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Аналітичні проекти

ФРАҐМЕНТАРНІСТЬ ПІЗНАННЯ І
АДАПТИВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Олександр 
Маєвський 

Дійсні завдання, що стоять перед сучасною те-

оретичною філософією, при всій її наукоподіб-

ності, внутрішньодисциплінарній різноманіт-

нос ті й розгалуженому самоподілі, однак, збері-

гають зв’язок з її найдавнішим і найпершим 

витоком — невідбутнім зачаруванням індивіду-

ально вбаченим в особистому досвіді дійсності 

смислом, який, поширений у самовиправданому у 

своїх претензіях узагальненні, виражений у по-

няттєво зрозумілому представленні та упізнаний і 

визнаний у такому вигляді в подальшому досвіді 

спілкування з дійсністю, виявлявся і втілювався в 

тілі потенційно єдиного знання, забезпечуючи йо-

го об’ємні зміни і, одночасно, перетворюючи його 

структурно і змістовно.

Мінливе вікно фактуального індивідуально го 

досвіду, принципово обмежене саме по собі в по-

рівнянні з уявленням про всеосяжний, єдиний і не-

порушний «смисл», попри те, тією чи іншою мірою, 

дозволяє кожній наділеній інтелек том істо ті (сут-

ності) помічати у пульсивному (дискретному) русі 

своєї уваги деякі реґулярності, повторювані фраґ-

менти досвіду (або ж факти), що пе ре ме жо ву-

ються не подібними до них, і є знову у-піз наваними 

як примірники (екземпляри) «того-ж-самого» 1, яке 

1 Про метафізичні засади, ключові уявлення й поняття 

застосовуваної тут і далі теорії знання, що має своє корін-

ня у ранньому логічному емпіризмі, див. детальніше у на-

ших попередніх роботах [Маєвський, 2005; Маєвський, 

2004; Маєвський, 2006].
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вказує на виявлені у них та упізнані як спільні для них фраґменти смис-

лу. Таким чином відкриття («бачен ня»), що виникає, і реєстрація («кон-

статація») присутності умовно неру хомого (непорушного) в рухомому (чи 

«подібного» серед «неподібного») шляхом ре-ідентифікації фактів виявля-

ється головним пов’язуювальним і організовувальним началом о-смислення 

дійсності як досвідної даності фактуально самоподіленого чистого фено-

менального потоку, адже саме ця «нерухомість» («непорушність») і мета-

фізично пов’язана з нею здат ність у-пізнавання «того-ж-самого» (а ре-

ідентифікувати у встановлених межах можливо лиш тільки таке ж, або те ж 

саме, але не інше) відповіда ють за саму можливість усякої зв’язності фак-

туальних фраґментів у потоці досвіду. Ця можливість, у свою чергу, засно-

вується на спільності (як за гальності) та визначається відмінністю (розріз-

ненням) між цими фраґ ментами, про що повідомляється в тому ж потоці 

досвіду у вигляді особ ливо упізнаваних фактуальних «вставок», що 

пов’язують суміжні з ними факти в деяку фактуальну спільність (загаль-

ність), яка констатує чи то їх ню тотожність (у сенсі «того-ж-самого», за ви-

нятком часової визначеності, що їх розділяє), чи то її відсутність (відмін-

ність / розрізнення) 2.

Таким найбільш загальним фактом є те, що ми тепер називаємо ло-

гічним значенням, і саме завдяки, насамперед, досвідній даності складної 

послідовності ступенів його присутності 3 стає можливою структурна ор-

ганізація досвіду у вигляді зв’язного знання. Більше того, завдяки можли-

вості ототожнення груп фактів за значенням (де отримане логічне значен-

ня сиґналізує про результати взаємодії нашого передбачуваного «суб’єкта» 

чи «центру» досвіду з відповідним ланцюжком даних йому фактів), рефлек-

сивна здатність наділених інтелектом істот / сутностей (як деяким чином 

реалізована, темпорально обумовлена форма зворотного зв’язку у влас-

ному досвіді) втручається до потоку умовно названого «зовнішнім» дос-

віду, примішуючи до ланцюжків поточних фактів, які ним постачаються, 

ло гічні значення попередніх у часовому порядку груп фактів, що утво-

рюють так званий «внутрішній» досвід 4 (структура такого «примішу-

ван ня» ви значається якраз формою реалізації зазначе но го зворотного 

2 У логіці такого роду зв’язування називають «судженням».
3 У найзагальнішому випадку, є лише два значення цих ступенів присутності (на-

прик лад, «так»/«ні»), у часткових випадках, як правило, ми маємо справу з похід-

ними від цих двох ступенів присутності значення, які ми називаємо, наприклад, 

«імовірністю».
4 Можливість «внутрішнього» досвіду визначається уявленням про здатність «пам’яті», 

яка, у свою чергу, й улаштовується у вигляді зворотних зв’язків (або ж ототожнень за 

значенням), які, розгорнуті у темпоральному порядку надання логічного значення 

шляхом «вставки» до потоку досвіду, реалізують так звані «асоціації».
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зв’язку). Таким чином відбувається підстановка і включення логічно го 

значення (замість відповідної йому групи фактів) до ланцюж ка ви-

значення логічного значення поточного фраґменту фактуального дос-

віду. Такого роду підстановку можна було б називати «аналітичним» між-

рівневим переходом між фактами і їхнім смислом (адже саме логічне 

значення і являє нам фраґменти смислу як те саме «нерухоме» / «непо-

рушне» у досвіді), а складну, багаторівневу, аналітично зв’язану організа-

цію ло гічних значень 5, що виникає у такий спосіб (і яка цілком може вва-

жатися похідною від конкретних структур чи «форм» зворотного зв’язку), 

якраз і слід вважати знанням наділеної інтелектом істоти (сутності) про 

власний досвід.

Теорії осягнення смислу, що описують шляхи набуття і трансформа-

ції знань, є настільки ж численними, наскільки й, у своїй помітній біль-

шості, одноманітними стосовно підходів до метатеоретичного осмис-

лення принципів і функціональних особливостей існування об’єкта 

свого дос лідження. Також немає й суттєвого розкиду в царині фундамен-

тальних уявлень про способи доступу суб’єкта, що пізнає (або ж, краще, 

задля уникнення непотрібних конотацій, «наділеної інтелектом істоти 

(сутності)») до «джерел» досвіду, а також про здійснювані ґрадації у сфері 

досвіду за цими «джерелами» з метою встановлення організувальних 

принципів у сфері знання («внутрішній» / «зовнішній», «безпосере д-

ній» / «опосередко ва ний», «аналітичне» / «синтетичне», і навіть «апріо-

рі» / «апостеріорі» й то му подібних). Епоха Нового часу, яка дала імпульс 

утвердженню уявлен ня про людину як про центр власного світу та суб’єкт, 

що його пізнає, як і до того, спиралася на античні за походженням теле-

ологічні уявлення про «логічне» улаштування дійсності, яка включає до 

себе, з точки зору досві ду, усе, що було і що буде (і навіть настільки гу-

манний її аспект, як те, на що можна сподіватися, і що, у зв’язку з цим, 

повинно бути). Доступна уважному, зосередженому на деякому виділе-

ному фраґменті (наприклад, типі) досвіду поглядові гра відблисків смислу 

відкривалася як повторю ване, упізнаване у відповідним чином (випад-

ково, або ж штучно чи навіть з умислом) обмеженому потоці «просіяних» 

таким чином за значенням фактів як деяка «побачена» у них реґуляр-

ність, «те-ж-саме», або ж смисл. Традиційна оптична метафора пізнання 

тут підходить якнайкраще у своє му оберненому вигляді: аби побачити 

5 Оскільки питання про «онтологію» в контексті послідовно феноменалістичних уста-

новок відомим чином логізується і, як наслідок, релятивізується, втрачаючи своє 

особливе теоретичне положення і значення, ми тут попередньо оминемо відповідні 

пояснення щодо порядку виділення, взаємовідносин та функцій логічних і «онтоло-

гічних» структур у знанні на користь їх подальшої, достатньої для наших цілей екс-

плікації у вигляді супутніх моментів у нашому розмислі.
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суттєве, значуще, смисл, необхідно послідовно «закрити очі» на все не-

суттєве, поки що випадкове, поз бавлене смислу, відкинувши його як 

незначуще 6.

Зрозуміло, що заради уникнення у протилежному випадку логічно 

неминучої випадковості у вихідному поділі досвіду на «значуще» й «не-

значуще» (що, втім, як ми побачимо далі, теж є цілком можливим варі-

антом), наділеній інтелектом істоті (сутності) тут необхідне деяке пер-

вин не джерело ґрадацій фраґментів досвіду за значенням. Понад те, як 

прийнято припускати у новочасній традиції, це джерело слід вважати сут-

тє вою і визначальною (принаймні, щодо пізнавальних здатностей) ха рак-

терис тикою самої цієї наділеної інтелектом істоти / сутності (як вона є 

нібито «сама по собі» і «для себе»). Тобто, виходячи з фактично наявної 

організа ції наділеної інтелектом істоти (сутності), певні групи фактів 

відобра жаються в її досвіді у зв’язку з переважними значеннями, які є при-

сутніми і беруть участь у встановленні значень інших груп фактів у ролі 

чинників, що пригнічують значення цих останніх.

Спостережувана в саморефлексії самоґрадація фактів за значенням, 

що має своє коріння, як можна передбачити, у смисловому улаштуванні 

самої наділеної інтелектом істоти (сутності), таким чином, веде до уявлен-

ня про «безпосередню» доступність смислу в цій його частині, у «внут-

рішньому» досвіді (або ж в інтуїції), а також про пріоритетність значення 

такого досвіду. Відмінності у поглядах на те, що саме слід відносити до 

такого вищого (або ж, принаймні, першого в порядку пізнання) за зна-

ченням досвіду, насправді залежать від умов гомеостази конкретної на-

діленої інтелектом істоти (сутності). Особливим чином обмежені умови 

досвіду останньої безпосередньо впливають на її уявлення про спостере-

жувані порядки дійсності. Зміни у цих умовах (наприклад, аж до пору-

шень в улаштуванні конкретної наділеної інтелектом істоти / сутності як 

постійної складової смислової структури) принципово дозволяють уводи-

ти фактори, здатні істотним чином впливати на процеси первинного 

встановлення чи наступного підтвердження типологічної ієрархії пріори-

тетних значень, яка поділяє наявний і майбутній досвід на вихідним чином 

значуще й незначуще (малозначуще).

Таким чином поточний стан улаштування наділеної інтелектом істо ти 

(сутності) слугує вихідному визначенню розгортуваної нею структури свого 

знання дійсності, водночас задаючи їй деяку узагальнено зрозумілу ціль (мету) 

в якості смислу її буття. Пояснимо це вже тим, що кінцевою метою будь-

якої істоти (сутності), наскільки це можливо собі уявити, є утвер дження 

6 Зрозуміло, що вчасно «відкрити очі» і, в результаті, «побачити» виходить лишень якщо 

попередньо «закрити очі».
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чи заперечення власного смислу 7, що, у свою чергу, ґрунтується на при-

пущенні й понятті про смисл взагалі. Виходячи з цього, слід зробити ви-

с новок про те, що наділена інтелектом істота (сутність), пізнаючи, відправ-

ляючись від деякого самозрозумілого смислу, який визначає деякий 

фун даментальний типологічний поділ значень у досвіді, йде до своєї 

цілі (мети), зберігаючи присутність власного смислу в потоці свого досві ду. 

Якщо ж при цьому їй вдається також забезпечити власну гомеостазу, бу-

демо вважати, що вона на певному часовому проміжку досягає своєї цілі 

(мети), дотримуючись її. Подібним чином міг би бути визначений і самий 

смисл власного буття (принаймні, «для себе») такої істоти (сутності), який 

полягав би вже у вірності власній цілі (меті) як дотриманні кожного правила 

встановлення значень, з яких вона складається, у прямуванні за «своєю 

природою» 8. А отже, і пізнання в цьому випадку вже постає як функція мо-

делювального зв’язування дійсності «вбаченими» у потоці досвіду реґу-

лярностями й має за кінцеву ціль (мету) якраз усунення (або, принаймні, 

мінімізацію) будь-яких ірреґулярностей.

Для здійснення своєї пізнавальної функції, що полягає у розгортанні 

структури знання, наділена інтелектом істота (сутність) має у своєму 

розпорядженні, як зазначалося вище, здатність «примішування» раніше 

набутих (отриманих) значень до поточних фактів за рахунок дії механіз-

мів зворотного зв’язку, здійснюючи таким чином вплив на їхнє результу-

вальне значення. Позначимо цей вплив як «оцінку». Тобто при поєднанні 

раніше набутих (отриманих) значень (у низці випадків, наприклад, навіть 

таких, що мають своє походження від тих самих «внутрішнім чином вба-

чених істин», або ж пов’язаних з ними) з процесами ідентифікації та 

ре-ідентифікації поточних фактів (як предметів уваги, що їх вивчає) здій-

снюється деяке зіставлення, співвіднесення, або ж, точніше, суперпозиція 

усіх значень, що беруть у цьому участь, яка дає результувальне значення, 

зважене чи унормоване за метрикою, що задається примішуваним зна-

ченням. Таким чином, у ролі результувального значення уводиться деяка 

пропорція значень, або ж «ratio» 9. Слід припускати, що саме у цьому й 

7 Тут слід визнати наявність усе тієї ж самої телеологічної установки, без якої, що б там 

не було, пізнання втрачає свій зв’язок зі смислом.
8 Для загалом зрозумілого, хоча і в цілому малопродуктивного, поширення цих уяв-

лень на складні системи, зазначимо лише те, що, взагалі кажучи, наділені інтелектом 

істоти як смислові конструкції цілком можуть виявитися складеними з інших таких 

самих істот (як, наприклад, симбіотичні системи та організми), або ж можуть самі 

входити до складу інших наділених інтелектом істот (як-от спільноти).
9 Латинське слово, в етимологічному аспекті, тут є навіть ще привабливішим, ніж 

будь-які грецькомовні корені, які могли б тут пасувати, оскільки багатозначність 

«ratio» (рос. «счёт», «отчёт», «отношение», «взаимоотношения», «категория», «раз-

ряд», «рассудок», «разум», нарешті, «смысл» [Дворецкий, 1976]) у кожному нюан-
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полягають природа і ключ до розуміння смислу поняття «раціональнос-

ті», яка, як прийнято вважати, є властивою характеристикою інтелекту-

альної діяльності (або мислення) взагалі.

Отже, у послідовному процесі пізнавальної діяльності на кожному 

кроці здійснюється перетворення деякого фраґменту досвіду (довільної 

групи пов’язаних відмінністю / розрізненням фактів) на його логічне зна-

чення, що одночасно супроводжується співвіднесенням цього значення з 

деяким зважувальним значенням, яке уводиться (примішується) сюди ж 

оцінювальною здатністю наділеної інтелектом істоти (сутності), має своє 

походження у її попередньому досвіді й неминуче, так чи інакше, «ана-

літично» пов’язане з цілями цієї істоти (сутності). Ураховуючи цю зв’яз-

ність значень, застосовуваних для оцінки фактів, зі смисловою структу-

рою істоти (сутності), що пізнає, ми можемо зробити висновок про те, що 

за допомогою цих значень також здійснюється функція трансляції «цін-

ності» (як їхнього значення) тих чи інших фактуальних структур з потоку 

досвіду в їхньому «раціональному» співвіднесенні зі смислом буття цієї 

істоти (сутності).

Також, звідси ж, ми можемо говорити й про те, що пізнання реалізує 

адаптивні функції наділеної інтелектом істоти (сутності), уводячи цін-

нісні значення до процесу встановлення поточного значення шляхом 

улаштування структур зворотного зв’язку в різноманітних, у свою чергу 

також змінюваних під впливом наступних епізодів оцінювання ре-іден-

тифікованих фактів ступенях, що пропорційно підвищують чи понижу-

ють ступінь результувального значення об’єктної групи фактів. Таким 

чином, зіставляючи послідовності груп фактів у потоці досвіду з їхніми 

«оціненими» значеннями, пізнання реґулює присутність у потоці досвіду 

констатацій «наявності» (при перевищенні ступенем значення деяких 

порогових величин) або «відсутності» фактично встановлених зв’язків 

між поточними групами фактів (об’єктами уваги) і значеннями, що «при-

мішуються» до них у якості «оцінювальних». Загалом кажучи, сам факт 

«оцінки» — це теж факт пізнання серед інших фактів, який, завдяки все 

тому ж зворотному зв’язку, сам принципово також стає об’єктом «оціню-

вання» на деяких наступних пізнавальних ітераціях. І в тому випадку, 

коли, наприклад, деяке «оцінювання» у певному фактуальному контексті, 

у свою чергу, саме отримало «оцінку», що пригнічує його значення в де-

якому наступному епізоді оцінювання, то надалі це перше оцінювання в 

тому ж фактуальному контексті вже не матиме того ж ступеня надаваного 

ним оцінювального значення, що також вплине на підсумкове значення 

сі свого мовного смислу по-своєму підтверджує свій родинний зв’язок зі зв’язністю 

та смислом взагалі.
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вказаного фактуального контексту. Подібні флуктуації значення можуть 

іноді не мати безпосереднього зв’язку зі смисловим улаштуванням наді-

леної інтелектом істоти (сутності), виявляючись у таких випадках струк-

турно травматичними (тобто результатом деякого досвіду, який змінює 

окремі аспекти організації згаданої інтелектуальної істоти / сутності), що 

тягне за собою зміни в структурі розподілу пріоритетних значень per se, 

а також часткову інвалідизацію конфіґурації оцінювальних зв’язків між 

ними й гомеостатично усталеним досвідним потоком. Проте в ситуаціях, 

штатно допустимих з точки зору смислового улаштування наділеної ін-

телектом істоти (сутності) варіацій значення, коли така істота (сутність) є 

цілевідповідною своєму усталеному досвідному потоку, структури зво рот-

ного зв’язку реалізують лише достатню адаптивну пластичність пі з нання в 

межах коливань ступенів значення (у тому числі, пріоритетних значень), 

які не перевищують меж міцності носіїв, що їх втілюють.

Після всього сказаного вище слід, звичайно ж, додати важливе під-

сумкове зауваження про феноменалістичну марноту наведених гносео-

логічних розмислів. Хай там як, але тут не позначено місця, ролей і функ-

цій пізнання у житті людини і суспільства, не уведено онтології, не об-

ґрунтовано цілей, не запропоновано дієвих методів та критеріїв. 

Безплід на, на перший погляд, метафізичність і наївність такого роду 

конструкцій, імовірно, не дозволяє ріднити їх із сучасною дисциплінар-

ною філософією, нагромадженою на широкій основі невичерпних поси-

лань та окремих проблем. Утім, пригадуючи згадане на початку статті що-

найперше джерело філософії, ми здійснюємо тут спробу усе ж не просто, 

як зазвичай, лише ритуально доторкнутися до тіла філософії, але засто-

сувати її живий, життєвий, індивідуальний, світоглядний смисл до акту-

альної задачі «побачити» у світлі гносеологічного пояснення те специфіч-

не стосовно пізнання положення, у якому, наскільки це можна собі уяви-

ти, перебуває в наші дні кожна окрема людина, що пізнає.

Призначенням даного нами стислого огляду взаємовизначень тра-

диційних і нестандартно визначених і зрозумілих термінів, що описують 

непрості взаємовідносини царин досвіду та розсудку (хоча й не так, аби 

це могло вважатися достатньо повним чи повністю коректним з фор ма ль-

ної точки зору) тут є, зокрема, демонстрація можливості компактного 

представлення фраґменту не найпопулярнішої і загалом не надто вдяч ної 

у рафінованому гуманітарному сприйнятті царини знання, до якої відно-

сяться онто-гносеологічні питання, у відносно придатному для засто су-

вання в широкому спектрі сучасних життєвих ситуацій вигляді (де лишень 

це було б доречним). І саме у зв’язку з цим щойно зазначені не доліки 

(по суті, деяка змістовна порожнеча і, на перший погляд, не практичність), 

можливо, парадоксальним чином можуть бути перетворені на незаперечні 
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переваги такого опису. Адже саме мінімалістична метафізичність і деяка 

наївність наведених конструкцій, тим не менше, дозволяють спостерігати 

високий ступінь їхньої сумісності (нехай, метафізичної) з характерними 

прикладами досвіду сучасної людини, яка перебуває в перманентному 

процесі пізнавальної адаптації й переадаптації, що пришвидшується у по-

стійно змінюваній дійсності. Ця дійсність є суттєвим чином технічно опо-

середкованою (зокрема, інтелектуальними машинами, які за своєю спо-

стережуваною поведінкою часто також можуть сприйматися, як такі самі 

наділені інтелектом істоти / сутності) і перетвореною, об’ємно збільшеною 

(розширеною) і багатократно інтенсифікованою. За таких обставин жада-

на системність її індивідуального пізнавального освоєння стає дедалі 

примарнішою, й натомість дедалі більше переважає пошуковий тип її 

фра ґментарного пізнавального освоєння, який потребує відповідного пе-

ре-о-смислення його онто-гносеологічних основ.
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