’язку з тотальною комп’ютеризацією
й становленням нової культури інформаційного
суспільства ще й певних цифрових (digital skills)
та соціально-особистісних компетенцій (soft
skills) як у майбутніх фахівців-медиків, так і в усіх
учасників освітнього процесу.
Наукові дослідження підтверджують характе-

ристику студентського віку не лише як критично-
го, кризового, а й вирішального для становлен-
ня та прийняття суб’єктних якостей особистості,
формування індивідуального стилю життя, коли
настає час практичної самореалізації в певній
сфері професійного буття [10]. А. Б. Леонова і
А. С. Кузнєцова зазначають, що ефективність діяль-
ності напряму пов’язана зі своєчасною профілак-
тикою і корекцією негативних наслідків гострих
і хронічних стрес-станів [9]. Дослідження Мак-
мануса [3, с. 131] доводять, що професійний стрес
медиків призводить до емоційного виснаження,
деперсоналізації та редукції персональних досяг-
нень, причому самооцінка персональних досяг-
нень підвищує рівень стресу, а деперсоналізація
діє як захисний механізм лікарів. Тобто зрос-
тання професійного стресу супроводжується
зниженням почуття власної компетентності у ро-
боті, а захищає від особистісно-професійного ви-
горання цинічне, бездушне відношення до пацієнтів.
Серед загальних скарг на стан здоров’я під час

навчання студенти медичних вишів (115 юнаків і
157 дівчат віком від 17 до 28 років) частіше звер-
тають увагу на підвищені розумові та емоційні
навантаження, перевтому, стреси, перепади на-
строю, погіршення зору, а щодо хронічних за-
хворювань — найбільші скарги пред’являли на
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наявність хронічної тривоги або депресії, мігрень
і часті головні болі, а також було виявлено, що
серед досліджених 60 % студентів вживають ал-
коголь, з яких 20 % стверджує, що причиною
цього є зняття напруги [1]. Дослідження 813 осіб
показало, що 54 % студентів-медиків Харківсько-
го національного медичного університету мають
хронічну форму диссомнії, що дозволяє дійти
висновку, що більше половини майбутніх пред-
ставників медичних професій знаходяться в зоні
підвищеного ризику в розвитку, перш за все, не-
врологічних і психічних розладів, діабету та
зростання ймовірності порушень з боку серцево-
судинної системи, у тому числі артеріальної гі-
пертензії, ішемічної хвороби серця, кардіо-васку-
лярної катастрофи в досить молодому віці, а ста-
родавній заклик «згораючи сам, світи іншим» на-
буває для сучасних медиків іншого сенсу [2].
На наш погляд, саме від того, наскільки вклю-

ченими в практику освітніх процесів є прогнозу-
вання ризиків, запобігання їх та підвищення ре-
сурсності особистості фахівців у стресових ситуа-
ціях, можливість проектування ідеальних моде-
лей підвищення якості медичної освіти, розроб-
ки сучасних теоретичних концепцій розвитку
вишу і технологій освітнього коучингу та педме-
неджменту, а також ефективних адміністратив-
них рішень щодо їх впровадження, напряму зале-
жить конкурентоспроможність випускників і
навчального закладу в світовому просторі охо-
рони здоров’я та підвищення якості життя сучас-
ної людини в цілому.
За результатами досліджень потенціалу, ре-

сурсів і резерву самореалізації особистості сту-
дентів і аспірантів медичних спеціальностей було
створено сучасні освітні проекти, які враховують
закономірності появи нової цілісності — освіче-
ної людини, її автопоезису та становлення «люд-
ського в людині» як складної різницево-багато-
вимірної полісутнісної системи/мережі, яка здат-
на до авто-еко-організації й готова до трансфе-
сіоналізму [8]. Було запропоновано дві моделі ос-
вітнього коучингу: 1) лінійну психосінергетичну
модель «Шлях до гармонії життя», у якій основ-
на увага приділяється створенню певних умов
щодо формування особистісно-професійних ком-
петенцій; 2) нелінійну альфологічну модель «Від
мрії до успіху», у якій досягнення успіху здійс-
нюється за рахунок синергії та ефектів нелінійно-
го синтезу [5; 8; 13]. До речі, використання «і»
замість «и» — це не орфографічна помилка, а
вказівка на узгодженість соціально-імперативного
й індивідуального вимірів буття та становлення
людини як складної аутопоетичної системи/
мережі, синергійним ефектом чого стає ерго-
номічність психологічного простору її самореа-
лізації й самогармонізації в мінливих умовах
взаємодії з Всесвітом на різних рівнях — природ-
ному, соціальному, культурному та при органі-
зації власного життя в цілому.

З метою забезпечення  якісного  процесу
проведення об’єктивного структурованого
клінічного іспиту (ОСКІ) з 2019 р. Одеський на-
ціональний медичний університет керується За-
коном України «Про вищу освіту», Постановою
КМУ № 302 від 27.03.2018 р. «Про затверджен-
ня Порядку здійснення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнь-
ого ступеня магістра за спеціальностями галузі
знань «Охорона здоров’я», державними стан-
дартами вищої освіти, наказами та інструкціями
МОН та МОЗ України, кваліфікаційними стан-
дартами та іншими нормативними  актами
університету, прийнятими в установленому по-
рядку.
Для перевірки готовності студентів і викла-

дачів до нової форми атестації випускників-
медиків, запропонованої урядом і прийнятої
університетом, на базі міжкафедрального симу-
ляційного центру ОНМедУ було проведено тре-
нінги-квести, які імітували ОСКІ, спрямований
на визначення й оцінювання рівнів засвоєння
студентами клінічних навичок і особистісно-
професійних компетенцій.
Нагадаємо, що наші дослідження психологіч-

них особливостей самореалізації особистості
дозволили дійти висновку про особливу роль
ресурсів синергії в підвищенні якості її життєді-
яльності в мінливих умовах кризи та інформа-
ційного хаосу [6]. Було виявлено три функції ре-
сурсів синергії, а саме: 1) як ресурсів індивідуацій
особистості; 2) як показника аутопоезису людини
як складної нелінійної різницево-багатовимірної
динамічної цілісності; 3) як джерела трансцен-
дентної функції потенціалу самореалізації осо-
бистості трансфесіонала, здатної до авто-еко-
організації та самогармонізації на різних рівнях
коеволюції зі Всесвітом [7, с. 7]. Саме тому, з ура-
хуванням викладеного вище, було розроблено
тренінг-квест (ділова-гра «ОСКІ») щодо підви-
щення ресурсності особистості студентів-медиків
6-го курсу ОНМедУ в стресовій ситуації іспиту та
її готовності до атестації й отримання диплому за
фахом. Запропонована освітня технологія дозво-
ляє аналізувати та коригувати рівні самоефектив-
ності особистості через зняття протиріч між та-
кими сферами буття людини, як навчання-робо-
та-відпочинок і досягти синергічності, підвищи-
ти відчуття власної когеренції й автентичності
в цілому. У ході тренінгу-квесту всі студенти ви-
конували завдання однакової складності в одна-
кових умовах і протягом однакового проміжку
часу, які оцінювалися за допомогою програм-
ного забезпечення із застосуванням стандартно-
го інструменту (чек-листа), вони переміщували-
ся за індивідуальним маршрутом по 13 станціях
— спеціально обладнаним приміщенням, що
розміщені на двох поверхах, та імітували на-
вчальну кімнату, кабінет поліклініки або реаніма-
ційну залу, де було створено ситуації згідно з от-
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риманим завданням, максимально наближених
до клінічних (кейси), у яких студенти застосову-
ють набуті теоретичні знання та практичні на-
вички з базових клінічних дисциплін, а саме:
внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушер-
ство та гінекологія, екстрена та невідкладна ме-
дична допомога, гігієна й екологія, соціальна
медицина та громадське здоров’я. Перехід від
станції до станції займав 1 хв, загальний час
перебування на станції дорівнював 6 хв, з яких
1 хв надається на знайомство із завданням, а
5 хв — на його виконання. Оцінювалися такі
типи особистісно-професійних компетенцій та
навичок: комунікативні; когнітивні; базові прак-
тичні (мануальні) навички — техніка виконан-
ня фізикального обстеження; ускладнені прак-
тичні (мануальні) навички — фізикальне об-
стеження з метою ідентифікації та інтерпретації
симптомів і синдромів; візуальне виявлення оз-
нак або використання мультимедійних ресурсів.
Десь на середині маршруту кожний студент пере-
бував на станції відпочинку, де разом з психоло-
гом виконував дихальні вправи для зняття на-
пруги і підвищення працездатності.
Перед початком тренінгу-квесту (ділової гри

«ОСКІ») було проведено тестування щодо відно-
шення студентів до нової форми іспиту, після яко-
го проводився брифінг, де було надано інструкції
щодо його проведення, а наприкінці — проведений
дебрифінг, який включав технологію «самооці-
нювання шляхом участі», де було проведено
тестування рівня тривожності студентів щодо
справжнього іспиту у такій формі, обговорюва-
лися складнощі, з якими зустрілися студенти під
час тренінгу-квесту, а також вони мали можли-
вості висловлювати власні думки щодо покра-
щання якості надання освітніх послуг при підго-
товці фахівців-медиків і перевірки рівня їхніх осо-
бистісно-професійних компетенцій. На завер-
шення дебрифінгу психологом були поставлені
питання: «Чи здали б Ви справжній іспит сьо-
годні? Чи присудили б Вам кваліфікацію лікаря
за результатами тренінгу-квесту (ділової гри
«ОСКІ») Ваші знайомі, родичі та Ви особисто?
Чи з’явиться особисто у Вас у цьому році номер
телефону лікаря, до якого б Ви звернулися
по допомогу та по допомогу для своїх літніх
батьків та дітей? Що Вам особисто потрібно зро-
бити і скільки часу потрібно, щоб цим номером
телефону був насамперед Ваш власний номер?»
Участь у психологічному дослідженні прийня-

ли 446 студентів 6-го курсу ОНМедУ зі спеціаль-
ності «Лікувальна справа», які були залучені до
тренінгу-квесту. За результатами дослідження
індивідуально-психологічних особливостей
відношення до нової форми іспиту й аналізу
особистісно-професійної готовності студентів-
медиків до здачі ОСКІ було виявлено, що серед
учасників тренінгу-квесту 190 осіб мають висо-
кий рівень тривожності та негативно-генералізо-

ване ставлення до нової форми іспиту й до будь-
яких змін у житті, у 159 студентів зміна форми
іспиту супроводжується незначним зростанням
тривожності та лише 97 осіб спокійно сприйня-
ли нововведення і готові до здачі ОСКІ. Аналіз
ролі психологічної складової в підвищенні якості
медичної освіти також показав, що використан-
ня тренінгу-квесту в процесі підготовки сту-
дентів-медиків до здачі ОСКІ знизив рівень три-
вожності в 217 осіб, а також дозволив виявити
зростання рівня тривожності в 127 осіб через са-
мооцінювання шляхом участі низького рівня влас-
них особистісно-професійних компетенцій, необ-
хідних для самокерування в стресових умовах та
успішного складання іспиту, що дозволяє цю фор-
му роботи практичних психологів університету
розглянути як діагностично-розвивальну.
Отже, аналіз отриманих результатів пока-

зав необхідність психологічного супроводу ре-
формування медичної освіти, а також дозволив
дійти висновку, що об’єктивний структурований
клінічний іспит (ОСКІ) (Objective Structured
Clinical Examination — OSCE) — це сучасний тип
оцінювання знань і практичних умінь студентів,
який дозволяє перевірити не тільки рівень набут-
тя ними клінічної майстерності, а й особистісно-
професійних компетентностей, які неможливо
оцінити іншими традиційними формами іспитів.
Ключові слова: медична освіта, освітній коу-

чинг, об’єктивний структурований клінічний іс-
пит, тренінг-квест, ресурси синергії, самоефек-
тивність і самогармонізація особистості.
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ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ
МЕТОДОЛОГИИ К МЕТОДОЛОГИИ

МНОГОМЕРНОЙ

Богатая Л. Н.
Одесский национальный университет

имени И. И. Мечникова, Одесса, Украина

Словосочетание междисциплинарная методология
не является устоявшимся в современной философии
науки. Еще более непривычно выражение методоло-
гия многомерная. Но именно на фоне все еще продол-
жающихся разговоров о меж- и трансдисциплинар-
ности прояснение перспективности дальнейшего раз-
вития многомерного подхода (многомерной методо-
логии) видится особенно актуальным.

К концу ХХ в. в науке усилились бесчисленные
дисциплинарные разделения. Для познания любого
реального объекта стало необходимо «сшивание», со-
отнесение многочисленных дисциплинарных эпюр.
Остро зазвучал вопрос: как соединять знания об од-
ном объекте, которые получены в результате исполь-
зования весьма различных подходов, методологии,
исследовательских инструментов? Как соорганизо-
вать междисциплинарные действия?

Один из вариантов практической междисципли-
нарности указывает на многоракурсное исследование
одного и того же объекта. В современной науке воз-
никают многочисленные междисциплинарные исследо-
вательские проекты, наиболее крупные из которых
осуществляются, чаще всего, «за семью замками» и, к
сожалению, соответствующие методологические на-
работки не становятся предметом обсуждений широ-
кого круга методологов и философов науки.

Еще один вариант практической междисциплинар-
ности связан с разнообразными транзитами, к при-
меру — с междисциплинарными терминологическими
транзитами из одной исследовательской лакуны в
другую. Междисциплинарное перемещение терминов
актуализирует появление новых смыслов. В результа-
те подобных процессов устоявшееся научное понятие

превращается в концепт (понимаемый как термин, в
соответствие которому ставится различное открытое
множество смыслов). При этом отчетливо проявляется
одна из задач междисциплинарных методологов: после-
довательное изучение формирующихся концептов.

Помимо концепт-анализа, можно говорить и о дру-
гих направлениях приложения усилий специалистов в
области междисциплинарной методологии, но пока
видится необходимым аргументировать целесообраз-
ность самого факта выделения этого исследователь-
ского модуса в самостоятельное методологическое
движение.

Междисциплинарная методология непосредствен-
но связана со вторичной рефлексией в ее разнообраз-
ных модификациях: вторичная рефлексия может осу-
ществляться как изнутри той или иной дисциплины,
так и извне, и это достаточно различные рефлексив-
ные ракурсы. В любом случае, вторичная рефлексия
— это «методологический» взгляд на то, что делает
тот или иной исследователь, и главная задача подоб-
ного анализа сопряжена с выявлением метода (в той
или иной его полноте), методологической преемствен-
ности, методологических отличий, новаций.

Процедура рефлексии является ключевой для меж-
дисциплинарной методологии, вокруг нее сооргани-
зовывается и развивается ряд важнейших методологи-
ческих операций, таких как анализ парадигм и эпис-
тем, категориальный анализ, исследования концептов
и конструктов — все это системообразующие направ-
ления развития междисциплинарной методологии,
достаточно близкие философской гносеологии, фило-
софии науки.

Именно по этой причине и возникает вопрос о
том, к какой именно дисциплинарной зоне междис-
циплинарную методологию следует отнести.

В. Г. Буданов [3], к примеру, полагает, что это
новая методология, которая может дальше развивать-
ся в рамках проекта «Синергетика-3». Достаточно по-
нятный аргумент «по сути» кажется не очень удачным
«по факту».

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
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Сама синергетика, проходя различные этапы свое-
го становления (синергетика-1, синергетика-2), по-
родила множество отрицательных эмоциональных
шлейфов. Обсуждение причин неприятия синергетики
некоторыми учеными и особенно философами может
стать предметом специального исследования. Но сам
факт неприятия, увы, очевиден. Поэтому и возника-
ет вопрос: есть ли смысл использовать название, ко-
торое одним своим именем может перенаправить вни-
мание на иное? Хотя справедливости ради следует со-
гласиться с В. Г. Будановым в том, что элементы меж-
дисциплинарной методологии постепенно накаплива-
лись, в том числе, в рамках проекта «синергетика-2».
Но если попытаться посмотреть на развитие методо-
логии более широко, то и идеология междисципли-
нарности просвечивается и в системном подходе.
В качестве примера можно привести развитие пред-
ставлений об атрибутивном и реляционном концепте
в ОПТС А. И. Уемова или принцип «соотнесенного»,
о котором размышляет Л. Н. Терентьева (школа А. И.
Уемова). А сколько важнейших в методологическом
плане идей было наработано в философии (в частно-
сти, в философии науки). И вот здесь всплывает «ка-
верзный» вопрос: не являются ли разговоры о меж-
дисциплинарной методологии излишними, из-быточ-
ными? Зачем вводить представления о «непонятном
новом», если уже есть дисциплинарно устоявшаяся
философская гносеология, философия науки, соци-
альная эпистемология и многие другие современные
дисциплины, в рамках которых накапливается мето-
дологическое знание?

Тезис, который будет предложен ниже, может по-
казаться спорным, но его важно зафиксировать для
привлечения внимания к целесообразности развития,
с одной стороны, междисциплинарной методологии, с
другой — к необходимости различения междисципли-
нарной и многомерной методологии.

Суть этого тезиса может быть сведена к следующему.
Междисциплинарная методология относится к

ряду новых дисциплин, появляющихся в ситуации
«культурного поворота».

К сожалению, в кратких тезисах нет возможности
для детального прояснения выражения «культурный
поворот», запущенного в активное интеллектуальное
обращение, в том числе, благодаря работам немецкой
исследовательницы Д. Бахманн-Медик [1].

К первому десятилетию XXI в. сформировались
принципиально новые условия для исследований, про-
водимых в различных областях. Отмеченная новизна
в определенной мере связана с размыванием устояв-
шейся «исследовательской» иерархии, на вершине
которой располагались либо философия, либо наука
(что было характерно для европейской культуры в
последние столетия). К концу ХХ в. техника резко
потеснила науку (как наука, в свое время, — филосо-
фию, а философия — религию). В условиях современ-
ности все больше укрепляется понимание того, что
религия, философия, искусство, наука, техника… есть
ни что иное, как культурные моды (модальности),
каждая из которых задает особую мерность многомер-
ного культурного Целого. Каждое историческое время
в большей степени актуализирует ту или иную моду
(модальность), переводя все остальные в некоторое
контекстное состояние («режим засыпания»). Доми-
нирование той или иной моды (ипостаси), с одной

стороны, способствует ее интенсивному развитию, с
другой — приводит к упрощающему привыканию к од-
номерности. В результате и формируется человек «од-
номерный», которому сложно осознать мир в его ре-
альной целостности, полимодальности. Одномерное
развитие связано с многочисленными редукциями и
одновременно агрессивными доминированиями
религии, философии, науки, техники... К концу ХХ в.
был накоплен печальный опыт «вычеркиваний» тех
или иных культурных мод. Этот опыт именовался
словами атеизм, позитивизм, сциентизм, техни-
цизм.., и он всегда был связан с возвращением к бо-
лее привычной одномерности. Однако при этом па-
раллельно развивались практики освоения плюраль-
ности, междисциплинарности, сложности (сложност-
ности), и все это подготавливало к восприятию много-
мерности.

Культурный поворот — это своеобразный «венец»
всех заявленных до этого момента поворотов. По-
ворот к культуре есть манифестация неизбежности
освоения культуры не только как сложной целостнос-
ти, но и как многомерного Целого или Целого, обна-
руживающего себя мерностными модами. Эти мерно-
сти сосуществуют одновременно, находясь в синер-
гийном взаимодействии. Культурный поворот во
многом стимулировался проектом «синергетика-2»,
направленным на изучение сверхсложных человеко-
мерных систем.

Конечно же, можно продолжать игнорировать
сложность культурного Целого, осваивая только то
или иное мерностное развертывание. Но многомерный
человек неизбывно прорастает в человеке одномерном.
И практический опыт многомерности требует прояв-
ления новых интеллектуальных технологий.

Развитие междисциплинарной методологии мож-
но рассматривать в качестве первого шага. Но между
междисциплинарностью-1 (первыми проявлениями
междисциплинарности, возникшими в рамках синер-
гетического, системного движения, разнообразных
постструктуралистских практик) и междисциплинар-
ностью-2 (ориентированной уже на развитие много-
мерности) следует улавливать существенное различие.
Это различие связано с готовностью принятия того,
что можно назвать принципом мерностного различе-
ния. Пережиты опыты непримиримой борьбы с той
или иной культурной ипостасью и в качестве позитив-
ного результата пережитого пришло понимание «не-
допустимости вульгарного смешивания». Именно по
этой причине методологию междисциплинарности
(в дальнейшем — многомерную методологию) не сле-
дует смешивать ни с философией науки, ни с гносео-
логией, ибо эти дисциплины развивались (развивают-
ся) в рамках конкретных культурных мод, имеющих
свои когнитивные приоритеты.

Многомерная методология ориентирована на ис-
следование способов (путей) одновременного пребы-
вания в различных культурных потоках, но при этом
пребывания, актуализирующего потенцию мерност-
ного различения. Отдельная культурная модальность
изначально неполна и требует дополненности, позво-
ляющей выйти на новый уровень понимания Целого.

В советских философских, энциклопедических сло-
варях можно обнаружить форму выражения (форму-
лу), которая во времена всплеска интереса к разнооб-
разным концепциям сознания стала казаться неким
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«философским монстром», рудиментом, словосочета-
нием, употреблять которое в кругах «философов со-
знания» стало «не совсем прилично». Речь идет о по-
нимании философии, науки, искусства, …как «форм
общественного сознания». Действительно, современ-
ные исследователи сознания создают сверхновые лек-
сиконы, которые сложно совместить с выражением
«форма общественного сознания», и это вполне по-
нятно. Но понятно и то, что существует «общее созна-
ние» (общественное, коллективное, коммуникатив-
ное?). И интересно то, что именно к общественному
сознанию впервые в конце 80-х годов был применен
термин «многомерность» (см. по этому поводу более
подробно [4]). Именно по этой причине можно пред-
положить, что развитие многомерной методологии
может стимулироваться, в том числе, и современны-
ми исследованиями сознания или, к примеру, новыми
толкованиями хозяйствования (ибо хозяйствование —
это тоже практика формирования целостностей,
«Дома» (греч. οÆ~κοζ — дом, хозяйство, хозяйствова-
ние)) [2]. В экономике же целостность (прямо в духе
сциентистского, позитивистского упрощения) была
редуцирована до практики выискивания экономиче-
ских законов. Греческие корни οÆ~κοζ — ν`µοζ обре-
ли свое одномерное толкование, в результате чего
экономика стала у-площенной (искаженной) версией
хозяйствования. Нечто подобное можно говорить и
по поводу политики.

Из отмеченного вытекает, что многомерная мето-
дология (междисциплинарная методология-2) — это
вовсе не набор абстрактных фантазий, а то, что свя-
зано с самыми актуальными направлениями совре-
менных исследований.
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КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЦЕПТИВНОГО СМИСЛУ
У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ

М. МЕРЛО-ПОНТІ
Вячеславова О. А.

Національний медичний університет
ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна

Проблема смислу, притаманного твору мистецтва,
протягом ХХ ст. посідала помітне місце у західній
естетиці. У 1990-ті роки, з кризою західного теоретич-
ного мистецтвознавства, прийшло розуміння того, що
задовільного вирішення зазначене питання не здо-
було. Увага до нього серед фахівців існує і сьогодні,
трансформована більш широкою проблематикою
іконічного (пікторіального) повороту у філософії.

Разом із тим варто визнати, що, попри теоретичне
оновлення української філософсько-естетичної думки
останніх десятиліть, деякі важливі філософські кон-
цепції, продуктивні щодо вивчення мистецтва, зали-
шаються поза увагою вітчизняних науковців. Зокре-
ма це стосується феноменологічної естетики Моріса
Мерло-Понті. У західному інтелектуальному просторі
сьогодні триває «перевідкриття» філософії Мерло-
Понті і впровадження його естетики у царину вивчен-
ня образотворчості.

Естетичні мотиви були вписані в антропологічний
та онтологічний горизонти пізньої творчості філосо-
фа. Тому ідеї, важливі для розуміння образотворчих
структур (викладені в есе «Око і дух», «Непряма мова
та голоси мовчазності», «Сумніви Сезанна»), набули
конкретизації та роз’яснення в низці пізніх незаверше-
них праць філософа [3; 4; 5]. Окремої уваги заслуговує
концепт перцептивного смислу, запропонований
Мерло-Понті в контексті обговорення проблеми інди-
відуального стилю в живописі. Образотворче мистец-
тво виступає привілейованою формою вираження
перцептивного смислу, дозволяючи безпосередньо
долучитися до «смислу, що перебуває у владі видимої
конфігурації» [2, с. 60–61, 85]. Значущість концепції
стилю Мерло-Понті визначена тим, що він уперше
звернув увагу на потенціальну здатність стилю ство-
рювати значення. Проте яким чином це відбувається?

Запровадження поняття плоті, яка водночас нале-
жить порядку «об’єкта» і порядку «суб’єкта», долає їх
межі й утворює хіазматичний «третій вимір» по той
бік від картезіанських розмежувань свідомості та речі,
стало основою здійсненого філософом утвердження
автономії «порядку феноменального». Йому нале-
жать інтерсуб’єктивні феномени мистецтва, живої
тілесності іншого, культури як такої. Перегляд фізич-
ного пояснення естезіології тілесності вело філософа
до заперечення сприйняття як репродукції, до опра-
цювання «філософії бачення», яку «можна було б по-
шукати в живописних полотнах» [1, с. 22]. Остання на
сторінках «Видимого та невидимого» розгортається у
дослідження природи перцептивного смислу.

За Мерло-Понті, мистецтву, як і філософії, нале-
жить онтологічна функція «завоювання сирого, або
дикого буття» [3, с. 151]. Світ дорефлексивного буття
як горизонт оточує сконструйоване буття-об’єкт, і
хоча він є «світом мовчання», «буттям, в якому з тру-
дом можна впізнати ноеми», він, тим не менше, «є
порядком, в якому мають місце позамовні значення»
[5, с. 247]. Філософ визнає притаманність цьому мов-
чазному світу первинного «смислу до логіки» (Logos
endiathetos), «логосу, що мається на увазі» [5, с. 244–
246]. У пізніх працях Мерло-Понті ставив за мету у
свій спосіб розв’язати феноменологічну проблему до-
предикативного досвіду і «прослідкувати у подроби-
цях перехід від німого світу до світу, що говорить» [3,
с. 224]. Образотворче мистецтво і було для Мерло-
Понті «мовленням, що передує мовленню» [5, с. 278],
мовою, що не втратила зв’язків-референцій з «ні-
мими речами», здатною бути «не маскою буття, а
… найбільш надійним його свідком» [3, с. 183–184].

Структурність смислової сфери Мерло-Понті ви-
значав у кілька способів: це міркування про перцеп-
тивний і мовний логоси (logos endiathetos та logos pro-
phoricos) [5, с. 244–246, 252, 255]; аналіз шаруватої
структури смислу («чотири пласти невидимого») [5,
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338]; нарешті, порівняння двох типів ідеальності, «го-
ризонтної» та «чистої», у контексті полеміки з ідеями
Гуссерля [3, с. 221, 223]. Онтологічно-первинна подія
полягає, за Мерло-Понті, в тому, що «видиме (тіло)
стає порожнім за допомогою невидимого смислу» [5,
с. 277]. Міркування про «пористість» і «вагітність»
буття, його «щілини», «розколини», «лакуни» та
«складки» є способами виявлення смислу як «структу-
ри порожнечі», можливості для видимого «містити»
невидимий смисл. Як наголошує Раджив Каушик, пе-
реплетення в онтології Мерло-Понті мистецтва та
мови, зображення та тексту перетворює її насамперед
на онтологію мови. Своєрідність такої «фігурної
філософії», у якій твір мистецтва актуалізує онтоло-
гію, полягає в тому, що відбувається відміна рішу-
чого розподілу між лінгвістичним смислом і чуттє-
вим світом, між буттям і лінгвістичними структурами
[6; 7].

Ключовим у розумінні співвідношення видимого
та невидимого стає концепт «вимір» (або «рівень»).
Вимір постає внаслідок переходу «від порядку подій
до порядку вираження» як результат «переключення»
двох можливих режимів або способів бачення світу —
режиму «факту» і режиму «сутності». У створюваній
Мерло-Понті онтології видимого досвід бачення є не
психологічним чи фізіологічним актом, а відкриті-
стю буттю, «відкриттям виміру, …рівня, щодо яко-
го відтепер визначатиметься будь-який інший досвід.
Ідея і виступає … цим виміром…» [3, с. 220]. «Вимір»
як «сутність» є відхиленням щодо «факту» (є ідеєю,
категорією, значенням), тобто несе з собою семан-
тичні зміни. Останні розглядалися філософом у кон-
тексті діакритичної концепції значення як розбіж-
ності, запропонованої ним під впливом ідей Ф. де Сос-
сюра.

Твори мистецтва допомагали Мерло-Понті ви-
світлити дію семантичного механізму перетворення
«факту» на «вимір». Протиставляючи «світ» картини
«реальному світові», філософ зазначав: «Ті ж самі
відчутні елементи позначують там дещо інше, ніж в
прозаїчному світі», стають «системою означення»,
«засобами інтерпретації світу» [2, с. 72; 5, с. 301–302].
Основою такого семантичного перетворення є «уні-
версальність відчутного», що виступає «дзеркалом
трансцендентності», його двозначний характер,
здатність бути таким, що «мається на увазі». Вихід
відчутного за власні межі філософ пояснював на при-
кладі кольору, що можна підкріпити зразками коло-
ристичних рішень живописних творів, зокрема,
А. Матісса або багатьох українських митців. За Мерло-
Понті, колір дається одночасно як якесь визначене
буття і як певний «вимір», вираз будь-якого можливо-
го буття взагалі, достатньо йому стати домінуючим
кольором освітлення — і він уже «перестав бути яки-
мось кольором, здобув із себе онтологічну функцію і
став здатним репрезентувати будь-яку річ» [5, с. 292,
295–297].

Та чи лише колір здатний виступати в ролі «вимі-
ру» в мистецтві? Звернімо увагу на одну із характери-
стик «вимірів» як того, що «має відношення з види-
мим, проте … не може бути побаченим в якості речі»
[5, с. 338]. Мерло-Понті дає огляд «латентних тілес-
них станів» (політ, рух без переміщення у вигляді
вібрації або випромінювання, плин, плавання), вираз
яких посів помітне місце в мистецтві ХХ ст. [1, с. 46–

48, 53]. Отже, на рівні художнього вираження «вимі-
ри» набувають статусу мови, утворюючи «систему ек-
вівалентів» як перцептивний Логос і як основу інди-
відуального стилю в мистецтві [1, с. 45].

Розглянута опозиція «факту»/«виміру» може нага-
дати протиставлення образу та знаку в образотвор-
чості, проте чи є підстави їх ототожнювати? Основою
розрізнення факту та виміру виступає не розуміння
твору як «повідомлення», а онтологія бачення, що
констатує перцептивний смисл як притаманний
світові. Разом із тим за певних умов Мерло-Понті вва-
жав можливою феноменологічну адаптацію ідей тео-
рії інформації [5, с. 277].

Таким чином, перетворення «факту» на «вимір»,
притаманне «горизонтній» ідеальності, яка «не чужа
плоті» й виступає формою її сублімації, спочатку
відбувається на рівні сприйняття; а далі, на рівні ху-
дожнього вираження, «глибина, колір, форма, лінія,
рух, контур» як виміри, «з трудом здобуті з видовища
світу», через здійснення митцем експресивних опе-
рацій складають систему мови митця. Природа їхня он-
тологічна: вони не є суб’єктивними засобами, а «впле-
тені у тканину Буття» [1, с. 55], слугують смисловими
«каркасами» видимого, «несуть» на собі перцептив-
ний смисл. Структура двоїстого бачення веде до того,
що будь-яка образотворча мова актуально або потен-
ційно є непрямою мовою, оскільки художня плоть
твору, хіазматична за природою, здатна бути водно-
час «тілом духу» та «духом тіла».
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
«ПРАВА НА МІСТО»

Голубович І. В., Тихомірова Ф. А.

Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна

Населення, його економічна діяльність, соціальна
і культурна взаємодія, а також екологічний та гума-
нітарний вплив більшою мірою концентруються в
містах. Це створює величезні проблеми для збалансо-
ваності в тому, що стосується, зокрема, безпеки і при-
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родних ресурсів житла, інфраструктури, продоволь-
чої безпеки, охорони здоров’я, освіти, гідної роботи,
основних послуг. За прогнозами до 2050 р., міське на-
селення світу збільшиться майже вдвічі. Отже, урбан-
ізація буде однією з найбільш значущих тенденцій
XXI ст. за масштабами перетворень.

Починаючи з другої половини XX ст., зіткнувшись
із виникненням ознак глобальної екологічної кризи,
проблемами обмеженості та виснаження невідновних
ресурсів, людство переосмислює питання переходу до
екологічно збалансованого розвитку.

Наслідком уваги світової спільноти до даної проб-
лематики стала поява програми «Сталий розвиток
міст», за підтримки HABITAT, у якій беруть участь
багато міст світу. Стратегічний план збалансованого
розвитку повинен бути спрямований на зміну місько-
го середовища, поліпшення якості життя.

Принципи екологічно збалансованого розвитку
дуже повільно опановують людську свідомість. Вони
незвичайні, неординарні, до них дійсно важко звикну-
ти: адже городянам потрібно усвідомити, що спожи-
вання не може бути необмеженим і що необхідно за-
мислюватися над забезпеченням потреб усіх май-
бутніх поколінь.

Ідея «сталого розвитку» викликає багато супере-
чок, досі існують принципові протиріччя в стратегії і
тактиці дій і питання. Чи може бути здійсненним ста-
лий розвиток без швидкого економічного зростання,
покликаного виключити бідність і нерівність, або,
навпаки, необхідний постійний ріст економіки? Чи
може нинішнє покоління розв’язувати проблеми май-
бутніх поколінь, не знаючи їхніх потреб? На яких лю-
дей орієнтуватися в стратегії сталого розвитку: на
звичайних городян або на людей з особливими еко-
етичними поглядами?

У 2004 р. на Міжнародному урбаністичному фо-
румі Міжнародний альянс жителів і Програма ООН
по населених пунктах (HABITAT) прийняли рішення
про включення права на місто нарівні з житлом і чис-
тою водою в список прав на предмети першої необ-
хідності.

Термін «право на місто» з’явився наприкінці 60-х
років XX ст. у працях Анрі Лефевра [3]. Активне його
використання у політичних, юридичних та економіч-
них дискусіях сприяло тлумаченню «права на місто»
як права на краще, «людиновимірне» життя в умовах
капіталістичного міста і суспільства представницької
демократії. Серед тих, хто розвинув ідеї Лефевра,
були Дон Мітчелл, Р. Мозес, М. Девіс і Девід Харві
[2].

Низка громадських ініціатив, хвиля яких проко-
тилася спочатку по США, Східній Європі, країнах
Латинської Америки, східних містах, таких як Стам-
бул, повернули його у дискурс міських досліджень у
ХХІ ст.

Досягнення рівня розвитку, при якому люди у ви-
робничій або іншій економічній діяльності переста-
ють руйнувати середовище проживання, збалансова-
ності економічних та екологічних цілей стає необхід-
ною умовою подальшої урбанізації. Необхідне забез-
печення збалансованості економічної та соціальної
сфер, максимальне використання в інтересах населен-
ня тих ресурсів, які дає економічний розвиток міста.

Нова світова програма розвитку міст допоможе
покласти край злидням і голоду у всіх їхніх формах і

проявах; скоротити нерівність; забезпечити гендерну
рівність і розширення прав і можливостей усіх жінок
і дівчаток, зміцнити здоров’я і підвищити життє-
стійкість і рівень добробуту людей та захистити дов-
кілля [1].

Людство повинне і здатне забезпечити, щоб розви-
ток задовольняв потреби сьогодення, не піддаючи
ризику здатність задовольняти потреби майбутніх
поколінь.

Більшість українських міст можна досліджувати як
палімпсести з глибинно перемішаними пластами со-
ціоекологічних, техноприродних, локальних, націо-
нальних і глобальних особливостей. Міста і регіони
розробляють свої програми розвитку, стратегічні ус-
тановки, які враховують світові та національні трен-
ди й очікувані зміни в суспільному житті, природно-
кліматичні умови; життєві стандарти, технологічний,
інтелектуальний і громадський потенціал міського на-
селення, ресурсні можливості, технологічні уклади і
стан міського середовища.

В Україні у 2001–2002 рр. місцевою владою Києва,
Донецька, Харкова, Маріуполя та Миколаєва за
фінансової підтримки Британської Ради в Україні
була створена Мережа екологічно стабільних міст.
Проект SEPS 415 за участі британської компанії
Global to Local був спрямований на впровадження
екологічного управління за сучасними міжнародними
стандартами. У 2011 р. свою участь у Мережі офіцій-
но підтвердили 27 міст України.

Одна з основних проблем — комплементація звич-
ного антропоцентричного мислення екоцентричним.
Головне в цій проблемі — порівняно короткий час,
виділений для становлення нової системи цінностей,
необхідної для виховання і підтримки нових людсь-
ких якостей — політичних, духовних, філософських,
соціальних, культурних тощо.

Завдання, пов’язані з розвитком, потрібно вирішу-
вати не тільки в інтересах тих, хто живе нині, але і
майбутніх поколінь, що мають рівні права на ресурси.
В основі стратегічного плану повинен бути гуманітарно-
екологічний імператив, тобто принцип збереження і
відновлення природи для нормальної життєдіяльності
людей.

У соціально-філософському і соціально-екологіч-
ному сенсі «право на місто» скоріше можна визнача-
ти, спираючись на теорії справедливості та сучасні
принципи збереження довкілля.

Збалансування економічних, соціальних і природ-
них факторів зміни і розвитку сучасних міст пов’яза-
не із соціальною справедливістю, стійкою економі-
кою, екологічною стійкістю.

«Право на місто» у сучасних реаліях нерозривно
пов’язане із соціально-екологічними вимогами. Важ-
ливо знайти шлях до соціоекологічної стабільності,
орієнтуючись на демократично контрольовані й
організаційні перетворення соціоекосистеми міста.
Отже, стають необхідністю зміни в діяльності, у спо-
собі життя і мисленні.
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ ВЛАСТИ

В ТВОРЧЕСТВЕ М. ФУКО И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТА «ЗАБОТА О СЕБЕ»

Ивченко А. С.

Одесский национальный университет
имени И. И. Мечникова, Одесса, Украина

В настоящее время обнаруживается ниспадающий
интерес к творчеству Мишеля Фуко. На Западе мож-
но выделить «две волны» исследователей, изучавших
наследие мыслителя. К «первой волне» относятся его
друзья и коллеги, тексты которых составили «пер-
вый» корпус аналитических работ о Фуко (Ж. Делез,
П. Адо, М. Бланшо). «Вторая волна» — это целая плея-
да англоязычных авторов, в первую очередь, пред-
ставляющих журнал “Foucault Studies” (С. Елден,
П. Поттон, Д. Фабион и др.). Естественно, что интерес
к творчеству Фуко проявлен не только во Франции
или Америке. К настоящему времени существует зна-
чительное число русскоязычных исследований, авто-
ры которых обращаются к анализу творчества фран-
цузского мыслителя.

Главная цель данной заметки состоит в самом об-
щем анализе некоторых русскоязычных диссерта-
ционных исследований, посвященных творчеству
М. Фуко.

Среди диссертаций, посвященных проблеме ос-
мысления власти в творчестве М. Фуко были выделе-
ны исследования, в которых осуществляется социально-
философский анализ интеллектуальных новаций
М. Фуко.

1. Дискурс М. Фуко как методология анализа со-
временных социальных институтов и процессов (П. Е.
Кирилов, 2002).

Особенностью осуществленного анализа автор
называет исследования дискурсологических интуиций
М. Фуко, которые можно рассматривать как своеоб-
разный методологический аппарат современного гу-
манитарного знания. В качестве ключевых категорий
исследуются власть и знание. Автор выделяет роль
дискурса для изучения наследия М. Фуко. История
безумия, рождение медицины, опыт сексуальности,
литературные проблемы авторства, истинность — все
эти темы пронизаны и опосредованы теорией дискур-
са. Дискурсивная методология анализируется как за-
кономерный этап развития структурализма и его
влияний на формирование социального и гуманитар-
ного знания в Западной Европе второй половины
XX в.

Ключевое внимание в диссертации уделяется рабо-
там Н. С. Автономовой, посвященным творчеству
М. Фуко, текстам Ю. Хабермаса, в которых рассмат-
ривается идея дискурсивного анализа М. Фуко как
возможность создания нового типа знания, а также ис-
следованиям темы борьбы за власть В. А. Подороги.

Значительным результатом анализируемой дис-
сертации стал анализ развития дискурса власти, обо-
значены основные идеи и концепции, повлиявшие на
творчество М. Фуко, выявлены дискурсивные страте-
гии Фуко, применяемые к анализу современного соци-

ального и гуманитарного знания («генеалогия», «ар-
хеология», «архив»).

2. «Эволюция стратегий анализа власти в полити-
ческой философии Мишеля Фуко» (С. С. Русаков,
2017).

Актуальность исследования С. С. Русакова заклю-
чена в постановке проблемы эволюции анализа влас-
ти в творчестве М. Фуко. Автор подчеркивает, что су-
ществуют уже достаточно много вариантов этапиза-
ции творчества французского философа. Но при этом
сохраняется актуальность такой этапизации, при кото-
рой рассматривались бы изменения взглядов Фуко
именно на власть и изменение способов ее анализа.

Фундаментом рассматриваемого исследования яв-
ляются, опять же, труды Н. С. Автономовой, В. А.
Подороги — авторов, которые анализируют и пози-
тивно оценивают вклад Фуко в развитие гуманитар-
ной мысли, подчеркивая его оригинальность, крити-
ческую направленность. Интересно то, что в работе
анализируются также взгляды критиков М. Фуко —
Ю. Хабермаса, Ж.-П. Сартра, Ж. Бодрийара.

Научная новизна проведенного исследования за-
ключена в формировании новой этапизации твор-
чества М. Фуко, автор впервые в русскоязычной ли-
тературе рассматривает власть в трех новых измерени-
ях (политическом, неополитическом и «несобственно
политическом»), что позволило по-новому взглянуть
на такие концепты, как пастырская власть и микрофи-
зика власти. Автор выводит ряд новых понятий, до
этого не используемых в русскоязычных исследовани-
ях: оператор и клиент власти.

3. «Проблема власти в трудах Мишеля Фуко»
(Э. Томпсоба, 2001).

В контексте истории политических наук автор тре-
тьего анализируемого диссертационного исследова-
ния задается целью проанализировать творчество
М. Фуко, но в той его части, которая касается анализа
общественного феномена власти.

Основными источниками, естественно, помимо
работ самого М. Фуко, его критиков и оппонентов
(Ю. Хабермаса, Н. Фрейзер, П. Бурдье, Ж.-П. Сартра
и др.), опять же использовались статьи и работы рос-
сийских авторов (Н. С. Автономовой, В. А. Подоро-
ги).

Научная новизна исследования (какой ее видит
автор) заключается в попытке обозначить место и
роль пенитенциарных учреждений как элемента поли-
тического государства. С привлечением новых источ-
ников, не переведенных до этого на русский язык,
вводятся такие концепты, как «паноптикум», «биофи-
зика власти», «дисциплинарное общество», «диаграм-
ма власти». Эти концепты новы для русскоязычных
исследователей.

Краткий анализ даже трех диссертационных иссле-
дований свидетельствует о том, что тема власти в
ее переосмыслениях французским исследователем
М. Фуко достаточно актуальна в русскоязычном со-
циофилософском и политологическом дискурсах.

Власть, с точки зрения Фуко, выступает как прак-
тика, необходимая для заботы о других. Забота о
себе, в конечном итоге, есть эффект политики как от-
правления власти.

Выделяя два субъекта властных отношений (опера-
тор и клиент власти), С. С. Русакова заключает, что
оба субъекта власти обладают временными наборами
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различных механизмов для осуществления властных
полномочий.

Методы «археологии», «генеалогии» и «архив», как
системы гуманитарного образования, затрагивают
проблему перспективы образования. Огромную роль
в этом процессе играет учитель, который непосред-
ственно участвует в производстве новых типов влас-
ти и несет личную ответственность за результаты про-
цесса.

Такие концепты, как «паноптикум», «биофизика
власти», «дисциплинарное общество», «диаграмма вла-
сти», представляют зависимость индивида от формы
контроля, господства, дисциплины над ними.

Тем самым практики себя являются определенны-
ми техниками, с помощью которых человек сопротив-
ляется власти, испытывая на себе ее воздействие.
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ТРАНСГЕНДЕР:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Куцепал С. В.
Полтавський юридичний інститут

Національного юридичного університету
ім. Ярослава Мудрого, Полтава, Україна
Досить вживаним соціокультурним конструктом у

сучасному філософському дискурсі є гендер — своє-
рідний світоглядний та аксіологічний маркер, завдя-
ки якому суспільство прагне нав’язати чоловікам і
жінкам бажані для нього ролі, визначити лінію пове-
дінки та сформувати систему пріоритетів.

Біологічна стать — це бінарна система, і з цим
ніхто не сперечається, проте, окрім двох складових
цієї бінарності, є ще «третя стать», представники якої
не можуть примирити свої прагнення та бажання,
своє Я з тією тілесною оболонкою, яку отримали від
народження. Людина, якій суспільство нав’язує певну
гендерну роль, суперечливу її єству, живе в стані дис-
комфорту та дисгармонії. Трансгендер — це людина,
гендерна ідентичність чи гендерна презентація якої не
збігається з біологічною статтю. Це люди, які вважа-
ють себе особами протилежної статі, а також люди з
постійно мінливою гендерною ідентичністю.

Трансгендери змушені жити в ситуації постійного
онтологічного розриву, адже вони психологічно, со-
ціально, культурально знаходяться в іншому тілі, не
знаходять для себе культурних і соціальних рефе-
ренцій. Індивід не може прийняти даного йому на
підставі анатомічної статі гендерного статусу чолові-
ка або жінки і відчуває гостру незадоволеність ним.
Крайнім виявом гендерного спротиву є явище агенде-
ру, коли людина взагалі не бажає відносити себе до
будь-якої статі.

У соціальному плані трансгендери стикаються з
масою проблем, найважливішою з яких можна вважа-

ти стигматизуюче відношення суспільства, яке чітко
поділяє світ на світ чоловіків і жінок, до представ-
ників цієї спільноти. Відсутність гендерної просвіти
має наслідком гендерне невігластво, коли пересічна
людина не розрізняє трансгендерність і гомосексу-
альність або сприймає трансгендера як психічно хво-
ру людину.

Консервативність суспільства віддзеркалюється й у
сім’ї, де замість спроби зрозуміти і допомогти людині-
трансгендера, робиться ставка на силу або примус.
Подібна ситуація і в школі або іншому навчальному
закладі.

Медицина також достатньо консервативна в плані
обслуговування трансгендерів, величезною пробле-
мою для яких є навіть така проста процедура, як отри-
мання талона до лікаря у реєстратурі, проходження
медогляду, не кажучи вже про візит до гінеколога або
ендокринолога.

Неінформованість членів суспільства стосовно
природи та сутності трансгендера призводить до
трансфобії, пересічна людина уникає контакту з таки-
ми людьми, може проявляти відносно них агресію,
ображати та принижувати їх. Причина такої поведін-
ки також і в тому, що всі взаємини між людьми, на
думку пересічної людини, будуються, спираючись на
гетеросексуальну матрицю як єдино правильну, нор-
мативну модель взаємин. Трансгендерні люди сприй-
маються як неповноцінні представники однієї з біоло-
гічних статей.

Суспільство має відмовитися від патріархальної
гетеронормативної парадигми, відповідно до якої
кожна людина повинна чітко усвідомлювати свою
належність до тієї чи іншої статі, орієнтуватися на
створення сім’ї та народження дітей.

ХХІ ст. репрезентоване у соціально-філософсько-
му дискурсі як століття толерантності до Іншого,
сприйняття останнього не Вигнанцем, як це було в
минулому, а визнання його рівноправним членом со-
ціуму. Одними з таких Інших можна вважати пред-
ставників трансгендерної спільноти.

СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ МЕДИЦИНЫ

И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ СВОЙСТВА
Нерубасская А. А.

Одесский национальный университет
имени И. И. Мечникова, Одесса, Украина
Человек — это уникальная система, которая по

ряду причин (природных, социальных, экономиче-
ских и т. п.) терпит разного рода сбои. Эти сбои мож-
но назвать недугами, плохим состоянием, болезнями
и т. п., в зависимости от степени недомогания. Поэто-
му и здоровье крайне узко определять как отсутствие
болезни. «Одновременно понимание многослойности
и неоднозначности феноменов здоровья и болезни,
начала и конца человеческого существования, внесло
неопределенность в восприятие границ человеческо-
го тела и человека в целом, актуализировало феноме-
нологический и экзистенциалистический подходы
к этим явлениям. В этой связи актуализировалось
изучение: междисциплинарных связей медицины с гу-
манитарным знанием, в частности, с философией…
Изучение характера сегодняшней медицины… требу-
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ет пересмотра ее философско-методологических и ми-
ровоззренческих оснований и формирование новой
современной онтологии, гносеологии и аксиологии
медицины…» [2, с. 191–192]. В моем исследовании
предлагается применить общенаучный метод (системно-
параметрический), чтобы проанализировать свойства
современной медицины.

Целью данных тезисов является определение сис-
темных дескрипторов медицины и анализ некоторых
ее системных свойств.

Люди хотели бы рождаться  здоровыми, чтобы
жить, как им нравится, не задумываясь о последстви-
ях. Но это потребительское отношение к здоровью
людей интересует гораздо в большей степени, чем на-
учное или духовное отношение к телу как храму, ко-
торый дан нам, и мы за него ответственны. Немецкий
поэт, публицист, критик Генрих Гейне (1797–1856)
писал: «Единственная красота, которую я знаю, —
это Здоровье!» Я бы хотела обратить внимание со-
временного поколения, особенно молодежи, на ту
опасность, которая подстерегает человечество, к это-
му меня саму подтолкнула одна монография. В апре-
ле 2014 г. в немецком издательстве “LAP LAMBERT
Academic Publishing” вышла книга профессора, ос-
нователя украинской школы санологии Геннадия
Леонидовича Апанасенко «Эпидемия хронических не-
инфекционных заболеваний: стратегия выживания».
Вот что он пишет: «Перед человечеством стоит про-
блема, значимость которой пока не осознается в
достаточной мере ни общественностью, ни наукой, —
биологическая деградация вида Homo sapiens. Она
проявляется ускоренным темпом старения, снижени-
ем “количества” здоровья (жизнеспособности), эпиде-
мией хронических неинфекционных заболеваний,
снижением репродуктивной функции, рождением ос-
лабленного потомства и др. Все это является след-
ствием снижения устойчивости неравновесной термо-
динамической системы (живого) по причине “мито-
хондриальной недостаточности” на современном эта-
пе социальной эволюции» [1]. В данной книге автор
говорит о том, что человечество находится в точке
фазового перехода, после которой жизнь либо исчез-
нет, либо перейдет на новый качественный уровень.
Однако ученый склоняется к тенденции отрицатель-
ного исхода этого фазового перехода. Поэтому так
важно сегодня вернуться к осознанию своей индиви-
дуальности, «личностности» (я рассматриваю как
свойство, которым наделен человек), которая особен-
ным образом может как возродить, так и уничтожить
абсолютно все, что ее окружает, включая саму себя.
«Если жизнь человека действительно уникальный дар
свыше, то реализация неповторимых и уникальных
возможностей этой жизни возлагается исключитель-
но на личность. Осмысливая непосредственность соб-
ственного бытия, как осуществление своего неповто-
римого жизненного назначения, человек попадает в
духовную атмосферу, где и утверждается подлинно
моральная ответственность» [2, с. 198]. В создавшей-
ся современной ситуации в области реформирования
медицины Украины, на мой взгляд, необходимо стро-
ить правильные отношения «врач — пациент», осно-
ванные на высоко этических и моральных принципах.
Используя, системно-параметрический метод, разра-
ботанный украинским ученым А. И. Уёмовым [3,
с. 105], определим концепт, структуру и субстрат меди-

цины, представленной как система. Используя пред-
ставления о современной медицине киевского учено-
го, доктора наук Светланы Пустовит, выделим кон-
цепт. В данном случае он будет атрибутивный. В него
войдет все то, что должна включать в себя медицина:
«чаяния и надежды пациента, веру в разум, добро,
счастье, свободное развитие, солидарность, справед-
ливость» [2, с. 193]. В параметрической общей теории
систем атрибутивному концепту соответствует реля-
ционная структура, которая включает взаимоотноше-
ние врача и пациента. Реляционная структура реали-
зуется на субстрате, в данной системе это будут сами
люди. Используя атрибутивные параметры, рассмот-
рим свойства данной системы, проанализируем неко-
торые системные свойства, присущие системе «меди-
цина».

Один из бинарных атрибутивных параметров —
это системы с опосредованием и без опосредования.
Система медицины является системой без опосредова-
ния, т. к. элементы ее структуры (пациент и врач) функ-
ционируют напрямую друг с другом, т. е. непосред-
ственно. Но она может быть и опосредованной, если
рассмотреть нововведение украинских реформаторов,
а именно: консультирование пациентов через «скайп»,
«вайбер» и т. п., т. е. другие элементы. Только будет
ли она в этом случае более эффективной, вызывает у
меня сомнение. Кроме опосредованности, этой систе-
ме характерна регенеративность, но она не является
авторегенеративной, т. е. не требующей для своего
восстановления помощи других систем. Наоборот,
система медицины постоянно нуждается в этой помо-
щи для своего восстановления. Этими системами мо-
гут выступать общество, политическая сфера, эконо-
мика. Еще один интересный параметр, на мой взгляд,
это «завершенные — незавершенные» системы. Меди-
цину можно отнести к завершенным системам, т. к.
присоединение к ней новых подсистем может ее раз-
рушить. Я считаю, что чем больше степень ее завер-
шенности, тем больше ее эффективность и более вы-
сокое качество в отношении оказываемых услуг. Так-
же систему медицины можно отнести к минимальным
системам, т. к. ликвидация любой из подсистем струк-
туры ликвидирует всю систему. Например, если лик-
видировать подсистему пациентов, врачам некого бу-
дет лечить. Медицина, как она была определена в дан-
ном исследовании, — нестабильная система, т. к. раз-
рушение структурного отношения пациент — врач
приведет к разрушению системы и образованию дру-
гой. Стабильные же системы допускают изменения в
структуре без разрушения системы в целом.

В заключение отметим, что в двойственном сис-
темном моделировании предполагается и двой-
ственное системное определение рассматриваемого
объекта (в нашем случае медицина). В рамках дан-
ного исследования мы его не проводим, но медици-
ну можно определить и по другим дескрипторам с
реляционным концептом и атрибутивной структу-
рой, что может поменять и некоторые ее атрибутив-
ные параметры. В рассмотренной нами системе «ме-
дицина» были определены атрибутивный концепт и
реляционная структура, а также выявлены некото-
рые свойства данной системы. Она опосредованная,
регенеративная, но не авторегенеративная, завер-
шенная, минимальная и нестабильная по парамет-
ру структура.
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ТРАНСГРЕСІЯ ЯК ПРИНЦИП
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ

У КОНТЕКСТІ ПОСТГУМАНІЗМУ
Повторева С. М.

Національний університет
«Львівська політехніка», Львів, Україна

Принцип трансгресії (у значенні подолання кор-
донів, виходу за межі усталених структур) має важли-
ве методологічне значення в гуманітарних студіях.
Категорія границі (межі) безпосередньо стосується
питань мови, історії, культури, педагогіки тощо. Цей
принцип щільно пов’язаний зі структурним розумін-
ням відмінності, оскільки кордони створюються лише
на основі різниці, відмінності, іншості; через усвідом-
лення границь дискурсивних утворень відбувається
їхній перехід і подолання.

Базове у гендерних дослідженнях поняття «гендер»
(gender), яке у перекладі означає «стать» (sex), охоплює
значно більш широке, ніж стать, коло якостей і відно-
син, що характеризують людське життя. Більшість
дослідників пов’язують гендерні дослідження із со-
ціальними відносинами: «Ми розуміємо гендер не як
якість особистості, а швидше, як результат і одночас-
но причину різних соціальних відносин, як засіб ле-
гітимітизації одного з найфундаментальніших розпо-
ділень у суспільстві» [6].

Принцип трансгресії є методологічно значущим у
найсучаснішому напрямі гендерних досліджень —
жіночих студіях (О. Забужко, Л. Ірігарей, Ю. Крісте-
ва, Г. Кубі, С. Павличко, Е. Сісу, І. Р. Чикалова, Є. І.
Янчук та ін.). Існує точка зору, що дослідження з
жіночих студій, феміністська критика модерністських
фундаменталістських епістемологій випередили чо-
ловічі дискурси, постструктуралізм і постмодернізм,
оскільки задовго до них акцентували увагу на від-
мінностях, усвідомленні кордонів та їх подоланні в
контексті у дискурсивному просторі сучасної культу-
ри. Водночас поняття трансгресії, базоване на кате-
горії відмінності, передбачає не лише визнання мінли-
вості меж, які водночас і підривають, і дислокують
різні конфігурації культури, влади і знання, але є
теоретично-філософською основою загальної боротьби
за поліпшення становища пригнічених верств суспіль-
ства. Адже створені в рамках домінування існуючі
межі можуть бути піддані сумніву та перевизначені
через різні форми трансгресії [2, с. 81].

У контексті гендерних досліджень трансгресія оз-
начає вихід за межі панівного чоловічого дискурсу та
створення дискурсу жіночого. Саме в цьому представ-

ниці гендерних студій вбачають розв’язання не лише
жіночих, але й значно більш широкого кола проблем
[3–5]. Одна з відомих дослідниць з цих питань Донна
Гаревей вважає, що жінкам слід надати можливість
рухати культуру далі, ніж це дозволяють «дисфунк-
ціональні гендерні полярності», однак підкреслює, що
«поверхового, легкого розпаду колись застиглих ген-
дерних конструктів ще не досить» [4, с. 160–161].
Д. Гаревей — американська представниця теоретич-
ного фемінізму, почесний професор факультету фемі-
ністських досліджень і факультету історії свідомості
Каліфорнійського університету в Санта-Крузе. Її вва-
жають основоположницею кіберфемінізму і «нового
матеріалізму», центральною фігурою сучасної епісте-
мології, феміністських досліджень науки і технологій,
а також постгуманізму загалом. Вона закликає вирва-
тися за свої кордони і взяти на себе відповідальність
за будівництво кордонів, а також тішитися з пере-
становки кордонів і відповідальності за їх будівницт-
во. Це формулювання мало значний вплив на розхи-
тування і руйнування традиційних бінарних опозицій
західноєвропейського дискурсу, оскільки сприяло
усвідомленню в колах представників фемінізму того
факту, що дуалізм невід’ємний від західних традицій, що
він спричинився до панування над жінками, людьми з
темною шкірою, природою, робітниками і тваринами.

Д. Гаревей вважає, що гендерна, расова або класо-
ва свідомість — це здобуток, накинутий жахливим
історичним досвідом суперечливих суспільних реаль-
ностей патріархальності, колоніалізму, расизму та
капіталізму. Слід і саму категорію гендеру піддати
структурному аналізу, оскільки вона надзвичайно
складна, побудована на суперечливих статевих науко-
вих дискурсах та інших суспільних практиках [4,
с. 161]. Реальну можливість подолання кордонів
Д. Гаревей вбачає в технічному розвитку суспільства,
високотехнологічній культурі, яка кидає виклик усім
різновидам дуалізму в незвичний спосіб. У контексті
цієї нової культури, у кіберсвіті, неістотно, хто тво-
рець, а хто створений у стосунках між людиною і ма-
шиною, неясно, що таке розум і що таке тіло, коли
йдеться про машини, які беруть участь у практично-
му кодуванні. У цьому світі фемінізм може знайти
можливості й засоби опору із середини, пірнувши в
саму серцевину кібернетичної сфери («черево страхо-
виська»). Образність кіборгів може бути виходом із
лабіринту дуалізмів, якими ми пояснюємо собі наші
тіла та знаряддя. Адже машини і будують, і руйнують
ідентичності, категорії, відносини та ін.

Розробці цих ідей дослідниця присвятила працю
«Маніфест кіборгів: наука, технологія та соціалістич-
ний фемінізм 1980-х» [1], що набула значного поши-
рення в західній гуманітаристиці. Скорочена версія
перекладу цієї книги українською мовою міститься в
журналі «Політична критика», https://vcrc.org.ua/pk/,
а повний її текст доступний у каталозі виставки
«Гендер в Ізоляції», https://warehouse.izolyatsia.org/
box/549b5fb68f. «Маніфест кіборгів» — іронічна утопія
про любов між людьми, живими організмами та ма-
шинами. Американська «біологиня і філософиня»
Д. Гаревей аналізує вплив новітніх технологій на
постколоніальну систему влади, критикує стратегії за-
хідного фемінізму і соціалізму. «Я хочу бути кіборгом,
а не богинею», — заявила Гаравей, закликаючи до
політики кіборгфемінізму. За Гаревей, кіборг —
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гібрид машини та організму, інша соціальна ре-
альність і водночас породження фантазії. Йдеться не
лише про те, що людське тіло зміниться завдяки но-
вим технологіям; разом із ним модифікується і спосіб
мислення. У кіборга нема статі, отже, й звичні кате-
горії сексуальності тут незастосовні. Нова в будь-
якому розумінні людина не вписується в нинішні соці-
альні рамки. Кіборг потребує нової, постгендерної
моделі суспільства. Метафору кіборга Гаревей, крити-
куючи традиційні погляди на фемінізм, застосовує,
щоб підштовхнути фемінисток піти далі усталених по-
нять про стать і гендер. Вона запропонувала уявити
альтернативну реальність, у якій люди будуть ото-
тожнювати себе з кіборгами — принципово новим,
безгендерним класом. «Маніфест» став одним з про-
грамних текстів постгендеризму — руху, націленого
на знищення соціальної нерівності шляхом стирання
гендеру. У цій роботі послідовно проводиться прин-
цип трансгресії. «Мій міф про кіборгів, — зазначає
Д. Гаревей, — це міф про перейдені кордони, про мас-
штабні об’єднання та небезпечні можливості, що їх
прогресивні люди могли б дослідити, у такий спосіб ви-
конавши істотну частину необхідної політичної робо-
ти» [1]. «Маніфест кіборгів» став закликом дослідниці
до єднання людей, до опору загрозі світового пану-
вання, яку вона вбачає у державних структурах, ство-
рених чоловіками, адже невідома держава, яку можна
було б назвати жіночою. Д. Гаревей відкрила широ-
кий простір перед дослідниками феміністської орієн-
тації в ділянці проблематики гендеру, раси, етнічності,
статі в контексті загрозливих військових, наукових,
корпоративних, технічних і технологічних проблем.
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
ОНТОЛОГІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА

Спаський І. Д.
Одеський національний економічний університет,

Одеса, Україна
У сучасній Україні та в деяких аспектах у всьому

світі спостерігається криза ідей, дефіцит сенсів і зни-
ження рівня життєвих сил, що веде до загострення ба-
гатьох глобальних проблем — від соціальних до еколо-
гічних, від духовних до побутових. Осмислення та по-
дальший розвиток ідей філософії господарства надає
надійний базис щодо розв’язання багатьох проблем
сучасності. Філософське осмислення господарства у

його тотальності надає можливості, піднімаючись до
узагальнення логосних, енергійних і субстанційних
аспектів, розкриваючи динаміку онтологізації на
різних рівнях буття, створити методологічну основу
онтологічного конструювання господарства, спрямо-
ваного на подолання ентропії та онтологічної недо-
статності, у яких на загальному рівні міститься дже-
рело існуючих проблем сучасності [3].

Філософська антропологія, як напрям думки та
конкретна практика, надає багатомірний евристич-
ний інструментарій, завдяки якому від повсякденності
до духовного буття розкривається цільність людини
у її відношенні до зовнінього та внутрішнього онто-
логічного простору.

Термін «економічна антропологія» став викорис-
товуватися з 1927 р., але перші фундаментальні дослі-
дження були опубліковані раніше. Йдеться про цикл
робіт Б. Малиновського «Аргонавти західної части-
ни Тихого океану» (1922), «Злочин і звичай в суспіль-
стві дикунів» (1926) і «Сексуальне життя дикунів Пів-
нічно-Західної Меланезії» (1929). Істотну роль у роз-
витку економічної антропології зіграла праця М. Мос-
са «Нарис про дар» (1925).

Безумовно, у названих дослідників були поперед-
ники. Серед них Н. І. Зібер, автор праці «Нариси пер-
вісної економіки» (1881), і К. Бюхер, автор «Виник-
нення народного господарства» (1893). Економічна
антропологія багато в чому продовжила традиції ні-
мецької історичної школи політекономії. У центрі ува-
ги антропологів виявлялися ті ж проблеми, які ціка-
вили економістів історичного спрямування: зумовле-
ність економічних процесів особливостями культур,
ідея про специфічний, інший, порівняно з розвиненим
товарним суспільством, типом господарства в первіс-
ному суспільстві, тобто господарством, існуючим у
традиційних культурах мисливців і збирачів, і пер-
шими стадіями землеробства. Більшість антропологів
заперечували можливість застосування панівних на
той час в економічній науці концепцій для вивчення
економіки традиційних культур.

На рівні економічних відносин дефіцит сенсів
відображається у зниженні інноваційної сприятливості
та підвищенні економічної інерції. Зниження рівня
енергії та підвищення ентропії у зниженні рівня діло-
вої активності підприємців і поглинання їхньої енергії
під дією різноманітних факторів. Пізнання господар-
ства у синтезі інтуїтивного та дискурсивного методів
надає можливість удосконалення практики повсяк-
денності та в цілому філософії життя.

Крім того, в умовах, коли амортологічні процеси
досягають критичної маси, виникає потреба щодо зна-
ходження філософсько-методологічної основи пере-
творень у сатеріологічному контексті, що надає мож-
ливість комплексно та всебічно розв’язувати накопи-
чені проблеми.

Починаючи зі Стародавнього світу, розвивається
знання з онтології. Містичний досвід проживання бут-
тя та його осмислення характерні для Стародавнього
Китаю, Стародавніх Індії та Греції. Пізнання й осмис-
лення буття у єдності інтуїтивного та дискурсивного
пізнання знайшли певне відображення у німецькій
школі класичної філософії та російському космізмі.
Безпосередньо вчення про господарство представ-
лено у «Філософії господарства» С. М. Булгакова
[2]. Цей напрям розвивається і донині. Крім того,
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розуміння господарства може бути суттєво збагачене
внеском філософів-екзистенціалістів.

Однак не повністю розробленим є синтетичний
погляд на господарство як логосної, енергійної та
субстанційної цільності. Не вистачає комплексного
підходу до визначення та філософського осмис-
лення процесу онтологізації у сучасних умовах на
різних рівнях його перебігу. Не дуже чітко став-
ляться проблеми господарства в амортологічному
контексті. Крім того, важливим аспектом є соте-
ріологічна трансформація господарства в його
функційній інтеграції, що багато в чому знаходить-
ся за межами філософсько-методологічного визна-
чення.

Спроби щодо узагальнення внутрішнього буття та
зовнішньої діяльності людини мають багаторічну
історію. Уже в Стародавньому світі зроблено роз-
криття певних ідей щодо здійснення економічної діяль-
ності, її ролі у бутті людини, історичних шляхах тощо.
Даосизм, легізм і конфуціанство у Стародавньому
Китаї, Упанішади Індії, ідеї господарства Арістотеля
[1] та устрій держави Платона у Стародавній Греції,
вчення про обмін і розвиток суспільства братів Гра-
ха у Стародавньому Римі — уся ця палітра думки роз-
криває на певному рівні цілісність обсягу та глибину
проблем, які турбували мисляче людство тисячоріччя
тому. Таким чином, у просторі історії розкривається
зв’язок між цілісністю, глибиною та повнотою буття
і людською діяльністю в житті. Це детальніше розкри-
вається у вченні про Дао Лао-цзи та у вченні про бут-
тя Платона й Парменіда.
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ЖАН ПІАЖЕ ПРО ВІДМІННІСТЬ
ПІДХОДІВ ЛОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ МИСЛЕННЯ
Чурсінова О.

Національний університет
«Львівська політехніка», Львів, Україна

Дослідження відмінності між логічним і психоло-
гічним розумінням мислення було одним із предметів
вивчення відомого швейцарського психолога Жана

Піаже. У його працях [1; 2] ці відмінності окреслюва-
лися так.

1. Основним завданням логіки як науки про мис-
лення є пошук відповіді на питання про істинність і
хибність, а також умови отримання правильного чи
помилкового знання в результаті використання логіч-
них операцій мислення. Мета психологічних дослі-
джень у вивченні мислення полягає в пізнанні його як
одного з психічних процесів людини, включаючи ви-
ділення й опис видів мислення, характеристику гру-
пових та індивідуальних особливостей мислення
різних людей, зв’язок мислення з іншими психоло-
гічними властивостями людини, дослідження в його
динаміці.

2. Логіка пізнає мислення як деякий процес, абст-
рагуючись від характеристик конкретних живих лю-
дей як його носіїв, тимчасом як основною проблемою
психології мислення є його вивчення як індивідуаль-
но своєрідного процесу, безвідносно до істинності чи
хибності, зроблених на його основі висновків.

3. Для логіків реально існує і є предметом їхніх до-
сліджень тільки вища форма мислення — словесно-
логічне. У психології визнається існування багатьох
видів мислення, і всі вони розглядаються як предмет
психологічного вивчення.

4. Логіка мислення не розглядає мислення люди-
ни в процесі його розвитку. Для психології харак-
терне вивчення процесу становлення й удоскона-
лення мислення людини і є однією з найважливіших
завдань.

5. Логіка вивчає формальну сторону мислення, не
розглядаючи питання про його природу і походжен-
ня. Психологія перетворює сам факт існування словесно-
логічного мислення в проблему й у відношенні до ньо-
го ставить і розв’язує питання про генезис мислення.

6. Логіків цікавлять тільки загальні, формальні
закони мислення, на відміну від психологів, які про-
являють підвищений інтерес до його індивідуальних
проявів та особливостей.

Отже, виходячи з міркувань Ж. Піаже, можна
дійти висновку, що те ж саме явище — мислення — у
психології та логіці постає та проявляється в різних
суттєвих рисах, що, з одного боку, дозволяє побачи-
ти процес мислення у різних площинах і контекстах,
а з другого — дійти висновку про взаємну доповню-
ваність таких підходів.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для журналу «Інтегративна антропологія»

До розгляду приймаються статті, які відповіда-
ють тематиці журналу й нижченаведеним вимогам.

1. Стаття надсилається до редакції у двох при-
мірниках, підписаних усіма авторами. Вона су-
проводжується направленням до редакції, завізо-
ваним підписом керівника та печаткою установи,
де виконано роботу, а для вітчизняних авторів —
також експертним висновком, що дозволяє від-
криту публікацію. До неї на окремому аркуші до-
даються відомості про авторів, які містять учене
звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по
батькові (повністю), місце роботи та посаду, яку
обіймає автор, адресу для листування, номери те-
лефонів і факсів. Якщо у статті використано мате-
ріали, які є інтелектуальною власністю кількох
організацій і раніше не публікувалися, автор має
надати дозвіл кожної з цих організацій на їх публіка-
цію. Окремо додається підписана усіма авторами
Декларація щодо оригінальності тексту статті (див.
додаток до Правил).
До розгляду приймаються лише статті, вико-

нані з використанням комп’ютерних технологій.
При цьому до матеріалів на папері обов’язково
додають матеріали комп’ютерного набору та гра-
фіки на дискеті або диску CD ROM — теж у двох
примірниках.
Автори повинні повідомити, для якої рубрики

(розділу) призначена стаття. Основні рубрики
(розділи) журналу: «Лекції Нобелівських лау-
реатів», «Методологія інтегративних процесів»,
«Онто- і філогенез»,  «Генетичні аспекти біології та
медицини», «Клонування: медицина, етика, пра-
во», «Репродукція. Медичні, етичні та соціальні
проблеми»,  «Проблеми біоетики», «Патологічні
стани і сучасні технології», «Інтелект: проблеми
формування та розвитку», «Соціальні та еко-
логічні аспекти існування людини», «Людина і сус-
пільство», «Філософські проблеми геронтології та
геріатрії», «Людина і Всесвіт», «Життя і смерть:
єдність та протиріччя», «Дискусії», «Книжкова по-
лиця», «Листи до редакції».

2. У першу чергу друкуються статті, замовлені
редакцією. Не приймаються до розгляду статті, що
вже були надруковані в інших виданнях, а також ро-
боти, які за своєю сутністю є переробкою опубліко-
ваних раніше статей і не містять нового наукового
матеріалу або нового наукового осмислення вже
відомого матеріалу. За порушення цієї умови
відповідальність цілковито покладається на автора.

3. Мова статей — українська для вітчизняних
авторів, російська для авторів з інших країн СНД,
а також англійська.

4. Вимоги до статей залежно від категорії.
Матеріал дослідницької статті загальним обся-

гом до 8 сторінок повинен бути викладеним за та-
кою схемою:
а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів), на-

уковий ступінь;

в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді

та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями;

е) аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор;

ж) виділення нерозв’язаних раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття;

з) формулювання цілей статті (постановка зав-
дання);

и) виклад основного матеріалу дослідження з
повним обгрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів;

к) висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку;

л) література — не більше 15 джерел;
м) два резюме — мовою статті й англійською об-

сягом до 800 друкованих літер кожне за такою схе-
мою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (ав-
торів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не
більше п’яти) для авторів із країн СНД та англійсь-
кою і російською — з інших країн.

Проблемна стаття загальним обсягом до 10 сто-
рінок містить погляд автора на актуальні проблеми.
Структура статті — за авторським бажанням. При
перевищенні вказаного обсягу необхідне попереднє
погодження з редакцією.

Оглядова стаття має бути загальним обсягом до
12 сторінок; список літератури — не більше 40 дже-
рел.

Листи до журналу загальним обсягом до 1,5 сто-
рінки мають на меті обговорення матеріалів,
вміщених у журналі «Інтегративна антропологія»
або в інших виданнях.

Рецензії загальним обсягом до 2 сторінок
містять відомості про нові книжки, CD ROM, ви-
ставки, семінари та фільми згідно з тематикою
журналу.

Зауважуємо: загальний обсяг містить усі еле-
менти публікації, тобто заголовні дані, власне
статтю чи повідомлення, перелік літератури, резю-
ме, ключові слова, таблиці (не більше трьох), гра-
фічний матеріал (не більше двох рисунків або
фото) тощо, крім відомостей про авторів. Але
вільна площа окремих аркушів, на яких вміщено
невеликі таблиці, рисунки та ін., із загального
підрахунку вилучається.

5. Текст друкують на стандартному машино-
писному аркуші (ширина полів: лівого, верхнього
та нижнього по 2 см, правого — 1 см), сторінка
тексту повинна містити не більше 32 рядків по 64
знаки у кожному.

У статтях повинна використовуватися міжна-
родна система одиниць СІ.

Текст бажано друкувати шрифтом Times New
Roman (Times New Roman Cyr) 14 пунктів через
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півтора інтервалу й зберігати у файлах форматів
Word for Windows або RTF (Reach Text Format) —
це дозволяє будь-який сучасний текстовий редак-
тор.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таб-

лиці, графіки, рисунки тощо.
6. Таблиці можна створювати лише засобами

того самого редактора, який застосовано для на-
бору основного тексту. Їх слід друкувати на окре-
мих сторінках; вони повинні мати нумерацію та
назву.

7. Графічний матеріал може бути виконаним у
програмах Exсel, MS Graph і поданим у окремих
файлах відповідних форматів, а також у форма-
тах TIF, CDR або WMF. При цьому роздільна
здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми)
повинна бути 300–600 dpi B&W, напівтонових (фо-
тографії та ін.) 200–300 dpi Gray Scale (256 града-
цій сірого). Ширина графічних оригіналів — 8,5 та
17,5 см.
Рисунки та підписи до них виконують окремо

одне від одного; підписи до всіх рисунків статті по-
дають на окремому аркуші. На зворотному боці
кожного рисунка простим олівцем слід вказати йо-
го номер і назву статті, а за необхідності позначи-
ти верх і низ.
Відповідні місця таблиць і рисунків потрібно

позначити на полях рукопису. Інформація, наведе-
на в таблицях і на рисунках, не повинна дублюва-
тися.

8. Список літератури оформлюється відповідно
до ДСТУ ГОСТ 8302:2015, а скорочення слів і
словосполучень — відповідно до ДСТУ 3582–97 та
ГОСТ 7.12–93 і 7.11–78.

У рукопису посилання на літературу подають у
квадратних дужках згідно з нумерацією за списком
літератури. Література у списку розміщується згідно
з порядком посилань на неї у тексті статті. Якщо на-
водяться роботи лише одного автора, вони розміщу-
ються за хронологічним порядком.
На кожну роботу в списку літератури має бути

посилання в тексті рукопису.
9. Редакція залишає за собою право рецензування,

редакційної правки статей, а також відхилення праць,
які не відповідають вимогам редакції до публікацій,
без додаткового пояснення причин. Рукописи авто-
рам не повертаються.
З метою підвищення відповідальності рецензе-

нта за рекомендовану працю під статтею вказу-
ються його науковий ступінь, вчене звання, ініціа-
ли та прізвище, за винятком статей, представлених
членами НАН і відомчих академій України.

10. Статті, відіслані авторам для виправлення,
повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж
через три дні після одержання. В авторській корек-
турі допустиме виправлення лише помилок набо-
ру.

11. Статті треба надсилати за адресою:
Редакція журналу «Інтегративна антрополо-

гія», Одеський національний медичний універси-
тет, Валіховський пров., 2, Одеса, 65082, Україна;
e-mail: vastyanov@odmu.edu.ua

12. З усіма питаннями і за додатковою інформа-
цією слід звертатися за телефонами:

+38-(067) 734-74-99
+38-(048) 711-72-54
+38-(048) 728-54-74

Редакційна колегія

Додаток до Правил оформлення статей
до журналу «Інтегративна антропологія»

ДЕКЛАРАЦІЯ
щодо оригінальності тексту наукової статті

Я(ми), (П.І.Б. автора або авторів — указують-
ся всі автори наукової статті), декларую(ємо), що
в статті (назва наукової статті) наявним є ори-
гінальний текст, отриманий у результаті власних
досліджень (клінічних спостережень), відсутні не-
коректні цитування, запозичення іншого тексту,
відомості, передбачені ст. 32 та 69 Закону України
«Про вищу освіту».
Заявляю(ємо), що моя(наша) наукова робота ви-

конана самостійно і в ній не міститься елементів пла-
гіату.
Усі запозичення з друкованих та електронних

джерел, а також із захищених раніше наукових
робіт, кандидатських і докторських дисертацій
мають відповідні посилання.

Я(ми) ознайомлений(і) з чинним Положенням
про виявлення академічного плагіату, згідно з яким
наявність плагіату є підставою для відмови прий-
няття наукової статті до опублікування в науково-
му журналі Одеського національного медичного
університету.

Дата Підпис(и)

Примітки: 1. У Декларації повинні бути підпи-
си всіх авторів наукової статті, які мають бути за-
свідчені установою, де вони працюють.

2. Якщо автори статті є співпрацівниками різних
установ, то Декларація повинна бути з кожної Уста-
нови.
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