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АНОТАЦІЯ 

Бородій А. В. “Теорія перцептивного досвіду в енактивізмі”. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 033 – філософія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2022. 

У дисертаційній роботі досліджується проблематизація 

перцептивного досвіду в рамках філософсько-дослідницької програми 

енактивізму. Актуальність проблеми обумовлена необхідністю побудови 

парадигмально новітньої теорії перцепції, що має за мету спростування 

репрезентаційного погляду на сприйняття як обчислювальний або 

комп’ютеризований процес обробки нервових імпульсів. У межах 

енактивної доктрини запропоновано інноваційний методологічний підхід 

до вивчення природи перцепції та встановлена обумовленість 

перцептивних явищ інтеракцією між свідомістю та світом посередництвом 

тілесного домену. Унікальність енактивного напрямку в межах теорії 

перцепції полягає у феноменологічному підході до роботи зі сприйняттям, 

зокрема явище перцепції осмислюється філософами-енактивістами як 

звільнений від метафоризації та порівнянь предмет дослідження (в 

структурах категоріальних визначень). 

У межах дослідження були встановлені сутнісні риси 

перцептивного механізму на основі вивчення історико-філософських 

напрацювань представників енактивізму. Було з’ясовано, що 

парадигмальна енактивна програма містить засадничі риси крос-

дисциплінарних досліджень. Поєднуючи унікальним чином методологічні 

рекомендації з області феноменології, теорії динамічних систем, 

нейробіології та когнітивістики, представникам енактивного напрямку 

теорії перцепції вдалося сформувати інноваційний інструментарій для 
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роботи з розв’язанням проблеми прогалини в поясненні (з англ. – 

explanatory gap). 

Аналіз ідейних постулатів енактивізму засвідчив, що перцепцію 

варто розглядати як динамічний та комплексний процес активації 

свідомості у світі завдяки втіленості. З метою детального дослідження 

специфіки трактування перцепції з позиції енактивізму, було досліджено 

модулярну матрицю, яка складається з категорій автономності, 

емерджентності, втіленості та динамічності. 

Було встановлено, що енактивізм констатує небінарний процес 

перцепції, що постає новаторською ідеєю в області когнітивної філософії. 

З’ясовано, що перцепція забезпечується трикомпонентною циклічною 

взаємодією між свідомістю, тілом та світом. Дослідження також виявило 

роль втіленого домену як каталізатора перцептивних процесів. Зокрема, 

було визначено, що тіло виконує не лише функцію медіації, а постає 

активним сенсотвірним елементом в механізмі перцепції. Спосіб інтеграції 

свідомості у навколишнє середовище тілом дає змогу стерти демаркаційну 

лінію між поняттями зовнішнє та внутрішнє. 

У дисертації наводиться виклад функціонального значення 

категорії пропріоцепції. Зокрема встановлено, що пропріоцепція є 

регулювальним активатором тілесної дії, яка уможливлює здобуття 

перцептивного досвіду в зовнішній реальності. На основі аналізу 

експериментальних досліджень було доведено, що пропріоцепція є 

сенсомоторним модулем та основою тілесної схеми й образу. 

У рамках дослідження здійснено експлікацію концепції 

автопоезису та визначено сутнісні риси, які характеризують людину як 

автопоетичну систему. Встановлено, що автопоезис є онтологічним 

ґрунтом функціонування перцепції та свідомості в когнітивній структурі. З 

метою вичерпного дослідження були проаналізовані ідейні постулати щодо 

ознак та сутнісних характеристик автопоетичної системи. Зокрема, було 
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визначено, що з-поміж концептуальних рис автопоезису суттєвою є 

здатність до формування та збереження структурних кордонів, які 

дозволяють утримувати цілісність перцептивної системи та забезпечувати 

її функціонування. Було визначено специфіку взаємодії між автопоетичною 

системою та зовнішньою реальністю. Визначено, що автопоетична система 

наділена здатністю до інтерактивної взаємодії з явищами навколишнього 

світу. Подібна взаємодія характеризується селективністю, тобто вибором 

стимулів, які будуть сприйняті й, водночас, деформаційністю, тобто 

здатністю системи адаптувати та деформувати зовнішні явища відповідно 

до вимог системи. 

Дисертаційна робота проблематизувала питання самоідентичності 

у плинному та змінному автопоетичному організмі. Проведений аналіз 

дозволяє стверджувати, що цілісність та ідентичність організму не вимагає 

існування іманентного Я. Це пов’язано з тим, що автопоетична система 

націлена на збереження цілісності завдяки динамічному поєднанню 

елементів когнітивного домену. У межах дослідження була запропонована 

гіпотеза щодо валідації категорії безсамості (з англ. – selflessness), яка 

використовується на позначення динамічної архітектури взаємозв’язку та 

співдії елементів автопоетичної системи в історичному контексті. 

З метою фундаментального вивчення енактивного погляду на 

перцепцію була здійснена аналітика концептуальної теорії 

нейрофеноменології, яка інтегрує феноменологію та натуралізм. Мета даної 

інтеграції полягає у створенні методологічного інструментарію для 

дослідження перцепції та, водночас, залучатиме персоніфікований 

емпіричний контекст, що дозволить сформувати достеменну модель 

перцептивного досвіду. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в здійсненні 

історико-філософського аналізу формування проєкту енактивізму та його 

концептуальних положень, які виявляють філософський та науковий 
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потенціал аплікації втіленого підходу в контексті парадигмальної зміни 

осмислення категорії перцепції. 

Ключові слова: перцепція, енактивізм, втіленість, пропріоцепція, 

автопоезис, нейрофеноменологія, свідомість, самоідентичність, безсамість. 

 

ANNOTATION 

Borodii A.V. “The theory of perceptual experience in enactivism”. – The 

manuscript of the qualifying research paper. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 033 – 

Philosophy Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2022. 

In the thesis, the problematization of perceptual experience within the 

framework of the philosophical research program of enactivism was investigated. 

The problem is topical due to the need of building a paradigmatically new theory 

of perception, which aims to refute the representational view of perception as a 

computational or computerized process of processing nerve impulses.  

Within the framework of enactive doctrine, an innovative 

methodological approach to the study of the nature of perception was proposed, 

besides that the research establishes the conditionality of perceptual phenomena 

by the interaction between consciousness and the world through the bodily 

domain. The uniqueness of the theory of enactivism is in the phenomenological 

approach of working with perception, in particular, the category of perception is 

understood by enactivist philosophers as a pure concept, free from 

metaphorization and comparisons. 

The study identified the essential features of the perceptual mechanism 

based on the study of historical and philosophical achievements of the 

representatives of enactivism. It has been found that the paradigmatic enactive 

program contains the basic features of cross-disciplinary research. Combining 

methodological recommendations in the field of phenomenology, dynamical 
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systems theory, neurobiology, and cognitivism in a unique way, the enactive 

program managed to create innovative tools for solving the problem of the 

explanatory gap. 

Analysis of the ideological postulates of enactivism has shown that 

perception shall be treated as a dynamic and complex process of activation of 

consciousness in the world through embodiment. To investigate the specifics of 

the interpretation of perception from the standpoint of enactivism in detail, the 

author studied a modular matrix that consists of the categories of autonomy, 

emergence, embodiment, and dynamism. 

It was found that enactivism states a non-binary process of perception, 

which is an innovative idea in the field of cognitive philosophy. Perception is 

provided by a three-component cyclical interaction between consciousness, body, 

and world. The study also showed the role of the embodied domain as a catalyst 

for perceptual processes. In particular, it was determined that the body performs 

not only the function of mediation, but also appears as an active sensory element 

in the mechanism of perception. The method of integration of consciousness into 

the environment by the body makes it possible to erase the line of demarcation 

between the concepts of external and internal. 

The thesis provides an analysis of the functional value of the category of 

proprioception. In particular, it has been established that proprioception is a 

regulatory activator of bodily action, which enables the acquisition of perceptual 

experience in external reality. Based on the analysis of experimental studies, it 

was proved that proprioception is a sensorimotor module and appears as a basis 

of the bodily scheme and image. 

The study explicates the concept of autopoiesis and identifies the 

essential features that characterize a human as an autopoietic system. It was 

established that autopoiesis is the ontological basis for the functioning of 

perception and consciousness in the cognitive structure. For the purpose of 

exhaustive research, the ideological postulates concerning the signs and essential 
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characteristics of the autopoietic system were analyzed. In particular, it was 

determined that among the conceptual features of autopoiesis, the ability to form 

and maintain structural boundaries is significant, which allows to keep the 

integrity of the perceptual system and ensure its functioning. The structure of the 

specifics of the interaction between the autopoietic system and external reality 

were formed. It was determined that the autopoietic system has the ability to 

interact with the events of the surrounding world. Such interaction is 

characterized by selectivity, which means the choice of incentives that will be 

perceived. At the same time, this interaction includes time deformation, meaning 

the ability of the autopoietic system to adapt and deform external events following 

the requirements of the system. 

The dissertation problematized the issue of self-identity in a changing 

and variadic autopoietic organism. The performed analysis suggested that the 

integrity and identity of the organism do not require the existence of the immanent 

Self. This is due to the fact that the autopoietic system is by definition already 

formed and aimed to preserve the integrity by the dynamic combination of 

elements of the cognitive domain. The study proposed a hypothesis about the 

validation of the categories of selflessness, which was used to determine the 

dynamic architecture of the relationship and cooperation of elements of the 

autopoietic system in the historical context. 

In order to fundamentally discover the enactive view of perception, the 

author performed the analysis of the conceptual theory of neurophenomenology, 

which integrates phenomenology and naturalism. The purpose of this integration 

was to create methodological tools that will facilitate the study of perception as a 

pure category and at the same time involve a personalized empirical context that 

will form a true model of perceptual experience. 

The scientific novelty of the obtained results is in the implementation of 

historical and philosophical analysis of the enactivism formation and its 

conceptual provisions, which reveal the philosophical and scientific potential of 
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application of the embodied approach in the context of paradigmatic change in 

understanding the category of perception. 

Keywords: perception, enactivism, embodiment, proprioception, 

autopoiesis, neurophenomenology, mind, self-identity, selflessness. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Проблему перцепції можна 

сміливо віднести до найбільш малодосліджених питань філософії у 

парадигмі сучасної філософської та наукової спільноти України. Це 

обумовлено низкою когнітивних концепцій, які невиважено тлумачать 

категорію перцепції як репрезентацію або нервову стимуляцію, зводячи 

таким чином увесь спектр сприйняттєвих чуттів та механізмів до 

комп’ютеризованого процесу. Подібна метафоричність тлумачення 

сприйняття як обчислювального процесу суттєвий час панувала на теренах 

когнітивної філософії. Це спричинило збільшення кількості хибних 

інтерпретацій процесу перцепції, оскільки значна частина теоретиків 

локалізували сприйняття в мозкові, виключаючи з перцептивного 

механізму тіло та зовнішню реальність. 

З появою новітніх технологій та поглибленням експериментальних 

досліджень у нейрокогнітивістиці парадигма ставлення до перцепції почала 

змінюватись. Активний пошук відповіді на запитання про природу 

перцепції спрямував філософів та когнітивістів до джерел дослідження 

процесу сприйняття. Перед науковою спільнотою постало завдання 

помислити перцепцію як чисту категорію, звільнену від будь-яких 

метафоризованих упереджень.  

Кінець ХХ ст. ознаменований революційною зміною парадигми у 

філософії свідомості, що пов’язано із появою праці «Втілений розум: 

когнітивна наука та досвід людини» Ф. Варели, Е. Томпсона, Е. Рош. У 

флагманській роботі була проголошена програма новітньої теорії 

дослідження перцепції та свідомості –  енактивізм. У межах філософсько-

дослідницького проєкту була запропонована інноваційна методологія для 

розв’язання складної проблеми свідомості та прогалини в поясненні (з англ. 

– explanatory gap – проблеми співвідношення свідомості та мозку). Такий 
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підхід дозволяв висунути гіпотезу про обумовленість перцепції інтеракцією 

між явищами зовнішнього світу та тілом індивіда. 

Перед енактивною теорією постало складне завдання довести 

недостатність репрезентаційного пояснення свідомості. Виклики епохи 

спонукали енактивізм поглянути на питання перцепції під нестандартним 

кутом, використовуючи синтез методології нейронауки, феноменології та 

біології. Зокрема, важливу цінність для філософської та наукової спільноти 

складають напрацювання енактивізму по натуралізації феноменології та 

впровадження методів теорії динамічних систем в поясненні природи 

перцепції.  

Актуальність історико-філософського дослідження енактивізму 

зумовлена ще й тим, що вперше в когнітивній філософії було 

запропоновано практичний та експериментальний підхід до роботи з 

категоріями перцепції та свідомості. Використані нанотехнологічні досліди 

та когнітивні експерименти за участі реальних людей складають особливо 

значущу цінність тверджень і аргументів представників енактивізму. 

Метою дослідження є з’ясування природи та сутнісних рис 

перцепції в її нейрофеноменологічному вимірі на основі комплексного 

аналізу історико-філософської спадщини енактивізму. Відповідно до мети 

дослідження були визначені наступні завдання: 

- дослідити крос-дисциплінарне підґрунтя філософської теорії 

енактивізму; 

- розкрити сутнісні риси та головні постулати енактивної теорії; 

- проаналізувати механізм перцепції та природу її 

функціонування з позиції енактивізму; 

- окреслити енактивну методологію розв’язання складної 

проблеми свідомості; 

- визначити роль тіла та тілесного досвіду для уможливлення 

перцепції; 
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- дослідити смислове та функціональне навантаження категорії 

пропріоцепції; 

- розкрити зміст трикомпонентної системи сприйняття 

“свідомість-тіло-світ”; 

- встановити концептуальні ознаки людини як автопоетичної 

перцептивної системи; 

- з’ясувати мету та сутнісні характеристики нейрофеноменології 

Ф. Варели; 

- дослідити проблему самості та можливості самоідентичності в 

змінному організмі; 

Об’єктом дисертаційного дослідження є теорія енактивізму в 

когнітивній філософії. 

Предметом дисертаційного дослідження є природа 

перцептивного досвіду в енактивізмі. 

Теоретико-методологічна основа дослідження складається з 

набору принципів та методів, що обумовлені поставленою метою, об’єктом 

та предметом дослідження.  

Згідно з метою дисертаційного дослідження була укладена 

інтегрована сукупність методів як загально-філософського, так і історико-

філософського спрямування. Зокрема, широко застосовувався метод 

історико-філософського аналізу, для з’ясування загально-філософських 

поглядів представників енактивізму був застосований метод історико-

філософської реконструкції. З метою порівняння філософських та наукових 

поглядів на природу перцепції мислителями окремих періодів 

використаний потенціал компаративних методів. Метод етимологічного 

аналізу використано для комплексної аналітики термінів, що були вперше 

запроваджені в межах теорії енактивізму, а саме автопоезис, енактивність, 

втіленість, екстероцепція, інтероцепція та інші. Для з’ясування науково-

теоретичних джерел було застосовано метод історико-філософської 
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герменевтики. Також у роботі застосовані загальнологічні прийоми 

пізнання, а саме систематизація, узагальнення, проблемно-категоріальний 

аналіз. Реалізація мети та завдань дисертаційної роботи зумовлює 

необхідність залучення загальних принципів когнітивістики, а також 

функціонального і структурного підходів.  

Дисертаційне дослідження ґрунтується на історико-філософських 

та методологічних ідеях і підходах закордонних та вітчизняних учених: А. 

Берґсон, Р. Бір, М. Бітболь, М. Бовер, Ф. Варела, Р. Вілсон, Ш. Галахер, Д. 

Гібсон, Е. Гусерль, Д. Г’юм, Д. Захаві, Е. Кларк, Ж. Коломбетті, А. Лутц, Д. 

Манеті, У. Матурана, М. Мерло-Понті, М. Мінський, Д. Моран, А. Ное, Г. 

Олпорт, Е. Паоло, Д. Рейд, М. Ровлендс, Е. Рош, Д. Сільверман, Р. Сміт, Д. 

Стюарт, Е. Томпсон, Д. Утто, Е. Чемеро, С. Шерінгтон, І. Добронравова, Г. 

Ільїна, В. Кебуладзе, О. Князева, Т. Кононенко, А. Лактіонова, Н. Логінов, 

В. Спиридонов. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в здійсненні 

історико-філософського аналізу становлення доктрини енактивізму та її 

провідних положень, виявленні теоретичного та практичного потенціалу 

застосування втіленого підходу в контексті парадигмальної зміни 

філософування про природу перцепції. Наукова новизна розкривається у 

наступних наукових положеннях, які виносяться на захист: 

уперше: 

- у вітчизняному історико-філософському дискурсі було 

висвітлено концептуальні положення енактивізму з урахуванням 

міждисциплінарних підходів та експериментальної методології 

дослідження перцепції. Теорії з дослідження перцепції перебувають 

у системі крос-дисциплінарних зв’язків з більшістю провідних 

галузей знань. Енактивізм належить до філософії як напрямок на 

перетині галузей знань станом на ХХ -ХХІ століття; 
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- здійснено аналітику специфіки перцептивної системи людини 

та з’ясовано її характеристики, елементи та механізми; 

- проведено аналіз концептуальної ідеї розуміння людини як 

динамічної, автопоетичної та емерджентної системи, що реалізує 

перцепцію шляхом активного вдіювання (з англ. – enactment) у світ 

посередництвом тілесності; 

- реалізовано структурний аналіз проєкту нейрофеноменології з 

метою обґрунтування концепції натуралізації феноменології; 

- укладено та систематизовано лексикон українського 

перцептивного дискурсу з описанням ключових термінів, їх значення 

та окреслення концептуальної ролі для апарату перцепції;  

уточнено: 

- антиепіфеноменальну роль (з англ. – antiepiphenomenal role) 

тілесності як активатора перцепції та наведено смислову відмінність 

понять “тілесна схема”(з англ. – body scheme) та “тілесний образ” (з 

англ. – body image); 

- категорію емерджентності (з англ. – emergence) та підкатегорію 

ко-емерджентності (з англ. – co-emergence) в сенсотвірному значенні 

(з англ. – sense making) дискурсів когнітивної філософії, нейронауки 

та теорії динамічних систем; 

- змістовні відмінності категорій “пропріоцепція” (з англ. – 

proprioception), “екстероцепція” (з англ. – exteroception), 

“інтероцепція” (з англ. – interoception) на позначення перцептивних 

модальностей тілесного домену; 

- значення концепції автопоезису (з англ. – autopoiesis) як 

онтологічної основи формування живого перцептивного організму; 

набуло подальшого розвитку: 
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- розробка концепції енактивного дизайну віртуальної 

реальності, яка забезпечить природний рівень взаємодії між 

свідомістю й тілесним доменом та втіленою віртуальною реальністю; 

- дослідження проблеми пам’яті та темпорального аспекту 

перцепції в контексті самоідентичності та безсамості. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 

Дисертаційна робота розширює сферу вітчизняних філософських 

досліджень феномену перцепції як втіленого та енактивного механізму 

автопоетичної системи в контексті парадигмальної програми енактивізму. 

Отримані результати досліджень сприяють подальшому розвитку 

філософських та наукових напрацювань в тематиці енактивної доктрини, 

яка може бути застосована у галузі освіти і науки. Матеріали дисертації 

можуть бути використані для розвитку експериментальних досліджень та 

розробки нових освітніх програм, а також у викладанні нормативних курсів 

з історії філософії, практичної філософії, філософії освіти та когнітивістики.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження 

виконане авторкою самостійно, сформульовані висновки та положення 

наукової новизни обґрунтовано на основі особистих досліджень авторки. 

Усі наукові публікації, в яких викладені основні результати дисертаційного 

дослідження, написані без співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційного дослідження були представлені на засіданнях кафедри 

історії філософії філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Головні ідеї та практичні 

рекомендації викладені в тезах і доповідях дисертантки на наступних 

конференціях: міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського 

факультету – 2019” (23-24 квітня 2019 р., м. Київ); “Дні науки 

філософського факультету – 2020” (22-23 квітня 2020 р., м. Київ); “Дні 

науки філософського факультету – 2021” (21-22 квітня 2021 р., м. Київ); V 
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Міжнародна науково-практична конференція “Topical issues of modern 

science, society and education”, 2021 (28-30 листопада 2021, Харків), “Дні 

науки філософського факультету – 2022” (11-12 травня 2022 р., м. Київ). 

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 3 

публікаціях у фахових наукових виданнях України, 2 статтях в науковому 

фаховому виданні іншої країни. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів (тринадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел 

із 229 найменувань, додатку. Основний текст роботи викладено на 220 

сторінках друкованого тексту. Загальний обсяг роботи – 248 сторінок. 

  



20 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ 

ЗАСАДИ ЕНАКТИВІЗМУ 

 

Наприкінці 1980-х років тілесно орієнтований підхід зайняв значне 

місце в когнітивній науці. У рамках даного підходу зародилась новітня 

концепція енактивізму, яка фокусується на розгляді отілесненості процесу 

пізнання та тілесних детермінант перцептивної активності людини. У 

межах енактивної програми вперше було запроваджено когнітивний каркас, 

який складається зі свідомості, тіла та навколишнього середовища. 

Революційність енактивізму полягає в тому, що дана теорія, на сьогодні, є 

найбільш наближеною до розв’язання складної проблеми свідомості та 

проблеми прогалини в поясненні. Саме завдяки постулатам про втіленість 

свідомості та динамічну взаємодію між людиною та зовнішньою 

реальністю, стає можливим створення найбільш верифікованої матриці 

елементів свідомості, яка дає змогу наблизитись до пояснення природи 

перцепції. 

Фундаментом енактивізму послугувала робота “Втілений розум: 

когнітивна наука та людський досвід” чилійського нейробіолога Франциско 

Варели, американської психологині Елеонори Рош та канадського філософа 

Евана Томсона. Вперше в даній роботі автори змогли структурувати усі 

постулати енактивної теорії та заснувати її парадигмальну програму. 

Впродовж декількох десятків років, після виходу цієї роботи, енактивна 

теорія продовжувала видозмінюватись та актуалізуватись, що породило 

виникнення низки як компліментарних, так і цілком самостійних 

когнітивних теорій, які розвивали засадничі аргументи енактвізму. У 

даному дисертаційному дослідженні ми зосередимо увагу на розгляді 

флагманських основ енактивізму, розроблених Варелою Ф., Томсоном Е. та 

Рош Е. Мета дисертаційного дослідження також передбачає роботу з 

проблематизації аргументів енактивізму та їх систематизації для набуття 
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подальшого розвитку й дослідження кореляції цих аргументів із сучасними 

когнітивними програмами в майбутніх роботах дисертанта. 

Стимулом для появи теорії енактивізму була необхідність зміни 

парадигми в когнітивних науках і перехід від комп’ютеризованого 

трактування свідомості до отілесненого. Недосконалість широко 

розповсюдженого та домінантного підходу до пояснення когнітивних 

функцій людини, а саме недосконалість обчислювального підходу, і 

спровокувала виникнення тілесної парадигми.  

Міркуючи про енактивізм як частину когнітивної науки, природно 

виникає питання засад використання термінів когнітивна наука та 

когнітивістика з метою дотримання термінологічної гігієни. Для найбільш 

виваженого тлумачення змісту цих категорій, звернімося до праці 

українського філософа та дослідниці Нестерової Марьї Олександрівни 

“Когнітивістика: витоки, виклики, перспективи”. У роботі Марья 

Олександрівна обґрунтовує, що термін когнітивні науки варто 

використовувати на позначення мережі дисциплін, що пов’язані полем 

дослідження та методологічною матрицею. Спираючись на філософа О. 

Баксанського, Марья Олександрівна стверджує: “Традиційно [до 

когнітивних наук] можна віднести філософію (перш за все, епістемологію 

та методологію науки), лінгвістику, антропологію, нейрофізіологію, галузь 

штучного інтелекту та психологію. Сам термін когнітивні науки є 

узагальнюючим для різноманітних наук, що працюють в цьому 

предметному полі” [35, c. 14]. На думку філософа, термін когнітивістика 

варто вживати на позначення більш широкого спектру досліджень, що 

включають не лише науковий та філософський, але й прагматичний 

контекст [35, c. 15]. 

Енактивна теорія має своїм підґрунтям значну спадщину не лише 

когнітивної науки, але й міждисциплінарних напрямків дослідження, які й 

забезпечили успіх енактивізму. Поміж теоретичних попередників 
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енактивізму варто вирізнити психологічні, психобіологічні теорії, 

феноменологічні дослідження та роботу з нейронауковими 

експериментами. Зокрема, низка теорій кардинально вплинули на 

засновників енактивізму та надихнули їх на створення нової парадигми в 

когнітивній науці: концепція Жана Піаже та його робота над операційною 

теорією інтелекту, дослідження Анрі Пуанкаре про активну роль руху в 

побудові просторового сприйняття, Курт Гольдштейн, автор терміну 

самоактуалізація та засновник концепції організму, який 

самоактуалізується. Термін “енактивний” раніше подібним чином 

використовувався, наприклад, Джеромом Брунером у 1960-х роках для 

опису знань, які набуваються та маніфестуються посередництвом дії. 

Подібно до цього ми знаходимо філософські спорідненості з 

екзистенціальною феноменологією (М. Гайдеґґер, М. Мерло-Понті), зі 

східними традиціями усвідомленості, з біофілософією Ганса Джонса та 

прагматичними мислителями на зразок Дж. Д’юї. Спільні риси також 

можна віднайти в багатьох втілених, динамічних та системних ідеях 

сучасної когнітивної науки (С. Бір 2000, Е. Хатчінс 1995, А. Хуареро 1999, 

C. Кесло 1995), нейронауки (П. Бах-і-Ріта 1969, А. Дамасіо 1994, А. Скарда 

та В. Фрімен 1987, А. Енгель, П. Фріс, Дж. Зінгер 2001), еволюційної 

біології (Р. Левонтін, С. Ояма 2000) та штучного інтелекту й робототехніки 

(С. Бір 2003, Р. Брукс 1991, Ф. Харві 1997, С. Нолфі та Д. Флореано 2000, Т. 

Виноград 1986). 

Для того, щоб зрозуміти джерела енактивізму як напрямку 

динамічного тлумачення свідомості, необхідно розглянути історичну 

структуру когнітивної науки та напрями, які розвивались у цій галузі. 

Враховуючи специфіку предмету та мету даного дисертаційного 

дослідження, важливе методологічне значення має окреслення напрямів 

роботи з дослідження свідомості.  
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1.1 Когнітивізм та конекціонізм – альтернативний стимул до появи 

енактивізму 

Зародження когнітивної науки було спричинено необхідністю 

деталізованого пояснення принципів роботи свідомості та її механізмів. 

Історично вирізняють три напрями в межах досліджень свідомості: 

когнітивізм (1950 – 1970), конекціонізм (1980) та втілений динамізм (1990). 

Власне, формування втіленого підходу до трактування свідомості та 

перцепції було здійснено з метою протистояння когнітивізму та 

конекціонізму. Як влучно підкреслив український філософ та дослідник 

Вадим Ігорович Менжулін: “Кожна наукова дисципліна має свою 

“антидисципліну” (більш стару науку, що колись займала провідні позиції 

в дослідженні відповідних феноменів)” [33, c. 75].Схематично окреслимо 

зазначені напрями: когнітивізм тлумачить розум як комп’ютер, 

конекціонізм використовує підхід до пояснення свідомості з позиції 

нейронних мереж, а втілений динамізм розглядає свідомість як втілену 

динамічну систему. Далі звернімося до опису кожного з напрямків, які було 

наведено Е. Томсоном у книзі “Свідомість у житті: біологія, феноменологія 

та науки про свідомість”.  

Зародження когнітивізму слугувало своєрідною революцією, яка 

протиставляється біхевіористській психології. В основі новочасного 

напрямку було покладено тлумачення свідомості як комп’ютеризованого 

механізму. У той час, як біхевіоризм інтерпретує розум лише як відношення 

та процес обміну зовнішнього з внутрішнім, когнітивізм легітимізував 

звернення до внутрішніх процесів організму та вказав на критичне значення 

процесів інформаційного сприйняття та обміну для перцепції. “Комп’ютер 

слугував, так би мовити, машиною для маніпулювання символів. Символ – 

це предмет, який має певну форму та щось означає. Згідно з 

комп’ютеризованою моделлю свідомості, мозок також є комп’ютером або 
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фізичною системою символів. Ментальні процеси уможливлюються 

маніпулюванням символічних репрезентацій у мозку” [194, с. 5].  

Когнітивізм можна прирівнювати до філософського 

функціоналізму, оскільки представники даного напряму стверджують, що 

мозок є суто комп’ютеризованою функцією та його зв’язок із тілесністю не 

є суттєвим, адже свідомість може функціонувати й поза тілом. Таким 

чином, когнітивізм розділяє когнітивні процеси на три напрями: 

надособистісне, обчислювальну свідомість та суб’єктивні психічні явища. 

Для даного дисертаційного дослідження важливим є те, що таке розділення 

ускладнило та трансформувало проблему “прогалини в поясненні” (з англ. 

explanatory gap), яка була сформована ще в картезіанському дуалізмі. 

Відтак, наслідуючи когнітивізм, ми маємо не лише протиставлення суб’єкта 

та об’єкта, матерії та свідомості, але отримуємо цілісну тринітарну 

гіпертрофовану прогалину. Фактично, когнітивізм відмовляється від 

ментальності як такої в рамках суб’єктивного досвіду.  

Томсон виділяє три розгалуження прогалини в поясненні, які 

формулює когнітивізм: “1. Феноменологічна проблема свідомість-тіло: як 

мозок може отримувати досвід?  

2. Обчислювальна проблема свідомість-тіло: як мозок може 

забезпечувати міркування?  

3. Проблема свідомість-свідомість: який зв’язок між 

обчислювальними станами та досвідом?” [194, с. 7].  

Можна стверджувати, що когнітивізм значно розширив прогалину 

в поясненні й замість самої лише проблеми свідомість-тіло, відтепер ми 

набули ще й проблему свідомість-свідомість. Новостворена проблематика 

енактивізму, по факту, намагається з'ясувати взаємозв’язок між 

обчислювальною свідомістю та феноменологічною. Томсон намагається 

пояснити метафоризацію свідомості та мозку як комп’ютера та пов’язує це 

із соціокультурною проєкцією. Модель комп'ютеризованої системи 
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знаходить своє підґрунтя в особистості, яка постає математичним та 

логічним маніпулятором символів. Принагідно слід зазначити, що значним 

недоліком теорії когнітивізму є її тлумачення свідомості відокремлено від 

тіла. На думку Томсона такий комп’ютер є в першу чергу втіленим та 

інкорпорованим у навколишнє середовище. З позиції енактивізму механізм 

комп’ютеризації ніколи не є суто внутрішнім індивідуалізованим процесом, 

він є також частиною соціокультурної системи, в яку вписаний індивід. 

Когнітивізм проєктує абстрактні властивості моделі символічної системи 

суто на мозок, замість того, щоб включити соціокультурну компоненту, яка 

є критично важливою для пояснення функціонування свідомості [194, с. 7].  

Продовжуючи аналіз напрямів дослідження свідомості, звернімося 

до тлумачення теорії наступників когнітивізму, а саме до конекціонізму. 

Конекціоністи не виступали з критикою попередників, а радше поглянули 

на тлумачення механізмів свідомості під іншим кутом – з точки зору 

нейрофізіологічних та нейронних процесів. Конекціонізм (з англ. – 

connectionism) розпочав своє існування у 1980 році й намагався відродити 

ідеї ранньої кібернетики. Основою метафори до пояснення функціонування 

свідомості вони використали порівняння з механізмом нейронної мережі. За 

базис було взято штучну нейронну мережу, яка функціонувала як 

віртуальний комп’ютер. Назва конекціонізм пішла від пояснення процесу 

роботи такої штучної нейронної мережі, а саме її розділення на невеликі 

нейронні пласти, які поєднуються між собою числовими зв’язками. Мережа 

перетворює вхідні репрезентації у вихідні, забезпечуючи, таким чином, 

символічну взаємодію із зовнішнім світом та когнітивне представлення. 

Конекціонізм базується на тлумаченні архітектури нейронної мережі як 

механізму для утворення субсимволічних уявлень про явища зовнішнього 

світу. Відповідно до цієї теорії штучні нейронні мережі використовують 

абстрактні когнітивні властивості й, таким чином, утворюють кращу 

когнітивну архітектуру мозку, ніж фізичні символічні системи. 
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Конекціонізм постулює розпізнавання перцептивних моделей як 

інтелектуальну парадигму, в той час, як когнітивізм наголошує на 

важливості дедуктивних міркувань. Якщо порівнювати ці два напрямки 

когнітивної теорії, то когнітивізм, так би мовити, оселив свідомість лише в 

мозку, а конекціонізм просунувся трохи далі й надав більш динамічне 

пояснення механізмів перцепції, поєднавши пізнавальні процеси та 

навколишнє середовище. Продовжуючи розмову про відмінності теорій, 

варто відзначити ключове для даної дисертації методологічне 

основоположення, а саме – конекціоністи висунули гіпотезу про структурні 

властивості послідовного міркування. Іншими словами, згідно з цією 

теорією мовне пізнання відбувається не за допомогою маніпуляцій 

символами у самому мозку, а завдяки динамічній взаємодії нейронних 

мереж із символічними ресурсами навколишнього середовища [194, с. 9]. 

Описуючи характер взаємозв’язку нейронної мережі людини й 

зовнішнього середовища, варто зазначити, що особливістю цього 

взаємозв’язку є те, що нейронна система не містить жодних сенсомоторних 

зв’язків із зовнішнім середовищем, натомість обмін перцептивними 

образами відбувається завдяки зовнішнім та внутрішнім репрезентаціям.  

Когнітивізм та конекціонізм були об'єднані спільним постулатом 

про те, що сприйняття та пізнання – це, в першу чергу, вирішення вже 

наявних (тобто наперед визначених) задач та проблем. У подібній 

екосистемі розум виступає когнітивним несвідомим або ж субособистісною 

областю представлення мозку. Основна відмінність когнітивізму від 

конекціонізму у зазначеному теоретичному твердженні полягає лише у 

теоретичному тлумаченні представниками кожного з напрямків характеру 

та особливості обчислювального механізму та репрезентацій. 

Встановлюючи ж спільні погляди обох теорій, варто зазначити, що обом 

теоріям було притаманне відведення тілу епіфеноменальної ролі, інакше 

кажучи, тіло постає другорядним явищем, яке не грає суттєвої ролі для 
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свідомості. Як у когнітивізмі, так і у конекціонізмі визнавалася виняткова 

роль мозку та нейронних зв’язків для можливості здійснення сприйняття. 

Мозок означав достатню підставу для утворення сприйняттєвих образів 

навколишнього середовища.  

У рамках даного дисертаційного дослідження доцільно звернути 

увагу на спробу вирішення конекціоністами проблеми прогалини в 

поясненні. Це має принципове методологічне значення для подальшого 

вивчення енактивізму. З огляду на це варто зазначити, що конекціоністи не 

висунули обґрунтовану та комплексну програму вирішення прогалини в 

поясненні. Дійсно, конекціонізм зміг розширити та динамізувати область 

обчислювальної свідомості, але разом з тим, не надав нових ресурсів, які 

допомогли б пояснити або подолати розрив між обчислювальним та 

феноменологічним розумом. Таким чином, станом на 1990 рік, жодна з 

теорій когнітивної науки не могла забезпечити аргументованого подолання 

проблеми пояснювальної прогалини.  

Когнітивна наука намагалася тлумачити інтелект з точки зору 

виробництва, трансформації та маніпулювання внутрішніми станами. В 

основі такого підходу покладене порівняння функціонування мозку та 

свідомості як комп’ютера. Попри тривалу історію розвитку такого підходу 

та його теоретичне підґрунтя обчислювальна парадигма зіштовхнулася з 

низкою проблем. Когнітивістам було вкрай складно змоделювати або 

пояснити гнучкий, контекстно-залежний домен інтелекту, що є 

характерним для людської свідомості. На додаток, серед філософів не 

вистачало теоретичного консенсусу щодо найбільш коректного викладу 

поняття репрезентація (з англ. representation), що є ядром когнітивізму. До 

моменту публікації праці “Втілений розум: когнітивна наука та людський 

досвід” виклики, з якими зіштовхувалась когнітивна наука, виглядали 

більше як перманентні непереборні проблеми, аніж як тимчасові складнощі 

в утворенні нової парадигми. Водночас, декілька абсолютно різних 
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напрямів когнітивно-наукового теоретизування висували моделі й 

пояснення результатів, які йшли в розріз із когнітивним фреймворком. 

У цей же період бурхливого поширення новітніх тенденцій 

розпочалась робота над екологічною філософією, в рамках якої були спроби 

запропонувати додатковий набір рішень для пояснення функціонування 

перцептивної складової людської свідомості. Розгляд постулатів 

екологічної теорії є важливим для методологічного обґрунтування 

предметно-проблемного поля енактивізму. Згідно з теорією Джеймса 

Гібсона, засновника екологічного напрямку, візуальне сприйняття 

навколишнього середовища є безпосереднім в тому сенсі, що сприйняття не 

слід розуміти з точки зору репрезентативних та обчислювальних станів, які 

відновлюють інформацію про навколишнє середовище, яка втрачається в 

процесі сенсорного перетворення. 

Обчислювальні стани не аплікуються до сприйняття людини, 

оскільки воно можливе завдяки двом способам. По-перше, оскільки 

сенсорний вплив навколишнього середовища розгортається на людину з 

часом і може бути модульований власною діяльністю індивіда, концепція 

візуального сприйняття, як відновлення детальної інформації, недооцінює 

ресурси перцептивного стимулу, який доступний системам сприйняття 

людини. По-друге, те, що ми сприймаємо, пов’язане із нашими 

можливостями й цілями. Перцептивна система побудована так, що вона 

селекціонує релевантні сигнали під відповідні потреби. 

Така концепція прямої перцептивної активності людини є 

результатом поєднання функціональної психології та філософського 

реалізму, які в синергії поєднують концепцію “того хто сприймає” та 

навколишнього середовища як взаємно визначених та взаємозалежних 

понять. Бути тим, хто сприймає означає бути тим, хто скеровується 

навколишнім середовищем. 
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Концепція закладена Джеймсом Гібсоном корелюється з теорією 

енактивізму в питанні процесуальності сприйняття. Перцепція не є просто 

результатом, сліпим зчитуванням зовнішніх сигналів – вона є безперервним 

процесом реального світу. У цій процесуальності суб’єкт та об’єкт 

сприйняття є синергетичною єдністю.   

Ці та подібні ідеї обговорювалися під час створення першого 

маніфесту енактивізму. На противагу обчислювальному підходові, який 

постулює сприйняття як маніпулювання внутрішніми та зовнішніми 

даними кожна з новітніх тенденцій по-різному підкреслювала 

пояснювальну силу взаємодії того, хто сприймає із навколишнім 

середовищем. Така взаємодія стає можливою завдяки імплементаційним 

факторам, які містять властивості тіла пізнавача, його середовище та 

динаміку їх взаємодії.  
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1.2 Інтегральна роль втіленого динамізму як методологічного 

фундаменту енактивізму  

Третя концепція, в рамках когнітивної науки, має назву втіленого 

динамізму. Звернімося до схематичного огляду цієї концепції, адже окремі 

її постулати були своєрідною передумовою утворення енактивізму. Теорія 

зародилася на початку 1990-х років і являла собою критику попередніх 

концепцій когнітивізму та конекціонізму. Як вже згадувалося ранні течії 

когнітивної науки пояснювали функціонування свідомості без прив’язки до 

тіла. Сам мозок був достатньою підставою для можливості перцептивних 

процесів і єдиним зв’язком із зовнішнім світом був процес обміну 

репрезентаціями. Іншими словами, навколишнє середовище поставало 

лише незалежною репрезентацію, яку мозок віддзеркалює у вигляді 

візуальної моделі. Відтак, когнітивізм та конекціонізм не змогли 

запропонувати гіпотези взаємозв’язку свідомості та зовнішнього 

середовища та пояснити природу цього взаємозв’язку. Таким чином, обидві 

теорії не мали праксеологічного характеру, а радше свідчили лише про 

абстрактні, поза тілесні сприйняттєві матриці.  

Напрям втіленого динамізму проблематизував вищезазначені 

питання та наголосив на важливості обґрунтування втіленості та 

практичності перцепції, для можливості вирішення прогалини в поясненні. 

Особливістю нової теорії стало те, що її розробники зосередились на роботі 

з матрицею свідомості як самоорганізованою системою, яка перебуває в 

перманентній сенсомоторній взаємодії з навколишнім світом. Така 

взаємодія уможливлюється завдяки одночасному включенню одразу трьох 

компонентів: свідомість, тіло, зовнішній світ. Таким чином, свідомість 

постає втіленою динамічною системою, а не лише набором нейронних 

сполук для репрезентації.  

Проєкт втіленого динамізму передбачав роботу з двома важливими 

компонентами, а саме: визнанні свідомості як динамічної системи, а також 
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необхідності розглядати свідомість з позиції втіленості. “Центральна ідея 

підходу динамічних систем полягає у тому, що перцепція є внутрішньо 

темпоральним явищем і, відповідно, її слід розглядати з точки зору теорії 

динамічних систем. Модель динамічної системи має форму набору 

еволюційних рівнянь, які описують яким чином стан системи змінюється з 

часом. Сукупність усіх можливих станів системи відповідає “просторовому 

стану” або “фазовому простору” системи. Те, яким чином система змінює 

свій стан визначає, яку траєкторію у просторі вона обирає. Пояснення 

динамічних систем зосереджені на внутрішніх та зовнішніх силах, які 

формують такі траєкторії, коли вони розгортаються у часі. Вхідні стани 

описуються як порушення внутрішньої динаміки системи, а не як вказівки, 

яких потрібно дотримуватися. Внутрішні стани описуються як 

самоорганізовані компенсації, викликані пертурбаціями системи, а не як 

репрезентація зовнішніх станів речей” [194, с. 11]. Таким чином, згідно з 

поясненнями Томсона, динамічність нової концепції відрізняє її від 

попередніх теорій. Динамічність системи постає наріжним каменем до 

пояснення функціонування свідомості та сприйняття і відкриває завісу до 

обґрунтування того, як свідомість та зовнішній світ можуть взаємодіяти. 

Важливо наголосити, що характер даної взаємодії не є суто 

репрезентаційним, він є динамічним, плинним та тимчасовим. 

Другим важливим елементом нової теорії була втіленість 

свідомості та сприйняття. Пізнання зовнішнього світу відбувається 

способом отілесненої дії. Представники нової теорії погоджуються з 

попередниками у тому, що перцептивні процеси виникають з циклічних 

сенсомоторних моделей, проте головною відмінністю втіленого динамізму 

від когнітивізму та конекціонізму є те, що когнітивні системи здатні 

надавати унікальні розв’язки до перцептивних імпульсів та проблем. 

Інакше кажучи, система не діє по наперед заданому сценарію (як це 

відбувалось згідно з минулими теоріями), оскільки система має здатність 
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самостійно окреслювати об’єкт проблематизації та здійснювати автентичне 

рішення. 

На цьому етапі з’являється одна критична обставина, яка потребує 

детального пояснення. Питання стосується того, чи можна відокремлено 

говорити про складові нової теорії, тобто чи існує незалежна теорія 

динамізму перцепції та окрема теорія втіленості сприйняття? На думку 

Томсона, ми, безперечно, можемо розглядати динамізм та втіленість як 

окремі та незалежні напрямки, проте це з необхідністю призводить до 

утворення соліпсизму в аспекті вирішення прогалини в поясненні: 

“Динамізм та втіленість є логічно незалежними концепціями. Наприклад, 

динамічний конекціонізм містить динамічні ідеї щодо штучних нейронних 

мереж, в той час як дослідження автономних агентів у робототехніці містять 

ідеї втіленості без використання теорії динамічних систем. Однак, динамізм 

та втілення добре поєднуються та тісно пов’язані між собою для багатьох 

теоретиків. Рендал Бір зауважує, що хоча динамічний підхід, безумовно, 

може розглядатись окремо, він постає більш потужним у поєднанні з 

втіленим поглядом на пізнання” [194, с. 12].   

Розбудовуючи свою теорію, втілений динамізм створював 

критичний погляд на свідомість, відбудовуючись, таким чином, від 

когнітивізму та конекіцонізму. У той час як конекціонізм розглядав 

свідомість з позиції безтілесного розуму, втілений динамізм підкреслював 

непересічну важливість моторної активності та тілесного вдіювання 

свідомості у навколишнє середовище. Така позиція постає не гіпотетичною 

та абстрактною конструкцією, а є прямою вказівкою на доступну сферу 

проблематизації перцепції.  

Томсон у своєму описі втіленого динамізму як основоположення 

енактивізму окрему увагу приділяє поняттю когнітивного несвідомого в 

рамках нової теорії. Зокрема, він зазначає, що когнітивне несвідоме 

складається з процесів втіленого пізнання. У своїй праці “Свідомість у 
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житті: біологія, феноменологія та науки про свідомість” автор наводить 

чотири важливі аспекти витлумачення когнітивного несвідомого теорією 

втіленого динамізму. Аспекти, розглянуті нижче, доводять, що теорія 

втіленого динамізму є активною та “живою” теорією, яка перебуває у 

своєму розквіті та якій належить з’ясувати низку питань щодо природи 

свідомості та сприйняття. Перш за все, варто поглянути на розрізнення 

понять свідомого та несвідомого, іншими словами, варто звернутися до 

розгляду особистісного та субособистісного. Означена задача постає 

парадигмоутворюючою для втіленого динамізму, оскільки чіткого 

розрізнення й такого, яке не утворить соліпсизм, жодна з попередніх 

когнітивних теорій не змогла запропонувати. Далі, дослідникам втіленого 

динамізму належить визначити емпіричне питання про обсяг та межі 

усвідомлення власних психологічних та соматичних процесів. Третій 

аспект, на думку Томсона, стосується обґрунтування вже чинної тези про 

те, що фактично левова частка того, що становить біологічну та 

психологічну особистість є несвідомим. З цієї точки зору варто переглянути 

під іншим кутом питання когнітивних механізмів, адже, враховуючи цю 

тезу, суб’єктивність неможливо розуміти, не аплікувавши до неї несвідомі 

структури та процеси. Насамкінець, варто відзначити, що дані несвідомі 

структури та процеси належать, в першу чергу, тілу та циркулюють в 

соціокультурному та матеріальному середовищі. Іншими словами, дані 

структури не обмежуються самим лише мозком, вони циклічно 

взаємопов’язані з навколишнім світом та інтегрують свідомість у світ та 

світ у свідомість. Таким чином, втілений динамізм, як основа енактивізму, 

є чинною та живою парадигмою, яка в процесі свого функціонування 

намагається відповісти на критичні питання щодо природи свідомості та 

перцепції. Згідно з виконанням завдань дисертаційного дослідження ваги 

набуває висновок про те, що саме ця динамічність та активна змінність 

теорії є цінним методологічним аспектом для аналізу енактивізму. Сама 
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енактивна традиція є унікальною саме завдяки своєму фундаменту, який 

побудовано на основі низки суміжних когнітивних проєктів, які 

перебувають в процесі розвитку. Такий динамізм дозволяє енактивістам 

створювати інноваційні та виняткові гіпотетичні конструкти щодо природи 

перцепції [194, с. 12]. 

Контекстом до утворення концепції втіленого динамізму був 

пожвавлений інтерес філософської та наукової спільноти до проблеми 

перцепції та свідомості. Бажання та готовність подолати прогалину в 

поясненні за допомогою суб’єктивності та когнітивним процесам 

спричинили появу низки досліджень, які критикували обчислювальний, 

комп'ютеризований та репрезентаційний підходи. Зокрема, заснування 

енактивного підходу Варелою, Томсоном та Рош ознаменувало своєрідну 

відправну точку в об’єднанні втіленого динамізму та феноменологічного 

погляду на суб'єктивність особистості.  

Підсумок дослідження може бути представлений у такому 

твердженні: по-перше, новий підхід до пояснення природи перцепції 

базується на тезі про втіленість сприйняття як фундаментальної 

теоретичної основи. Пізнання та сприйняття є отілесненими, тобто такими, 

що залежать від тілесної детермінанти людини. Таким чином, перцепція 

обумовлена властивостями та можливостями тіла конкретного сприймача. 

Саме організація та функціональні особливості організму визначають 

можливості пізнання, а також форму того, що буде сприйматися індивідом. 

Важливим елементом нової теорії перцепції є визначення 

сприйняття та пізнання як енактивного (з англ. enacted). Когнітивна 

пізнавальна активність здійснюється лише посередництвом дії, яка своєю 

чергою творить власне когнітивне середовище. Таке середовище конструює 

релевантний контекст перцептивної активності. 

Отже, некласичний підхід до трактування перцепції базується на 

двох стовпах: динамічному (енактивному) та втіленому підходах. 
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Відбудовуючись від класичного підходу, який пояснює сприйняття в 

термінах обчислення, енактивізм вводить необхідність категорії тіла в 

сенсомоторній координації. Перцепція є частиною трихотомії  свідомість-

тіло-навколишнє середовище. Така зміна парадигми впливає не лише на 

історико-філософське трактування перцепції, а має прямий вплив на 

міждисциплінарні дослідження когнітивних наук. Так, наприклад, перехід 

до некласичного підходу суттєво змінив модель роботи над штучним 

інтелектом. Згідно з класичним підходом при побудові штучного інтелекту 

базисними встановлюються критерії розв’язання абстрактних задач та 

поведінка щодо наперед визначених темплейтів поведінки. У свою чергу, 

енактивний підхід передбачає іншу конфігурацію, де основоположними є 

поняття руху, самоконструювання інформації та взаємодії із зовнішнім 

світом.  
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1.3 Концептуальні джерела формування енактивізму: крос-

дисциплінарні та філософські теорії  

У рамках даного дисертаційного дослідження особливого значення 

набуваються ідеї та теорії, що послугували фундаментом енактивізму. 

Зважаючи на цю ціннісну ідейну складову, звернімося до розгляду особливо 

важливих філософських спадщин Е. Гусерля та М. Мерло-Понті, які стали 

ґрунтом для проєкту натуралізації феноменології Ф. Варели. Формуючи 

новий підхід до категорії перцепції, Ф. Варела опирався зокрема на працю 

Е. Гусерля “Ідеї”, в якій було досліджено структуру свідомості. Гусерль 

намагався редукувати структуру свідомості до безпосереднього досвіду, 

зокрема у праці “Криза європейських наук і трансцендентальна 

феноменологія” він зосередився на поясненні досвіду свідомості в тому, що 

він називав “живим світом”. Такий світ не є наївною, теоретичною 

концепцією, яка виявляється в природному відношенні. Це повсякденний 

живий світ, в якому теорія завжди спрямована на певну практичну 

реалізацію. Таким чином, на думку Гусерля, будь-яка рефлексія міститиме 

життєвий світ як активне тло й завдання феноменолога з’ясувати 

відношення між свідомістю, досвідом та життєвим світом.   

На думку Варели суттєвим недоліком проєкту Гусерля є його 

теоретезований підхід до досвіду. З огляду на брак прагматичного виміру 

Гусерль не зміг подолати розрив між наукою та досвідом, оскільки наука, 

на відміну від феноменологічної рефлексії, має життя поза теорією. Так 

само, як і феноменологічна концепція Мерло-Понті проєкт Гусерля 

зосереджується на праксеологічній складовій  людського досвіду, але суто 

теоретичним способом. Таким чином, в рамках західної традиції, 

феноменологія була та залишається філософією досвіду, єдиним форпостом 

думки, який працює з подібною проблематикою. Але, перш за все, ця 

філософія була і залишається теоретичною рефлексією. 
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Який же внесок зробила феноменологія в розвиток енактивізму та 

який вплив має феноменологічний опис суб’єктивного досвіду? Гусерль 

пояснює досвід як “те, що переживається” або ж “свідомий стан, який є 

особисто пережитим від першої особи” [145, с. 115–195]. Досвід охоплює 

сприйняття, уяву, пам’ять, емоції та інші аспекти свідомого життя. Кожен 

вчинок, свідоме судження, бажання тощо має певну якість, яка визначається 

досвідом. Гусерль також розрізняє пережитий досвід та властивості 

трансцендентного розуму суб’єкта. Це пов’язано з тим, що в пережитому 

досвіді ми можемо пізнати конкретний об’єкт у неповному обсязі, оскільки 

він представляється нам у певному аспекті, під певним кутом. Однак саме 

досвід об’єкта фундаментально закладений в основі нашого знайомства з 

ним. Як це описав відомий коментатор Гусерля, Ден Захаві: “Ми ніколи не 

сприймаємо об’єкт в його простому, безпосередньому існуванні – ми 

сприймаємо його в асоціації з тим, як ми цей об’єкт пізнали: побачили, 

відчули на запах, на смак тощо. Ми не можемо усвідомити предмет (смак 

лимону, запах троянди, побачений стіл), якщо ми не знаємо про досвід, 

завдяки якому цей предмет з’являється” [229, с. 121]. 

Одним із фундаментальних аспектів живого досвіду є “втіленість”, 

яка в проєкції феноменології розуміється як невіддільність нашого пізнання 

від досвіду нашого тіла. Тема тілесності є характерною для феноменології, 

але варто відзначити, що Гусерль та Мерло-Понті не розглядають тіло як 

один з об’єктів навколишнього світу. Для обох філософів тіло є анімованим, 

таким, що отримує досвід від першої особи, тіло-як-живе (Leib). Головною 

характеристикою живого тіла є те, що воно завжди подається як “моє власне 

тіло”, живе тіло є не просто центром переживань, а центром свободи волі, 

самовільним саморухом. Мерло-Понті пише: “Будь-яке сприйняття речі, 

форми, розміру, будь-яка перцептивна сталість належить до позиції світу та 

системи досвіду, в якому моє тіло неминуче пов'язане із цими явищами. 

Проте система досвіду не постає переді мною як перед Богом, вона 
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проживається мною з певної точки зору. Я не є глядачем, я залучений і це 

залучення робить можливою скінченність мого сприйняття й одночасно 

його відкритість до безмежного горизонту перцепції” [143, c. 353–354]. 

Можна підсумувати вплив феноменології на енактивізм наступним 

твердженням: людський досвід за своєю природою є втіленим, а 

дослідження втіленості обертається навколо понять дія, сприйняття, 

моторика. У сучасному енактивному мисленні, пізнання визначається як 

“здійснення досвідного ноу-хау в ситуативній та втіленій дії” [195, с. 13]. 

Як вже зазначалось, Гусерль та Мерло-Понті надають особливого значення 

ролі фізичної моторики в сприйнятті і обидва наголошують на неявній, 

рефлексивно-функціональній тілесній інтенційності, яка лежить в основі 

всього, що ми робимо. Тіло постає єдиним засобом існування у світі й саме 

цей аспект втіленого існування є ключовим для енактивного розуміння 

досвіду. Будь-який науковий погляд на тіло як місце зближення перцепції 

та дії, вимагає не лише погляду на самосвідомість, але й погляду на 

дорефлексивну втіленість.  

У контексті даного дисертаційного дослідження варто звернути 

також увагу на інший важливий розділ феноменології, який корелюється з 

енактивною теорією – це релятивна природа предмету та його зв’язок зі 

світом. Як втіленість, так і релятивність між організмом та світом є 

аспектами того, що конституюється досвідом, іншими словами, того, як ми 

сприймаємо та діємо у світі, взаємодіємо в соціумі або живемо як окрема 

біологічна система. Втіленість визначає не лише те, як ми сприймаємо й 

діємо, але й те, як світ з’являється перед нами та як він нами відчувається. 

Стосовно релятивності, то, як вже було зазначено, розум і світ не 

тлумачаться як дві наперед дані дискретності, але як взаємоконституйовані 

в динамічних та активних відносинах. 

Гусерль постулював загальну природу досвіду та світу як постійно 

присутній горизонт переживань і ця тема надалі була підхоплена 
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Гайдеґґером і Мерло-Понті. Для обох філософів підрив класичних 

дихотомій суб’єкт / об’єкт, суб’єкт / світ становить суттєвий каркас їх 

філософських проєктів. Для Гайдеґґера саме встановлення дефісів між 

словами в понятті “буття-у-світі” (з нім. – In-der-Welt-sein) служить 

наочною ілюстрацією концептуального подолання бінарності. Саме в цій 

тезі ми можемо чітко простежити формування фундаментального базису 

для енактивізму. Зокрема, Е. Рош зазначала, що середовище живого тіла, 

будь-якого рівня складності, постійно змінюється під впливом 

навколишнього середовища, одночасно впливаючи на цю навколишню 

дійсність, паралельно її конституюючи. Суб’єкт та об’єкт не є наперед 

даними поняттями, вони є взаємноконструктивними.  

У контексті таких панівних підходів до роботи зі свідомістю та 

перцепцією Ф. Варела поставив за мету розширити горизонти традиційного 

підходу до роботи з категорією досвіду та надати рефлексії у цьому полі 

праксеологічного виміру. Саме тому для енактивізму вкрай важливою є 

концепція дії та “вдіювання” (enactment) для пояснення перцептивного 

досвіду. Про взаємодію когнітивного суб’єкта із середовищем та 

визначальну дію тілесного руху для формування самоідентичності писав 

Анрі Берґсон у своїй праці “Матерія та пам’ять” у 1896 році. Він 

наголошував на тому, що для соціального самовиявлення та формування Я 

критичним є сприйняття власного тіла як центру. Наше уявлення в 

ранньому дитинстві є безособовим доти, доки ми не усвідомимо, що під час 

руху в просторі навколишні образи змінюються, а наше тіло залишається 

сталим. Це і дає підставу для свідомості дитині зробити тіло центром, з яким 

він співвідносить усі інші образи.  

Енактивізм перейняв у філософії Берґсона концепцію тілесності як 

ядра перцепції та знаряддя сприйняття зовнішньої реальності. Цілком 

підтримуючи позицію Берґсона щодо подолання прірви між реалізмом та 

ідеалізмом, в рамках нашого дослідження ми можемо стверджувати, що ця 
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концепція послугувала підставою для впровадження конститутивної 

функції образу тіла. Тілесність постає певним образом l’image, який 

виконує селективну функцію. Його відмінність від інших образів 

навколишньої реальності полягає якраз у тому, що тіло обирає об’єкти 

сприйняття та виокремлює релевантні з-поміж універсуму образів. Таким 

чином, тіло є концентратором активної діяльності, що породжує сприйняття 

та може впливати на предмети зовнішнього світу. 

На думку Берґсона, і надалі ми простежуємо це в енактивізмі, тіло 

наділяється здатністю до віртуальної дії. Це вдаване відбиття вибраних 

образів, які тіло аналізує, наділяючи їх напрямком дії згідно з потребою 

образу. Тіло уможливлює сприйняття завдяки практичному розрізненню та 

здійснює безпосередній акт перцепції в момент, коли виокремлений тілом 

імпульс супроводжується відповідною реакцією. Роль тіла як селектора 

полягає також у тому, що воно ініціює, приймає та обробляє рухи, 

створюючи зворотну реакцію. Утилітарність сприйняття полягає в 

направленості тіла на те, що його цікавить, те, що підпадає під зону його 

впливу. Осягання предметів зовнішньої реальності можливе 

посередництвом тіла: “Згідно з перцептивними поглядами А. Берґсона 

сприйняття має утилітарний характер, оскільки воно спрямоване на те, що 

цікавить тіло в певний проміжок часу, тобто на те, на що воно здатне 

вплинути. Сприйняття є функцією дії, а не пізнання, оскільки саме дія 

передує пізнанню, а не навпаки. Гіпотеза про енактивність сприйняття 

дозволила А. Берґсону обґрунтувати подолання матеріалізму та ідеалізму 

шляхом дії, яка зближує тіло і дух. Відтак, теорія Берґсона та його позиція 

щодо боротьби з дихотомією в сприйнятті відіграла значну роль для 

методологічної побудови енактивної парадигми. 

Фактично, тіло створює певне дистанціювання відносно інших 

речей, саме ця дистанція визначає ступінь свободи самого тіла та його 

можливих дій. Однак, встановлення дистанції є також механізмом захисту, 
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дія якого полягає у спротиві можливим впливам з боку навколишніх речей. 

Тіло здатне керувати віртуальними рухами, в той час, як актуальний рух 

цілком його поглинає і створює дистанцію між самим тілом і речами. Таким 

чином, тіло створює дистанціювання в тому випадку, коли воно може 

передбачити потенційний вплив речей на нього. Тіло постає засобом, 

призначення якого рухати себе та інші предмети, впливати на них та бути 

центром їх дій” [3, с. 69]. 

Керуючись метою та завданням даного розділу дисертаційного 

дослідження, звернімося до аналізу додаткового складника теорії Берґсона, 

яка на нашу думку відіграє концептуальну роль в подальшій роботі над 

дослідженням енактивізму. Йдеться про виняткову роль активної дії для 

уможливлення тілесного сприйняття. У “Матерії та пам’яті” Берґсон 

зазначає: “Актуальність нашого сприйняття полягає в його активності, у 

рухах, які мають протяжність. Але це не хочуть помічати ті, хто 

розглядають сприйняття як різновид споглядання, приписуючи йому суто 

спекулятивну ціль і спрямування на безкорисливе пізнання: так, ніби 

потрібно відділити його від дії, обірвати його зв’язки з реальністю, зробити 

його непоясненним та марним! Таким чином, скасовується будь-яке 

розрізнення між сприйняттям та спогадом, оскільки минуле за своє суттю є 

те, що вже не діє, і, не визнаючи цієї ознаки минулого, стає неможливим 

відрізнити його від теперішнього, тобто від чинного” [44, с. 199–200]. 

Погляд Берґсона на категорію перцепції передбачає, що в матерії 

вже наявна нескінченна множинність образів й сприйняття є універсальним 

образом всього. Його задача – обмежувати себе та зосереджувати 

перцепцію до того, що є релевантним суб’єкту. Як вже було зазначено, така 

ідея селективності сприйняття, перекликається із позицією енактивізму, 

адже сприймати всі образи навколишнього світу означає стати 

матеріальним предметом: “Сприймати свідомо – означає обирати, і 
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свідомість полягає, перш за все, в цьому практичному розрізненні” [44, с. 

187]. 

Ідеї “Творчої еволюції” Берґсона суттєво вплинули на формування 

позиції енактивізму щодо пояснення свідомості. Насамперед теза про 

свідомість як відкриту, автопоетичну систему, яка динамічно 

самопороджується, напряму перегукується з концепцією Берґсона “élan 

vital”, тобто життєвого пориву. Це своєрідна потреба у творчості, у 

спонтанності як основі для творчості. Взаємозалежність перцепції між 

агентом та зовнішнім світом є творчим танком, де кожен рух уможливлює 

сприйняття. 

На нашу думку, не менш впливовою концепцією на формування 

енактивізму була теорія Берґсона про кінематографічну природу 

сприйняття. На думку філософа сприймати – означає робити нерухомим, 

схоплювати образ у моменті, робити його атемпоральним. Ця концепція 

послугувала фундаментом і отримала цілісне нейрофізіологічне 

підтвердження в роботах Ф. Варели. Кадр є не що інше, як локалізована 

група нейронів. Сам кадр “неживий”, він стає активним лише у взаємодії з 

іншими кадрами, які й дозволяють сформувати цілісну картину сприйняття 

певного явища. Результати й обґрунтування зазначеної теорії містяться в 

роботі “Втілений розум: когнітивна наука та людський досвід”: 

“Експерименти показують, що у сфері зорового сприйняття, відбувається 

природне розкладання на кадри, і таке кадрування частково і локально 

пов’язане з ритмом мозкової діяльності тривалістю приблизно 0,1 – 0,2 

секунди мінімум. Говорячи в загальних рисах, якщо світлові сигнали 

подаються на початку кадру, то ймовірність побачити їх одночасно 

набагато вища, ніж коли вони подаються в кінці зорового кадру, і тоді 

другий сигнал може потрапити в наступний кадр. Усе, що потрапляє в один 

і той же кадр, буде відчуватися суб’єктом як те, що відбувається в одному 

часовому проміжку, в одному “зараз”. Граничний період приблизно в 0,15 
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секунди можна вважати тим мінімальним відрізком часу, в межах якого 

виникає зоровий образ, що піддається опису та розпізнаванню” [213, c. 75–

76]. 

Якщо аналізувати погляди енактивістів та Берґсона, то ми знайдемо 

багато спільного в трактуванні тілесності та активності природи 

сприйняття. Згідно з обома теоріями, дія тіла вбудовує свідомість 

перцепієнта в реальність. Енактивісти, як і Берґсон, плідно працювали над 

аргументацією стирання межі між об’єктивним та суб’єктивним. Таким 

чином, нова перцептивна теорія постулює холістичний підхід до цілісності 

тіла, свідомості та духу.   

Ми вже торкалися теми заперечення репрезентаціоналізму як 

одного з пунктів програми енактивізму. Варто також додати, що сприйняття 

адаптується залежно від форми досвіду тіла. Адаптацію сприйняття можна 

простежити на прикладі перцепції кольору. На думку Варели, колір є 

змінною, що залежить від великої кількості факторів, тобто, це не просто 

властивість об’єкта, яка подається як даність. Динамічність процесу 

сприйняття передбачає спрямування накопиченого досвіду тілесності на 

об’єкти зовнішньої реальності. Таким чином, тілу вдається спрогнозувати 

поведінку явищ середовища, провзаємодіяти з ними та відбудувати їх 

образи у свідомості шляхом активного вдіювання. 

Взаємодія з об’єктами зовнішньої реальності є головною ознакою 

трактування перцепції енактивною теорією. Така взаємодія має характер 

єдності перцепієнта та явища навколишнього середовища. Іншими словами, 

не варто розцінювати феномен перцепції як просте зчитування ознак 

об’єктів, а радше розглядати процес сприйняття як активне формування 

осмислених образів. Додатково, з метою верифікованої методологічної 

артикуляції згідно з завданнями дослідження варто також відзначити, що 

теоретизований або суто біологічний погляд на явище перцепції не може 

дати якісної інформації про те, як функціонує це явище. Варто розглядати 
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перцепцію на тлі цілісності та автопоетичності людини як живого 

організму. 

Продовжимо аналіз підвалин постулатів енактивної теорії та 

звернемося до наступної важливої концепції, яка сформувала базу для 

утворення енактивізму – це проєкт натуралістичної концепції людської 

природи Девіда Г’юма. У своєму “Трактаті про людську природу” він 

намагався обґрунтувати, що когнітивні, моральні та етичні аспекти життя 

людини можна пояснити з натуралістичної точки зору. 

Експериментальна філософія Г’юма базується на досвіді. На думку 

філософа фундаментом науки про людину є досвід. Сутність розуму так 

само невідома нам, як і сутність зовнішніх тіл, і в пізнанні розуму ми не 

можемо виходити за межі досвіду. Досвід є і початковим і кінцевим 

пунктом усіх наших міркувань про пізнання [23]. 

Динамічний енактивний підхід до когнітивної науки побудований, 

зокрема, на визначенні Г’юмом недостатності картезіанської дихотомії, в 

якій пізнання є формою абстрактного судження, яке здійснюється в 

безтілесній ментальній субстанції. Г’юм започаткував теорію синергії 

свідомості та тіла, в якій субстанція розуму є невіддільною від руху: рух і є 

причиною мислення та сприйняття. 

Ми вже згадували, що енактивізм утворився як опозиція до 

репрезентаційної та обчислювальної теорії сприйняття, де мозок виступав у 

ролі машини. Для пояснення процесу пізнання недостатньо просто 

асоціювати його з ментальними репрезентаціями – свідомості необхідне 

тіло, для здійснення перцептивної активності. Г’юм у своїй теорії визначив 

людину як сув’язь різних сприйняттів, які взаємодіють один з одним та 

знаходяться у постійному русі. Думки Г’юма про людське Я як систему, яка 

сама себе конструює є дуже наближеними до концепції, яку пізніше Варела 

назве автопоезисом. Д. Г’юм у своїй концепції витлумачує тлумачить 

людину як цілісну автопоетичну систему, якій притаманна замкнутість та 
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структурне сполучення між її елементами й навколишнім середовищем. 

Складові частини цієї системи є одночасно і причинами й наслідками, що 

утворюють своєрідну циклічну причинність. 

Поняття автопоетичної системи є ключовим для розуміння 

енактивної теорії, адже цей концепт пояснює підхід до розуміння Я як 

живої, динамічної системи. І саме Г’юмівська теорія про людину як сув’язь 

сприйняттів слугує фундаментом для сучасного розуміння свідомості як 

складової частини самоорганізованої та динамічної системи. 

Іншим джерелом теорії енактивізму була кібернетика другого 

порядку Гайнца фон Ферстера, австрійського фізика, одного з 

основоположників кібернетики. Фон Ферстер встановив дві 

фундаментальні ідеї, які були покладені в основу енактивізму – 

автономність та відповідальність. Автопоезис Варели містить обидва 

поняття як необхідні для характеристики живої системи, оскільки 

автономність пов’язана з самореферентністю та циклічністю, а 

відповідальність є поведінковим наслідком автономності. Г. фон Ферстер 

стверджував, що світ може бути описаним лише посередництвом потенцій, 

які актуалізуються в когнітивній дії, тобто пізнання є епістемічною дією, і 

світ пізнавача виникає лише разом із його активною дією. 

Фон Ферстер надихнув засновників енактивізму на роздуми про 

природу самості й пошуки відповіді на запитання чи існує тотожність 

особистості? Австрійський фізик постулював, що людина не може бачити 

одне й те ж обличчя двічі. Колись побачене обличчя неможливо побачити 

знову, тому що воно, як і все інше, назавжди втрачене. Змінюється не лише 

світ, але й людина з її когнітивними здатностями. Пізніше Варела та Томсон 

візьмуть за основу цю ідею в тлумаченні неможливості самототожності. 

Вони заперечать будь-яку теоретичну основу ідентичності особистості й 

розроблять аргументацію до пояснення особистості як складної 

синергетичної цілісності, що динамічно перцепує світ. 
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Фундаментальною ідеєю кібернетичного мислення була ідея 

циклічності та самоструктурування. Жодна система не змогла б вижити без 

здатності підтримувати та відтворювати свою власну поведінку та власну 

організацію. “Свідомість свідомості є самосвідомість, розуміння розуміння 

є саморозуміння. Навколишній світ в тому вигляді, в якому ми його 

сприймаємо є нашим витвором. Замість того, щоб турбуватися про 

недоступну нам зовнішню реальність, розумніше буде сфокусувати увагу 

на світ, який ми будуємо в процесі взаємодії та комунікації з іншими 

людьми на основі нашого досвіду” [24, с. 93]. Тезу фон Ферстера про 

самовідтворення як основу світосприйняття перейняв Варела та розвинув у 

цілісну матрицю автопоетичної перцепції.  

Ґрунтовний внесок у теорію автопоезису Ф. Варели зробив його 

вчитель і наставник У. Матурана, який тривалий час працював над 

автопоетичною теорією в широких онтологічних рамках. Два онтологічні 

принципи були покладені в основу бачення Матурани – це принцип 

детермінізму та принцип онтологічної замкнутості. Згідно з принципом 

структурного детермінізму людина – це жива система, операційна логіка 

якої безпосередньо пов’язана з її фізичними можливостями. Крім того, така 

фізична система позбавлена мети та є автопоетичною. Бути автопоетичною 

системою означає бути замкнутою системою з тривіально механічними 

процесами. Основний постулат детерміністичної онтології Матурани 

полягає в тому, що живі істоти мусять сприйматися як звичайні природні 

системи, як ті, що не мають самоконтролю або мети. 

Матурана стверджує, що функціональну організацію живих істот 

слід розуміти як замкнутий контур, що не має входів та виходів. Вчений 

додає, що спостерігач у своїх описах та поясненнях зобов’язаний поважати 

цю замкнутість. Іншими словами, спостерігаючи за живою істотою, ми не 

маємо підстав сприймати свою точку відліку як ту, згідно з якою живе інша 

істота. Це відбувається не тому, що жива істота має передбачувану точку 



47 

зору, а скоріше тому, що функціональна організація живої істоти полягає у 

підтримці набору внутрішніх корелятів діяльності, в якій людина 

ідентифікує навколишнє середовище або зовнішній світ організму. Таке 

зовнішнє середовище є для живої системи додатковим функціональним 

кроком, який не відрізняється від інших у безперервній динаміці станів. 

Таким чином, Матурана описує живих істот не як системи відкриті й 

орієнтовані на світ, а, радше, як системи, котрі закривають себе через світ. 

На думку Матурани для структурної динаміки живої істоти не існує 

поняття живого середовища, стосовно якого можна діяти або 

вдосконалювати його адаптацію. Те, що ми визначаємо як зовнішнє 

середовище для самої живої істоти є абсолютно прозорим поняттям і таким, 

що не існує. Згідно з цими міркуваннями будь-який інтенційний опис живої 

істоти є концептуально порожнім та безпідставним. Ніщо з того, що 

відбувається в живій істоті не є таким, що спрямовується на зовнішнє 

середовище. Жоден стан структурної динаміки живої істоти не стосується 

навколишнього середовища. З огляду на це, можна стверджувати, що, якщо 

живі істоти сприймаються як замкнуті системи, то сама ідея того, що вони 

працюють, отримуючи вхідні дані із зовнішнього світу, позбавлена сенсу. 

На початку 1970-х років Варела розпочинає колаборацію з 

Матураною і разом вони розробляють цілісну екосистему автопоетичної 

теорії. Перед авторами постала задача дослідити генезис та функціонування 

живих систем з точки зору еволюційно-діяльнісних уявлень. Мета 

дослідження полягала у виявленні фундаментального начала, яке властивий 

усім живим істотам.  

Схематично окреслимо функцію автопоезису нижче, більш 

детально автопоетичний проєкт буде розглянуто у відповідному розділі. 

Отож, функція автопоезису зводиться до двох похідних: здатності 

самовідтворюватися та зберігати власну автономію щодо навколишнього 

середовища. На думку Варели та Матурани цілісність автопоетичної 
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системи полягає в сукупності властивостей існування живої системи у 

просторі та її відмежованості від зовнішніх факторів. Проте, чи може 

автопоетична жива система, що є функціонально замкненою, взаємодіяти з 

навколишнім середовищем? Відповідь на це запитання автори надають у 

визначенні динамічної єдності. Річ у тім, що, згідно із синергетичними 

поглядами, лише суцільно відкрита система здатна обмінюватись 

інформацією із зовнішніми явищами, що уможливлює її самовідтворення. 

Водночас, операційно замкнена система не бере участі в процесах обміну, 

але через внутрішню хаотичність всередині вона може самознищитись. 

Саме тому Варела та Матурана наголошують на частковій замкненості 

живих систем. Така система може одночасно взаємодіяти із зовнішніми 

явищами, зберігаючи при цьому власну автономність щодо цих явищ. 

Причиною такої часткової замкненості є одночасна необхідність 

безперервного оновлення та підтримання цілісності власної структури.  

Концепція автопоезису змінила розуміння дихотомії світу та 

спостерігача. Незалежна реальність, яку пізнає спостерігач, вимагає 

активної взаємодії. Однак, така взаємодія не повинна спричинити змін в 

автономності живої системи. Така функціональна особливість 

автопоетичної теорії спонукала до запровадження поняття коонтогенеза, 

тобто узгодженого розвитку організмів, які пов’язані структурним 

контекстом навколишнього середовища. Князева стверджує: “Когнітивний 

агент та середовище детермінують один одного. Вони пов’язані складним 

зчепленням прямих та зворотних зв’язків, які перебувають у відношенні 

кодеремінації. Вони використовують взаємно надані можливості, 

пробуджують один одного, творять один одного, змінюються в когнітивній 

дії та завдяки їй” [23, с. 261]. Така механіка пояснення співвідношення 

когнітивної системи та навколишнього середовища допомагає побороти 

бінарність у вигляді суб’єкт-об’єкт, в якій сприймач є дистанційованим від 

світу спостерігачем. 
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Спільна робота Варели та Матурани над автопоетичною 

концепцією заклала фундамент для основних постулатів теорії енактивізму. 

Зокрема, в рамках енактивного підходу сприйняття осмислюється в 

термінах дії, а не як репрезентація зовнішнього світу. Такий підхід має за 

основу вже зазначене розуміння часткової замкненості живої системи, адже 

осягнення зовнішнього світу, згідно з автопоетичною концепцією, можливе 

лише завдяки коонтогенетичній дії, яка зберігає автономність системи 

перцепієнта. Таким чином, взаємодія індивіда з навколишнім середовищем 

в еволюційному вимірі передбачає перехід від онтогенетичного аспекту 

розвитку індивіда до філогенетичного аспекту історії виду та його 

трансформацій. Описуючи механізм взаємодії живої системи з 

навколишнім середовищем, Матурана та Варела відтворюють її структурне 

сполучення з навколишнім світом: “Структурне сполучення – це процес 

співіснування живої системи та її довкілля, при якому вони діють як 

джерела взаємних пертурбацій. Історичний вимір структурного сполучення 

в індивідуальній живій системі породжує поняття онтогенезу. Онтогенез – 

це історія взаємних трансформацій організму та його навколишнього 

середовища, який передбачає, що структурне втілення автопоетичної 

організації поступово трансформується в плині індивідуального розвитку, 

не перериваючи сам автопоезис. Структурні трансформації, які впливають 

на живу систему в поступі онтогенезу можуть бути якими завгодно, за 

умови збереження структурного сполучення із середовищем, тобто при 

збереженні її автопоетичної організації” [34, с. 149]. 

Енактивізм у своїх пошуках розв’язання проблеми протиставлення 

суб’єкта і об’єкта віднайшов серединний шлях. Буквально – “middle way”, 

що описаний у філософії Мадг’яміки й став тим пазлом, який допоміг 

сформувати нову теорію перцепції. У головній книзі енактивізму “Втілений 

розум: когнітивна наука та людський досвід”, засновники теорії 

звертаються до категорії усвідомленої медитації. Варела, Томсон та Рош 
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стверджують, що буддійська доктрина недуалізму має значний вплив на 

когнітивну науку. Річ у тім, що в індійській філософській традиції 

філософія ніколи не була абстрактним заняттям, вона завжди була 

прив’язана до дисциплінарних методів пізнання різних видів медитацій. 

Практика буддійської усвідомленості передбачає цілковите поєднання тіла 

й свідомості для можливості осягнення людського досвіду та світу поза 

ним. На думку авторів, такий підхід дає можливість когнітивній науці 

здійснити суттєвий стрибок у вивченні того, як сприймає людина та чим є 

людський досвід. Таким чином, вплив буддійської традиції виявився 

фундаментальним, особливо роль методу усвідомленості. Усвідомленість 

сама по собі означає, що свідомість постійно присутня у втіленому 

повсякденному досвіді. Медитативні практики створені для того, щоб 

повертати свідомість від теоретизування назад до ситуації власного досвіду 

як такого.  
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Висновок до Розділу 1 

За результатами матеріалів, які складають зміст першого розділу 

слід констатувати, що енактивізм, як парадигмальна філософська програма 

спирається на цілу систему філософських та крос-дисциплінарних 

напрацювань. Теорія енактивізму ввібрала есенцію методології 

феноменології, нейробіології, нейрофізіології та когнітивних наук, 

утворивши автентичну та унікальну програму тлумачення природи 

перцепції та свідомості людини.  

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що новітня енактивна 

теорія перцепції вперше засвідчила важливість трихотомії свідомість-тіло-

світ для пояснення процесу сприйняття та тлумачення структури 

свідомості. Енактивізм використовував тілесну детермінанту для 

уможливлення пояснення процесів обробки перцептивних образів. Саме 

втіленість свідомості та її цілковита інтегрованість у навколишній світ 

дозволяє представникам енактивізму найближче підійти до розв’язання 

проблеми прогалини в поясненні.  

Було встановлено, що енактивізм як філософський напрям був 

створений як альтернатива обчислювальним теоріям когнітивної науки, а 

саме когнітивізму та конекціонізму. Відбудовуючись від попередніх теорій, 

енактивізм доводить недостатність комп’ютеризованого трактування 

свідомості та заперечує валідність репрезентаціоналізму. Принагідно 

зазначимо, що в рамках енактивізму наводиться  експериментальне 

підтвердження хибності позиціювання свідомості як віртуального 

комп’ютера або нейромережі, яка може існувати відокремлено від тіла.  

У межах першого розділу була здійснена аналітика методології 

втіленого динамізму та була проведена кореляція між функціональними 

постулатами динамічної теорії та теорії енактивізму. Відповідно до 

теоретико-методологічних умов дослідження була відтворена проєкція 

методів втіленого динамізму на теорію енактивізму. Це дозволило зробити 
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висновок, що свідомість є динамічною системою, яка активує перцептивні 

механізми посередництвом моторної діяльності тіла у світі. Було доведено, 

що така динамічна система характеризується автономністю, 

емерджентністю та імпульсивністю, що дозволяє свідомості та когнітивним 

механізмам адаптовано діяти в межах змінного середовища. 

У рамках дослідження було ідентифіковано філософські напрями 

та роботи, які справили найбільший вплив на утворення енактивної 

парадигми. Зокрема, було встановлено, що підґрунтям для створення 

Варелою проєкту натуралізації феноменології були напрацювання Гусерля 

та Мерло-Понті в напрямку феноменології тілесності. З огляду на 

проаналізований матеріал ми дійшли висновку, що енактивізм запровадив 

суттєві концептуальні пояснення та коригування до постулатів 

феноменології тілесності. Зокрема, варто відзначити, що праксеологічна 

орієнтованість та акцент на діяльнісну компоненту дозволяє 

натуралізованому варіанту феноменології підійти ближче до розв’язання 

складної проблеми свідомості.  

Аналіз джерельної бази дозволив встановити корелятивну 

співвіднесеність між концепціями Берґсона та представників енактивізму. 

Зокрема, було відзначено, що ідея тілесності як ядра та медіатора перцепції 

є визначальною для пояснення механізмів свідомості. На нашу думку, 

доктрина Берґсона та його погляд на категорію образу (з фр. l’image) може 

стати вирішальним концептуальним моментом для добудови окремих 

постулатів енактивізму. З нашого погляду встановлення кореляції між 

даними теоріями є перспективним напрямом дослідження, який допоможе 

завершити пазл тлумачення перцепції. Особливо цінним для даної кореляції 

є теорія стирання межі між ідеалізмом та матеріалізмом відповідно до задачі 

енактивізму щодо руйнування кордонів суб’єктом та об’єктом. 

Міркуючи про необхідність синергетичної єдності тіла, свідомості 

та світу в розділі наведені важливі постулати теорії Г’юма та його 
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твердження про недостатність картезіанської дихотомії. На нашу думку, 

для якісного розуміння флагманської програми енактивізму було вкрай 

важливо відзначити погляд Г’юма на людину як сув’язь сприйняттів, що 

характеризується активним динамізмом. Особливо цікавим є твердження 

про циклічність та невіддільність субстанції розуму від руху. На наш 

погляд, Г’юмівська перцептивна теорія була трансформована сучасною 

енактивною теорією, внаслідок чого була створена концепція когнітивної 

системи як замкненої та автопоетичної, що здатна до самоконструювання 

та інтеграції в зовнішню реальність. 

На основі проаналізованих теоретичних та методологічних ідей, які 

представлені в кібернетиці та нейробіології було встановлено відповідність 

між енактивізмом та теорією кібернетики другого порядку. Зокрема, було 

відзначено важливу кореляцію між ідеями автономності й відповідальності 

в кібернетиці та концепціями самореферентності й циклічності в 

енактивізмі. У межах розділу була відзначена важлива закономірність щодо 

пояснення ідентичності системи в кібернетиці. Зокрема, було зазначено, що 

система не може бути самототожною. У подальшому однойменному розділі 

про тотожність самості буде проаналізовано ставлення енактивізму до 

можливості самототожності людини як системи.  

Ґрунтуючись на біографічному аналізі колаборацій представників 

енактивізму, була уточнена виняткова роль співпраці Варели та його 

вчителя Матурани. Був означений важливий концепційний 

мультидисциплінарний внесок в детерміністичну онтологію та 

епістемологію перцепції як результат співпраці вчених. Унаслідок обміну 

філософською та нейробіологічною експертизою була заснована теорія 

автопоезису в рамках енактивного проєкту.  

Автопоетична теорія енактивізму назавжди змінила підхід до 

небінарного розуміння перцепції та відкрила нові методологічні принципи, 

що дозволяють пояснити, яким чином людина перцепує світ та надає 
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зворотний зв’язок явищам зовнішньої реальності. Для даного 

дисертаційного дослідження було вкрай важливо наголосити на винятковій 

активній взаємодії свідомості та світу через тіло. Цей когнітивний каркас 

детермінує та уможливлює перцептивні процеси людини як автопоетичої 

системи. 
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РОЗДІЛ 2. ПАРАДИГМА ЕНАКТИВІЗМУ – СТАНОВЛЕННЯ 

ЦЕНТРАЛЬНИХ ІДЕЙ  

 

2.1 Постановка проблеми: визначення категорії перцептивного 

організму (perceptual organism) та процесу сприйняття 

1У межах даного розділу звернімося до більш детального розгляду 

проблематики, з якою працює енактивізм. Зокрема, окреслимо ключові 

категорії, базові постулати та погляди представників енактивізму на 

проблему перцепції. Для початку проаналізуємо уривок книги Томсона 

“Свідомість у житті: біологія, феноменологія та науки про свідомість”, де 

він перелічує головні постулати енактивізму в п’яти тезах: “Перша ідея 

полягає в тому, що живі істоти є автономними агентами, які активно 

генерують себе та підтримують своє існування і тим самим енактивують та 

підтримують власні когнітивні домени. Друга ідея полягає в тому, що 

нервова система є автономною динамічною системою, вона активно 

породжує та підтримує власні змістовні й когерентні патерни активності, 

відповідно до своєї діяльності в якості кругової та референтної мережі 

співзалежних нейронів. Нервова система не обробляє інформацію з позиції 

обчислення, а створює сенс. Третя ідея полягає в тому, що пізнання – це 

вправне володіння знанням у втілених діях. Когнітивні структури та 

процеси виникають із повторюваних сенсомоторних моделей сприйняття та 

дій. Сенсомоторне зчеплення між організмом та навколишнім середовищем 

модулює, але не визначає утворення динамічних моделей нервової 

діяльності, які своєю чергою, інформують про сенсомоторний зв’язок. 

Четверта ідея полягає в тому, що світ пізнавального організму не є наперед 

визначеною зовнішньою сферою, що репрезентується мозком. Натомість 

він є реляційною областю, яка створена або породжена автономним агентом 

                                                
1 Окремі матеріали даного розділу були опубліковані в статті авторки “Втіленість та 
енактивність свідомості” у 2019 році [2]. 
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цієї сутності та способом взаємодії з навколишнім середовищем. П’ята ідея 

полягає в тому, що досвід не є епіфеноменальним, стороннім явищем, а є 

центром розуміння розуму, і він має бути досліджений ретельно з 

феноменологічної точки зору” [194, c. 13]. Таким чином, енактивізм 

базується на розумінні перцептивного організму як автономної (і згодом 

автопоетичної) системи, яка самоорганізується та динамічно розвивається у 

просторі. Процес перцепування не є простою репрезентацією, але цілісним 

сенсотвірним механізмом, який засвоює динамічний та змінний 

навколишній світ. Так зване досвідчування (з англ. experiencing – набуття 

досвіду) зовнішніх явищ постає ключовим для розуміння механізмів 

когнітивної активності. Згідно з енактивістською методологією свідомість 

є супервентною як відносно мозкових та тілесних процесів, так і стосовно 

навколишнього середовища. Такий підхід дозволяє висунути гіпотезу про 

обумовленість перцепції інтеракцією між явищами зовнішнього світу та 

організмом індивіда. 

Теорія енактивізму виникає як протиставлення класичному 

погляду на тіло як на другорядне явище. Такий традиційний підхід був 

обумовлений домінуванням комп’ютеризованого підходу до розуміння 

перцептивних здатностей особистості. Згідно з обчислювальною теорією 

свідомість може успішно діяти завдяки тому, що вона є впорядкованою 

системою, що оперує власними символами та образами всередині системи. 

Свідомість, у такому розумінні, постає обчислювальним механізмом, який 

здатен осягнути навколишнє середовище лише завдяки аналізу нервових 

стимулів. Тіло в такій матриці виступає лише медіатором імпульсів та не 

грає ключову роль у перцептивній діяльності індивіда. 

Традиційний обчислювальний погляд на процес перцепції та 

пізнання чітко ділить реальність на дві частини – зовнішню та внутрішню. 

Звідси й виникає бінарна опозиція суб’єкт / об’єкт, яку намагались подолати 

енактивісти. Закон образного представлення передбачає, що свідомість 
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індивіда та його мисленнєві процеси працюють як модель програмного 

забезпечення, тобто агент сприйняття отримує зовнішній імпульс від явища 

навколишнього середовища та перетворює його в образ, який перцепує 

мозок. Відтак, процес сприйняття є розмежованим, тобто завжди існує 

гранична лінія, яка відділяє внутрішній світ особистості від зовнішнього, 

навколишнього середовища. Проблема такого підходу полягає в тому, що 

свідомість тлумачиться як статична система, а навколишнє середовище є 

динамічним. У той час як свідомість, що постає частиною живого організму, 

є активною та динамічною самовідтворювальною системою, яка творить та 

утримує семантичний зв’язок із зовнішнім середовищем. 

Для того, щоб глибше зрозуміти проблематику, в якій створювався 

енактивізм, зосередимося на розгляді механіки обчислювального підходу та 

наведемо цитату про експеримент Гіларі Патнема, який досконало ілюструє 

традиційний (комп’ютеризований) погляд на природу сприйняття: “Гіларі 

Патнем, у своєму мисленнєвому експерименті «Мозок у колбі» намагався 

описати сценарії, за яких мозок функціонує сепаровано від зовнішньої 

реальності, себто людська свідомість не припиняє свого функціонування 

навіть після відділення мозку від тіла. Суть експерименту полягає у тому, 

щоб відділити мозок від людини та помістити його в колбу, наповнену 

живильним розчином. Далі під’єднати нейрони до комп’ютера та завдяки 

штучним електричним імпульсам, подібним до природних нервових 

імпульсів, симулювати віртуальну реальність. Таким чином, людина, мозок 

якої був відділений від тіла, зможе все ще усвідомлювати свою ідентичність 

та продовжувати пізнавати навколишній віртуальний світ, згенерований 

комп’ютером. Згідно із фізикалістською гіпотезою симулятивна реальність 

створюватиме релевантні відповіді на запити безтілесного мозку, який 

таким чином зможе надалі продовжувати звичайну когнітивну діяльність, 

точно так само, як і звичайна людина із втіленим мозком та у звичайній 

реальності. Якщо уявити, що мозок у колбі отримуватиме всі ті ж самі 
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імпульси як і тоді, коли він знаходиться у черепі, то з позиції мозку 

неможливо зрозуміти, де він знаходиться: у колбі чи у черепі. У такому 

випадку, людина, якій належить мозок, буде слідувати образам віртуальної 

реальності й віритиме, що вона дійсно гуляє на вулиці, водить машину та 

ін.” [2, с. 27]. 

Експеримент “мозок у колбі” пояснює як функціонуватиме мозок, 

якщо його від’єднати від тіла та дати можливість віртуальній стимуляції (з 

англ. – stimulation) створювати образи для сприйняття. Та чи можна 

стверджувати, що такий безтілесний підхід є якісно достатнім для 

перцепування світу? Згідно з постулатами енактивізму існує значна різниця 

в тому, як сприйматиме явище мозок у колбі та як це явище сприйматиме 

мозок посередництвом тіла. Тіло наділяє свідомість стимулами від різних 

сенсорів, що уможливлює інтегральний спосіб сприйняття. Що ми маємо на 

увазі при введенні категорії інтегральності? Це спосіб, у який свідомість, 

посередництвом тіла, може вбудовуватися в навколишнє середовище та 

отримувати від нього безпомилкові, якісні та природні сигнали. Це елімінує 

можливість трактування перцепції як суто механізованого, 

обчислювального процесу. Інтегральність тілесності сприйняття не 

дозволяє зводити пізнання до суто теоретизованого функціоналу, який існує 

поза межами реального світу.  

Така праксеологічна складова пояснення перцепції була висунута в 

проєкті енактивізму, який наголошує на важливості практичного 

компонента в поясненні сприйняття. Теоретичні спекуляції на тему 

перцепції не дають ґрунтовних висновків щодо того, як індивід сприймає 

світ. Лише завдяки акцентуванню на активній, діяльнісній ролі тіла в 

перцепції стає можливим дослідити та пояснити характер функціонування 

сприйняття індивіда у зв’язці з реальним природним середовищем. 

Цей розділ присвячено уточненню та аналітичному розвитку 

центральних ідей проблематизації перцепції з позиції енактивізму. 
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Відповідаючи на запитання: “Що таке енактивізм?” варто пам’ятати, що 

цінність енактивної програми полягає саме в її можливості активного 

розвитку та прогресування. На сьогодні доктрина продовжує активно 

розроблятися дослідниками й має значну перспективу у вирішення 

когнітивної проблематики  в області перцепції. Саме тому, як зазначав Ді 

Паоло, енактивізм варто розглядати не з позицій її кордонів, а з позиції 

горизонту та перспективи цієї концепції [186, c. 35].  

Енактивна теорія постає потужним акумулятором найуспішніших 

ідей у сфері перцептивного напрямку когнітивної науки. Разом із критикою 

попередніх підходів енактивізм синтезує не лише радикально нові ідеї, але 

й давно вкорінені, розглядаючи їх під абсолютно новим кутом. Серед 

історико-філософських досліджень часто можна зустріти трактування 

енактивізму як нередуктивного натуралізму, де властивості свідомості та 

життя як такого розглядаються теорією як частина континууму. Та чи 

можна приписувати належність до енактивізму теоріям, які оперують тими 

ж поняттями? Наприклад, таким, які пояснюють свідомість як втілену та 

ситуативну, або ж теорії, які працюють з динамічними системами та 

наділяють особливим значення категорію досвіду? Звичайно, подібні теорії 

певним чином будуть дотичними до енактивізму й поділятимуть його 

погляди, проте визнавати їх частиною енактивного напрямку не варто, 

оскільки це може призвести до контентного репродукування й не більше.   
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2.2 Чотири модуси перцепції: автономність, емерджентність, 

втіленість та динамічність 

У межах цього блоку дослідження ми звернемося до аналізу 

концепцій енактивізму й, додатково, виокремимо ідейні постулати, які, на 

наш погляд, мають значну перспективу та вагу для подальшої роботи з 

енактивною методологією. Крос-дисциплінарне підґрунтя доктрин 

енактивізму дозволяє дійти найнеочікуваніших висновків про природу 

перцепції та когнітивну діяльність людини. Напрацювання методологічних 

основ у сфері феноменології, нейронауки та експериментальних підходів 

дали змогу сформувати цілісну архітектуру матриці когнітивних процесів в 

рамках енактивізму. В основу енактивізму як когнітивного підходу 

покладено чотири постулати, які засновники теорії вважали провідними та 

критично важливим для розкриття природи перцептивних механізмів: 

автономність, емерджентність, втіленість та динамічність. Саме симбіоз 

цих категорій утворює неповторну структуру енактивної теорії та дає 

можливість верифіковано відповідати на запитання про функціонування 

свідомості. 

Автономність. Згідно з енактивізмом, однією з найбільш 

критичних ознак живого організму є його автономність. Категорія 

автономності означає, що жива система може самостійно встановлювати 

правила власного функціонування та діяти згідно з цими правилами. 

Іншими словами автономною системою ми називаємо самодетермінуючу 

систему, яка відрізняється від гетерономної системи, що визначається 

зовнішніми чинниками. Описуючи автономність як ознаку, енактивізм 

проблематизує тотожність перцептивного досвіду окремого індивіда та 

порушує питання природи перцепції штучного інтелекту. На думку 

енактивістів саме автономність відрізняє живий організм від 

роботизованого інтелекту, оскільки штучний мозок (або ж програмне 

забезпечення) може діяти лише згідно з правилами, які закладені в його 
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дизайні, відтак, усі дії такого мозку не належать йому, вони належать 

творцю.  

Автономність системи можна також визначати як розумну свободу. 

Така свобода дозволяє самоконституйованій системі впливати та, коли 

необхідно, встановлювати межі власної діяльності. “Розумність” 

автономності полягає в тому, що вона підтримує баланс між 

самообмеженням та зовнішньою реальністю.  

Що енактивісти мають на увазі, коли говорять про 

самоконтитуювання системи або про самогенерацію? Звернімося за 

поясненням до Ді Паоло: “Під такими висловами як “самоконтитуція” та 

“генерування власних законів” не криється якийсь таємничий віталізм. 

Однак, описуючи дані поняття з необхідністю варто враховувати прийняття 

операційної концепції виникнення [emergence]. Говорячи, що система є 

самоконституційною, ми маємо на увазі, що її динаміка підтримує та 

породжує ідентичність. Ідентичність генерується тоді, коли мережа 

динамічних процесів стає операційно замкненою. Операційна замкненість 

системи виникає тоді, коли для будь-якого процесу П, що є частиною 

системи 1) ми можемо знайти з-поміж її сприятливих умов інші процеси, 

що є частиною системи та 2) ми можемо знайти інші процеси, які залежать 

від П. Це означає, що на певному рівні опису, умови, що підтримують будь-

який процес в подібній мережі, завжди містять ті умови, які забезпечують 

функціонування інших процесів в мережі, і що результатом їх глобальної 

діяльності є ідентифікована єдність у тій самій сфері або на тому ж рівні 

опису (це звичайно не означає, що система є ізольованою від взаємодії з 

навколишнім середовищем). Автономність як операційне закриття 

призначене для опису самогенерованих ідентичностей на багатьох 

можливих рівнях” [186, c. 38]. 

Підсумовуючи пасаж стосовно самоконституції системи як ознаки 

автономності, варто відзначити, що ідентичність системи забезпечується її 



62 

самогенерацією. Зв’язок між рівнями живої системи та її процесами є 

взаємопов’язаним, це обумовлено ще однією ознакою живої системи – 

автопоезисом. Дану категорію буде детальніше розкрито в наступному 

розділі дисертаційного дослідження.  

У вищезазначеному цитуванні Ді Паоло зазначено, що попри 

операційну замкненість системи, її не варто вважати ізольованою від 

зовнішнього світу. Зосередьмося на цьому моменті більш детально. 

Енактивісти приділяли значну увагу опису взаємодії автономної живої 

системи з навколишнім середовищем й суттєву роль було відведено опису 

характеру такої взаємодії. Автономність когнітивної системи, зокрема, 

характеризується інтерактивністю. Подібна інтерактивність не має 

пасивних властивостей, а, навпаки, є суцільно активною, адже відношення 

між живим організмом та зовнішнім світом не описується як відношення 

система-система, це взаємодоповнювальне та взаємоконструйоване 

відношення. Жива система не просто дає зворотну реакцію на сприйнятий 

стимул зовнішнього явища, вона вдіюється в зовнішнє середовище, активно 

регулюючи умови свого обміну з навколишнім світом і тим самим 

втілюється у світ. Варто зазначити, що традиційний репрезентаційний 

погляд на відношення організм-світ категорично відкидається 

енактивістами. Перцепція більше не постає сліпим реагуванням на 

подразники зовнішнього світу, роблячи перцепієнта підпорядкованим 

незалежним від нього факторам. Автономний живий організм як агент 

сприйняття постає динамічним стимулятором зв’язку свідомості та 

зовнішнього світу, роблячи цей зв’язок не просто динамічним, а критичним 

для формування, організації та управління сенсомоторними зв’язками з 

середовищем. 

Варто розрізнювати автономність та гетерономність, адже обидва 

терміни позначають самоконституйовані системи, що часто призводить до 

некоректного тлумачення цих категорій. Гетерономною є система, 



63 

організація якої визначається зовнішнім потоком вхідної та вихідної 

інформації, а також механізмами контролю ззовні. Приклади таких систем 

можна віднайти в чисельних експериментах дослідників обчислювального 

підходу, в когнітивізмі та конекціонізмі. На противагу гетерономній, 

автономна система визначається своєю ендогенною, самоконтрольованою 

та самоорганізованою динамікою. Така система не має вхідних та вихідних 

імпульсів інформації, у звичному сенсі – вона самостійно визначає власне 

поле когнітивної діяльності. 

Фактично, терміни автономність та гетерономність є евристичними 

поняттями, вони необхідні для оптимізації в науковому розрізненні 

когнітивних механізмів та засобів. Для того, щоб визначити чи є система 

автономною або ж гетерономною, варто відштовхуватися від спостережень 

та інтерпретацій самої системи. Саме тому, належність системи до однієї з 

цих бінарних координат завжди залежатиме від контексту, в якому 

розгортає свою діяльність система, а також від її інтересів та фокусу.  “Те, 

що визначає систему як автономну, стосується радше процесів, аніж 

статичних сутностей. В автономній системі 1) складові процеси рекурсивно 

залежать один від одного для їх генерації та реалізації як мережі, 2) 

складають систему як єдність у будь-якій сфері існування, 3) визначають 

область можливих взаємодій з навколишнім середовищем. Як приклад 

можна привести живу клітину. Складові процеси в цьому випадку будуть 

хімічними; їх рекурсивна залежність набуває форми метаболічної мережі, 

яка себе продукує та яка створює власну мембрану; ця мережа складає 

систему як єдність у біохімічній області та визначає область можливих 

взаємодій з навколишнім середовищем. Цей вид автономності також 

називають автопоезисом” [186, c. 44]. 

Важливою ознакою автономної системи, згідно енактивізму, є її 

замкненість. Одразу варто зазначити, що замкненість системи не означає її 

відмежування та матеріальну замкненість від світу. Навпаки, автономна 
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система характеризується відкритістю до динамічного обміну енергією з 

навколишнім середовищем. Замкненість тут розуміється у сенсі 

самореферентної та рекурсивної мережі відношень, яка описує систему як 

цілісність. Автономна система завжди є пов’язаною з навколишнім 

середовищем, приклади таких систем можна віднайти в живій природі, 

зокрема це можуть бути перцептивні та когнітивні системи людини, 

нервові, імунні системи та інше. Якщо проаналізувати функціональну 

діяльність кожної з цих систем, то можна зробити висновок, що автономні 

системи є джерелами власної діяльності, вони не постають трансляторами 

або медіаторами між діями іншим суперіорних систем – вони самостійно 

визначають межі власної взаємодії.   

Інтерактивна автономність передбачає визначальну дію живого 

організму для зовнішнього середовища. Така непересічна роль спричинена 

тим, що автономний агент має здатність регулювати навколишнє 

середовище та впливати на взаємозв’язок із ним. Взаємодія із зовнішнім 

світом вимагає від когнітивної системи агента сенсотворення та креації 

унікальних змістів. “Важливо зауважити, що створення сенсів є неодмінно 

активною ідеєю. Організм не отримує інформацію пасивно, перетворюючи 

її на внутрішні репрезентації. Природні когнітивні системи просто не мають 

доступу до світу побудови точних уявлень. Вони беруть участь у 

формуванні сенсу через своє тіло та дії, часто взаємодіючи з 

трансформаційними інтеракціями, а не просто інформаційними. Вони 

втілюють світ” [186, c. 39]. 

Згідно з енактивною теорією - сенс є утворення діалогічного 

способу взаємодії агента сприйняття та динамічного зовнішнього 

середовища. Відтак, сенсотворення не може поставати пасивним процесом 

отримання або вилучення інформації. Віднайдення змістів має інваріантний 

характер, це певною мірою редукування синергії змістів індивіда й 

навколишнього середовища та переродження цих змістів у новому вимірі.  



65 

Емерджентність. Термін емердженість використовується 

енактивістами на позначення виникнення системи або виникнення певних 

нових властивостей системи, які попередньо не були їй притаманні. Поява 

цих нових властивостей зазвичай спричинена взаємодією різних чинних 

процесів. Разом з тим, варто розрізнювати поняття емерджентності від 

динамічного продукування властивостей. Для того, щоб ознака вважалась 

емерджентною вона повинна бути наділена автономною ідентичністю та 

повинна мати здатність утримувати цю автономність. Підтримка 

ідентичності та її взаємодія з іншими процесами організму з необхідністю 

призводить до модуляції функціонування базових рівнів перцепції. Іншими 

словами, наявність автономності вказує на певну ідентифікацію нового 

процесу, при цьому характеристики цього процесу не визначаються 

компонентами самого організму. Підтримання ідентичності натомість 

належить до взаємообмеження між емерджентними та вже наявними 

ознаками або процесами організму. “Ми віднаходимо яскраві приклади 

емерджентності в самому житті. Властивість безперервного 

самовиробництва, оновлення та регенерації фізично обмеженої мережі 

молекулярних трансформацій не можна знайти ніде, крім рівня самої живої 

клітини. Бути системою, яка самостійно себе підтримує, не означає, що ця 

можливість є властивістю окремих компонентів цієї системи. Новий рівень 

(рівень емерджентності) є не лише автономним з точки зору демонстрації 

власної ідентичності та законів трансформації. Цей рівень також вводить 

модуляції до процесів нижчого рівня, шляхом взаємодії з кодексованим 

контекстом системи” [186, c. 41].  

У теорії складних систем емерджентним називають процес, який є 

результатом колективної самоорганізації. Такий процес належить до 

категорії мережевих елементів, які виникають спонтанним чином та 

самоорганізуються у локально визначених та обмежених колах взаємодії. З 

позиції енактивізму емерджентність тлумачиться не просто як процес появи 
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нових ознак, він тлумачиться як динамічна ко-емерджентність. Такий 

акцент робиться енактивістами навмисне, адже ілюструє, що даний процес 

відбувається через взаємне та спільне обумовлення цілого та частини 

системи, які взаємовизначають один одного.  

На сьогодні емерджентність все ще постає складною проблемою і 

терміном, який часто некоректно використовують, міркуючи про природу 

функціонування перцепції. Розмита грань між рівнями сприйняття, яку 

постулював обчислювальний підхід і яку надалі критикував енактивізм, 

об’єднує міжособистісні та субособистісні рівні сприйняття. Дослідники 

теорії емерджентності постулюють, що питання взаємозв’язку між рівнями 

потребує уточнення на кожному конкретному етапі утворення 

перцептивного образу. Для аналізу роботи емерджентних процесів часто 

використовують методологію теорії динамічних систем. 

Втіленість. Отілесненість сприйняття й сам термін втіленість є 

ключовим для розуміння прикладних аспектів перцептивної теорії 

енактивізму. В практичному значенні втіленість постає ознакою 

когнітивної системи, яка безпосередньо залежить від організму індивіда. 

Слід зазначити, що втіленість не варто плутати з тривіальним позначенням 

фізичної присутності. Отілесненість сприйняття властива лише живому 

організму, системі, яка керується сенсомоторними елементами та утворює 

зміст сприйнятого. Якщо фізичною присутністю ми можемо наділяти будь-

який предмет зовнішнього середовища (наприклад, телефон, стіл тощо), то 

втіленість є характеристикою перцептивного стану та когнітивного процесу 

освоєння світу живою системою. Помилковим також є функціональний 

підхід до тлумачення втіленості, адже згідно з таким поглядом, тіло, як і в 

обчислювальній теорії, постає всього-на-всього додатковим провідником 

зовнішніх стимулів та репрезентантом цих стимулів у свідомості. Згідно з 

такою позицією втіленість має картезіанські ознаки, тобто вона цілковито 
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відлучена від свідомості та є певним незалежним елементом, який виконує 

суто імплементаційну роль і суцільно контролюється свідомістю.  

На противагу обчислювальному та функціональному погляду на 

тіло енактивізм постулює роль тіла як джерела сенсу. Це означає, що 

втіленість є перманентною ознакою свідомості, що дозволяє їй бути 

нормативною, активно анімованою у світі. Таким чином, свідомість не 

постає маріонеткою мозку, але активно вдіює свідомість у зовнішній світ, 

забезпечуючи організм координацією, самоконтитуцією та 

самоорганізацією. “Сказати, що сприйняття є втіленим – означає висловити 

тавтологію, що воно просто не може бути не втіленим, якщо ми тлумачимо 

ядро перцепції як сенсоутворення. Сприйняття об’єднує емерджентну 

ідентичність, яка складається з матеріальних процесів, що діють в 

нестабільних умовах (тобто вони здатні підтримувати власне 

функціонування незалежно один від одного або в невизначений момент). 

Іншими словами, сприйняття можливе саме тому, що тіло є тлінним (термін, 

який не можна описати з функціоналістської точки зору). Отож, для 

енактивізму перцепція є втіленою у фундаментальному, 

нефункціоналістичому сенсі. Попри те, що сам процес сприйняття все ще 

може уможливлювати себе завдяки динамічним тілесним структурам, які 

використовуються для розв’язання проблем людської діяльності та питань 

робототехніки” [186, c. 42].  

Та чи правомірним є твердження, що наше тіло не є маріонеткою? 

Чи дійсно воно може самоорганізовуватися та бути відповідальним за 

власний контроль? Безперечно свідомість взаємопов’язана з тілом і саме 

синергетичний процес взаємозв’язку обумовлює якісне функціонування 

перцептивних механізмів. Втім, тіло, безперечно, має свою рефлексивну 

автономність, яку воно імплементує шляхом активації пропріоцептивних 

сенсомоторних елементів.  Втіленість додатково характеризується 

можливістю підтримання та трансформування ідентичності емерджентних 
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ознак. Зокрема, здатність тіла до освоєння різних фізичних вправ, де ми 

можемо простежувати прогрес, свідчить про емпіричну здатність тілесності 

до формування автономних тотожностей новоутворених властивостей 

організму.  

З точки зору зародження та розпізнавання нових сенсів, тіло здатне 

здійснювати сенсотвірні маніпуляції, які в результаті призводять до появи 

нових змістовних контекстів. Дані контексти є не чим іншим, як творінням 

тіла. Тут варто відзначити, що енактивізм наділяє тіло особливим 

значенням та статусом, адже відтепер не лише свідомість здатна 

утворювати зміст навколишніх явищ. Цією здатністю наділена тілесність, 

оскільки, згідно енактивного підходу, саме тіло є первинним перцепієнтом 

зовнішніх образів та знаків. І саме здатність тіла надавати зворотний зв’язок 

на стимули цих явищ наділяє його роллю творця втілених змістів. 

Фактично, інтеракційна функція тіла постає інтегратором та каталізатором 

таких важливих когнітивних процесів як мислення, оперування 

ментальними образами та сенсомоторною активністю. Усі ці процеси 

критично залежать від базових тілесних структур та специфіки їх 

життєдіяльності.  

Новочасні ідеї теорії енактивізму містять пояснення когнітивних 

функцій з точки зору еволюційного походження та адаптивності. Це 

означає, що в рамках програми втіленого розуму свідомість та когнітивні 

функції індивіда не мають виключно інтелектуальну сутність, а постають 

синергетичною єдністю тілесного та розумового в онтогенетичній 

реальності. Використовуючи метод творчої еволюції Анрі Берґсона, 

енактивісти зосереджуються на тлумаченні прогресу перцептивних 

можливостей індивіда та інших живих організмів. Зокрема, Ф. Варела в 

співпраці з У. Матураною починають дослідження здатностей сприйняття з 

одноклітинних організмів. Це дало можливість відбудувати основу 
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енактивізму не лише з позицій філософії та когнітивних наук, але й 

обґрунтувати погляди та постулати теорії з біологічних підстав. 

Тіло інтегрує когнітивну систему в природний та соціальний 

контексти. Саме завдяки динамічному та активному функціоналу тіла ми 

можемо стверджувати верифікованість вкоріненості пізнання в досвіді. Це 

спричинено тим, що рух тіла та жестикуляція вбудовують та об’єднують 

свідомість у зовнішній візуальний контекст: “На думку творців теорії 

необхідно відкинути традиційну демаркацію між зовнішнім світом та 

внутрішніми символічними уявленнями, позаяк дане розмежування 

жодним чином не враховує можливості зворотного зв’язку фізичних дій 

через вбудований пізнавальний агент – мозок. Ф. Варела, Е. Томпсон і Е. 

Рош вводять поняття «enaction», акцентуючи на тому, що осягнення 

досвідного світу стає можливим в умовах взаємодії між організмом, 

зовнішнім середовищем та сенсомоторним ланцюгом як медіатором 

процесу перцепції. Ядром концепції втіленості пізнання є зв’язок мозок-

тіло-світ, який спирається на феноменологічну ідею про те, що когнітивні 

агенти сприймають світ за допомогою їх тілесної активності. Досвід 

пізнання виникає через тілесну взаємодію когнітивного агента із 

навколишнім середовищем. Таким чином, свідомість постає динамічною 

сенсомоторною активністю, яка стає можливою завдяки тілу” [2, c. 28]. 

Категорія втіленості одночасно охоплює тіло в ролі досвідної 

системи та навколишнє середовище як контекст. Тіло може конструювати 

когнітивні здатності завдяки активній діяльнісній компоненті. Водночас, 

тіло не лише залучає імпульси для формування перцептивного досвіду, 

воно також може суттєво обмежувати сенс образів сприйняття. Це 

відбувається тому, що тіло наділене роллю регулятора, який регламентує ті 

чи інші явища та допускає їх до обробки когнітивним апаратом 

посередництвом дії.   
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Таким чином, теорія енактивізму позбувається демаркації між 

зовнішнім та внутрішнім й поєднує ці два явища (феномени) 

посередництвом тіла та його дії. Тіло, відтепер, виступає не просто 

медіатором, сполучником двох світів, воно є єднальним елементом, який 

пов’язує когнітивне середовище та реальний світ. Пізнавальний досвід є 

апріорі втіленим, і саме тілесність агента перцепції обумовлює та 

конституює зміст пізнаваних явищ. Форма конституції сприйнятого 

імпульсу є ситуаційною та визначається тілесними особливостями 

перцепієнта та соціокультурним середовищем індивіда. Контекст, в якому 

здійснюється перцепція безпосередньо впливає на когнітивні результати 

пізнавальної діяльності. 

Роль тіла як рупора інтеграції свідомості в навколишнє середовище 

можна підтвердити емпіричним шляхом. Так, зокрема, у статті авторки 

дисертації “Втіленість та енактивність свідомості” подано результати 

експерименту щодо залежності пізнавальних можливостей від наявності 

або відсутності зору у тварин. Ними засвідчено, що набуття перцептивної 

координації напряму залежить від практичного, динамічного досвіду, який 

набувається посередництвом активних дій у відповідь на зорову 

стимуляцію. Для того, щоб організм мав змогу розвивати перцептивні 

здібності та залучати свідомість у мисленнєвих процесах та механізмах 

сприйняття індивід мусить активно опановувати навколишній простір. 

Пасивне зчитування інформації з середовища, як було показано в досліді 

“Мізки у колбі”, не може дати якісних результатів та не забезпечить 

достатніх сприйняттєвих механізмів для нормальної життєдіяльності. 

Для більш детального прояснення вищезазначеної тези звернімося 

до експерименту, який був проведений Річардом Хельдом під назвою 

карусельний експеримент (з англ. – kitten carousel). Кошенята, які щойно 

народилися, тривалий час перебували в темноті. Далі, об’єднавши їх у пару, 

кожне з кошенят по декілька годин проводило в освітленій кімнаті, в 
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спеціальному апараті, який нагадував механізм каруселі. Це був станок, 

який мав два кошики, в які поміщались піддослідні. Від одного з кошенят 

вимагали активних дій (в його кошику були спеціальні отвори для лап, 

завдяки яким він міг пересуватись у просторі). Інше кошеня мало пізнавати 

кімнату в пасивній формі, в його кошику не було отворів, але, завдяки формі 

каруселі, активне кошеня рухало кошик, у якому перебувало пасивне 

кошеня й обидва бачили однакові візуальні явища в кімнаті. Напрямок та 

рух кошику повністю залежав від активного кошеняти. Таким чином, і 

пасивне й активне кошеня отримували однакові візуальні враження та 

моторні стимули з однією різницею – активне кошеня пересувалося 

самостійно й довільно, а пасивне не могло впливати на напрям руху.  

Щоб отримати виважені результати експерименту вчені звертали 

увагу на декілька аспектів діяльності сприйняття кошенят. По-перше, 

особлива увага приділялась відстеженню змін положення частин тіла, по-

друге, моргання перед наближенням до різних об’єктів, по-третє, 

сприйняття глибини візуального сприйняття. 

За результатами дослідження виявили суттєву різницю між 

активним та пасивним кошеням по усім трьом метрикам експерименту. 

Пасивне кошеня значно відставало в реакції, заплющуванні очей та 

своєчасній зміні положення тіла. Також пасивне кошеня продемонструвало 

нездатність до сприйняття глибини. Перцептивно-моторна координація 

активного кошеняти була в нормі й не відрізнялась від координації 

кошенят, які виросли у звичайних умовах. 

Аналізуючи результати експерименту, можна стверджувати, що 

для нормального процесу формування реакцій та перцептивних механізмів 

недостатньо пасивно освоювати світ. Якщо когнітивний досвід, динамічні 

та зорові можливості розвиваються сепаративно, то з’являються порушення 

в прерцептивних механізмах. Візуальна стимуляція в поєднанні з 

активними діями тіла перцепієнта забезпечують нормалізований процес 
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сприйняття. Сама зміна візуальних стимуляцій або ж когнітивна трансляція 

зовнішніх явищ недостатня для формування перцептивного образу та не 

забезпечує адекватний рівень пізнавального досвіду.  

Рух присутній в кожному акті сприйняття, а тіло виступає 

реалізатором цього акту: “Даний експеримент довів, що активність 

рухового апарату забезпечує утворення нейронних зв’язків у мозку, який 

починає описувати й сприймати дійсність відповідно до потреб тіла 

перцепієнта. Тіло відіграє каузальну роль у динамічній сенсомоторній 

діяльності свідомості” [2, с. 28]. 

Варто відзначити, що не лише тіло конструює образ сприйняття, а 

сама зовнішня реальність обрамлює та впливає на те, що буде сприйнятим. 

Навколишнє середовище формує інтенційні акти, які спрямовані на 

кожного окремого перцепієнта. Такий процес забезпечує 

індивідуалізований досвід сприйняття та дозволяє природно інтегрувати 

тіло та свідомість у зовнішню реальність. Під час такої інтеграції лінія 

розмежування стирається завдяки тому, що реальність персоналізує явище. 

Відношення свідомість-тіло-світ є циклічним та взаємообумовлюючим. 

Наше тіло вибудовує складну матрицю, яка вписує нашу свідомість у 

зовнішній світ та може утворити персоніфіковану систему образів, яка 

відрізнятиме сприйняття певного явища кожним окремим індивідом. 

Варто відзначити, що не лише свідомість підлаштовується під світ, 

але зовнішня реальність підлаштовується під потреби тіла та свідомості. 

Такий циклічний процес характеризується, зокрема, селективністю, адже 

тіло виокремлює вибрані стимули з навколишнього середовища і таким 

чином формує власну перцептивну систему координат. Навіть якщо 

змінюється модальний елемент (наприклад частина тіла) свідомість адаптує 

сприйняття самості й змінює перцепцію тілесності відповідно до нових 

умов. Так, наприклад, відомі випадки, коли люди з протезом замість ноги 

або руки через певний час починали сприймати цю штучну частину тіла як 
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справжню. Цей процес називається пропріоцептивним заміщенням, завдяки 

якому свідомість формує симулякр нового образу тіла. 

Динамічність. Наступною характерною рисою енактивного 

проєкту є тлумачення перцептивних процесів з точки зору динамічності та 

активності. Саме рух є відправною точкою, яка уможливлює 

функціонування перцепції. Динаміка виступає складовою частиною 

процесу формування образу зовнішнього явища. Фактично, навколишнє 

середовище є реальністю дій та реакцій на явища. Процес пізнання 

забезпечує усунення демаркації між тілом та світом, і в той час, як тіло 

постає складником досвіду, свідомість локалізує тіло в зовнішній 

реальності схоплюючи перцептивні імпульси інтенційно. Завдяки такому 

механізму енактивізму вдалося позбутися межі між біологічним та 

феноменологічним тлумаченням тілесної суб’єктивності. Пізнавальна дія 

може актуалізувати перцепцію та формувати каркас образів, що 

утворюватимуть перцептивну реальність особистості. Проєкт енактивізму 

бере за основу міркування про те, що сприйняття можливе лише 

посередництвом актуалізованої дії у світі. Нативність сприйняття 

уможливлює перцептивну діяльність лише завдяки активному діяльнісному 

компоненту. 

Аналізуючи позицію про циклічну взаємозалежність тіла та світу з 

позиції енактивізму, виникає питання, чи може світ адаптувати потреби тіла 

та аплікувати їх до наявних умов навколишньої реальності? У статті 

авторки “Втіленість та енактивність свідомості” порушується питання про 

те, як відбуватиметься механізм перцепції, якщо, наприклад, індивід одягне 

окуляри віртуальної реальності та взаємодіятиме лише із симулятивним 

світом проєктованим в окулярах? Далі наведемо цитату з релевантного 

експерименту: “Американський працівник інвестиційної компанії Disrupt – 

Джек Уілмот провів тиждень в окулярах віртуальної реальності для того, 

щоб перевірити, що буде з організмом, який тривалий час перебуває в 
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симулятивному оточенні.  Джек безперервно та цілодобово знаходився у 

віртуальній реальності. Вже в першу ніч експерименту він відчув, що його 

мозок інтерпретує звуки віртуальної реальності у такі, які ми зазвичай 

чуємо в реальному житті (звуки машин, шелест вітру тощо). Хлопцю 

здавалось, що все, що він чує існує насправді, проте це був лише симулякр. 

Цікаво, що існує багато варіацій даного експерименту. Наприклад, 

одягнувши VR-окуляри, чоловік бачив не своє реальне тіло, а тіло манекена, 

який повністю відтворював усі рухи учасника експерименту. З часом, йому 

почало здаватись, що даний манекен і є його реальним тілом” [2, c. 29]. 

З точки зору енактивної теорії віртуалізація спростовує 

реконструкцію внутрішньої моделі візуального сприйняття. Натомість 

пропонується розглядати візуальний процес не з точки зору мозкової 

активності, а радше як набуття схоплених образів зовнішнього світу. 

Візуальний механізм вбудовує зовнішній світ та перцептивну діяльність, 

яка спрямовується стимулами тіла. 

Вище ми вже торкалися теми селективності сприйняття та 

відзначали, що саме тіло передає реакцію на явища навколишнього 

середовища та обирає визначені поштовхи зовнішньої реальності, які 

відповідають актуальним потребам організму індивіда. Виборність 

дозволяє нативно інкорпорувати тіло у світ, або навіть розчинити 

перцептивні механізми в образі явища, яке сприймається. Таким чином, 

каузальна надбудова, яка містить симбіоз зовнішніх явищ та образів дає 

змогу індивіду відчувати зовнішнє явище як продовження себе. Ми вже 

згадували приклад зі штучними протезами, які стають, так би мовити, 

частиною тіла. Це ж саме відбувається, наприклад, з автомобілем або 

телефоном, або інвалідним візком тощо. Ми наділяємо зовнішнє явище 

пропріоцептивними характеристиками, щоб інкорпорувати його 

властивості та адаптувати їх до потреб нашого тіла в певний момент 

життєдіяльності. Таке пропріоцептивне злиття дозволяє підтвердити тезу 
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енактивізму про відсутність межі між зовнішнім та внутрішнім. Ми 

аргументуємо це тим, що, наділяючи предмет пропріоцептивними 

явищами, ми робимо його частиною себе, частиною сприйняттєвої системи 

координат. Разом із тим, освоєне явище (або предмет) все ще є складником 

зовнішньої реальності. Це і дозволяє обґрунтувати інкорпоровану 

взаємозалежність світу та свідомості через тіло. 

Завдяки тому, що свідомість та тіло більше не розмежовується на 

духовне / матеріальне відношення свідомість-тіло набувають характеру 

самореферентності. Тобто посилання тіла на свідомість і навпаки 

тлумачиться як посилання на самого себе. У когнітивній науці такий процес 

називається самореферентністю. Живий організм можна визнати системою, 

якій притаманне самоконструювання. Системи з подібною 

характеристикою також заведено називати модулярними. Опишемо 

особливості побудови та властивості модулярної системи, навівши 

пояснювальну цитату: “Коли теорія модулярності була презентована 

когнітивістам, свідомість одразу визначили як не(!)модулярну. Традиційно 

свідомість ототожнювали із системою моторно-репрезентативного 

контролю, але аж ніяк не із завершеною та самовідтворюючою системою. 

Розгляд ментальної архітектури модулярності розподілявся на два 

напрямки – горизонтальний та вертикальний. З «горизонтальної» точки 

зору усі елементи перцепції (пам’ять, уява, судження та ін.) є самостійними 

й незалежними. Вертикальний підхід постулює, що всі ментальні частини 

перцепції є каузальними й нейронно обумовленими. Прихильники 

енактивної теорії оскаржили дану тезу, стверджуючи, що свідомість має всі 

ознаки модулярності. Зокрема, модулярні системи обов’язково є 

специфікованими. Це означає, що вони обробляють лише вибрані елементи. 

Синергія свідомості й тіла також схоплює лише ті елементи зовнішнього 

середовища, які людині необхідно сприйняти” [2, c. 29]. 
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Однією з ознак модулярної системи є взаємопричинність зв’язків 

між системою та зовнішнім світом. Втім, така каузальність не є всецілою, 

оскільки, як вже зазначалося, перцепції притаманна селективність. Це 

означає, що свідомість індивіда може аналізувати лише частини вибраної 

інформації та обирати, на які імпульси потрібно надавати зворотний 

зв’язок. 

Програма енактивізму має досить об’ємну проблематику. Ставлячи 

за завдання пояснення природи перцепції та дослідження механізму 

функціонування свідомості, енактивісти звертаються до різноманіття 

міждисциплінарних тем, які дозволяють вибудувати матрицю нової 

термінології пояснення процесів сприйняття. Шон Галахер у своїй праці 

“Енактивні інтервенції: переосмислення розуму” підбиває підсумок, що 

енактивні підходи та проблематику, яку розглядає дана теорія. Звернімося 

до цитати Галахера, яка деталізовано пояснює принципи, на яких 

побудована енактивна теорія:  

“1. Сприйняття – це не просто подія мозку. Воно виникає з 

процесів, розподілених між мозком-тілом-середовищем. Свідомість є 

втіленою; з перспективи першої особи, втіленість є еквівалентною 

феноменологічній концепції живого тіла. З перспективи третьої особи, 

відношення організм-середовище тлумачиться як пояснювальна одиниця. 

2. Світ (значення, інтенційність) не є заздалегідь даним або наперед 

визначеним, але структурується сприйняттям та дією.  

3. Перцептивні процеси набувають сенсу частково завдяки ролі в 

контексті дії, а не засобом репрезентативного відображення або 

відтворенням внутрішньої моделі світу.  

4. Енактивна теорія має міцні зв’язки з теорією динамічних систем, 

яка підкреслює актуальність динамічного зв’язку та координації між 

мозком-тілом-середовищем. 
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5. На відміну від когнітивної класичної науки, яка часто 

характеризується методологічним індивідуалізмом енактивні підходи 

підкреслюють важливість розширеної, міжсуб’єктивної та соціальної 

природи когнітивних систем. 

6. Енактивізм ставить за мету обґрунтування не лише складні 

когнітивні функції в сенсомоторній координації, але й в афективному та 

автономному аспектах всього тіла.  

7. Когнітивні функції вищого порядку, такі як рефлексивне 

мислення та міркування, є мисленнєвими вправами та, зазвичай, 

поєднуються з просторовими і втіленими діями” [79, c. 6]. 

Підсумовані Галахером постулати енактивізму підкреслюють крос-

дисциплінарну спрямованість теорії, зокрема активний зв’язок із теорією 

динамічних систем, яка суттєво вплинула на пояснення енактивістами 

способів перцепування зовнішнього світу. Саме дія активує сприйняттєві 

процеси та уможливлює вдіювання втіленої свідомості у зовнішній світ. 

Перцепція має інтеракційну природу, завдяки своєму зв’язку із зовнішньою 

реальністю вона утворює образи, що формують пізнавальну матрицю 

свідомості. Варто також відзначити роль антирепрезентаціоналізму, який 

прослідковується в спростуванні енактивізмом природи перцепції як 

механізованого відображення зовнішніх стимулів. Втілена свідомість, 

завдяки своїй міжсуб’єктивній природі, координує ціннісне відношення 

мозок-тіло-середовище. Оскільки таке відношення є за своєю природою 

інтерактивним та діяльнісним, стверджувати про валідність 

репрезентаційної концепції не видається можливим. Доречним буде 

стверджувати, що когнітивні процеси разом зі сприйняттям, розташовані не 

в мозку живого організму, але рівномірно розподілені в мозку, тілі та 

зовнішньому середовищі. Дані компоненти перцептивної активності є 

динамічно пов’язаними та разом утворюють систему, динамічні зв’язки якої 
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не є ідентичним еквівалентом матеріальних елементів, а радше фізичних 

взаємозв’язків. 

Що ж трапиться, якщо ми спробуємо змінити спосіб взаємодії 

мозку-тіла-середовища та, наприклад, видалимо один із цих елементів? 

Уявімо, що агент перцепції було поміщено в капсулу, яка забезпечує повну 

ізоляцію людини. Така капсула наповнена водою, яка зменшує гравітаційні 

впливи, оснащена засобами контролю звукових хвиль, що елімінує 

наявність будь-яких звуків навколишнього середовища. Такі умови 

призначені для мінімізації перцептивних імпульсів. Подібні капсули 

використовують в психотерапевтичній практиці для стимуляційної терапії. 

Отож, подібна капсула виключає наявність зовнішнього середовища, таким 

чином, перцепієнт функціонує лише посередництвом мозку та тіла. Як в 

такій опції виглядатиме процес перцепції та чи відрізнятиметься він від 

енактивного механізму сприйняття, що включає згадані три елементи 

мозок-тіло-середовище? Позбавлений третього важливого компоненту 

перцепції - механізм перцептивної активності буде видозмінено. Замість 

взаємодії мозку та тіла із зовнішньою реальністю ці інтроцептивні елементи 

зосередяться на обробці лише внутрішніх образів. Такий механізм може 

спричинити утворення когнітивного віртуального сприйняття, який 

галюцинуватиме образи перцепції. Таким чином, можна підтвердити 

важливість трьохкомпонентної матриці перцепції. Це спричинено тим, що 

характер перцептивних процесів безпосередньо залежить від створення 

динамічних зв’язків, які забезпечують каузальні взаємодії між елементами 

системи, що її утворюють. Середовище не визначає репрезентаційний зміст 

перцептивних образів, адже, як вже було зазначено в прикладі з ізоляційною 

капсулою, індивід може перебувати в стані сну, галюцинацій або ж 

перебувати в специфічному середовищі. Усі ці чинники лише змінюють 

ставлення перцептивної системи до навколишнього середовища та 

заміщують його компенсаторними компонентами. “Щоб бути максимально 
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точним, енактивізм не заперечує важливості мозку, але він тлумачить мозок 

як інтегральну частину більшої динамічної системи, що включає тіло 

(фізичне, соціальне або культурне) та середовище. Пояснювальною 

одиницею сприйняття (пізнання, дії тощо) є не лише мозок, або навіть два 

у разі соціального пізнання, а динамічне відношення між організмом та 

навколишнім середовищем, або між кількома організмами, які включають 

мозок, але, окрім того, включають їх власні структурні особливості, які 

уможливлюють специфічну перцепцію. Це своєю чергою породжує петлі 

діяльності, які впливають на статичні закономірності та формують 

структуру та функції нервової системи” [81, c. 11]. 

Галахер наводить чудову метафору Евана Томсона, який 

стверджує, що говорити, ніби перцепція зосереджена в мозку – це те ж саме, 

що сказати, ніби політ знаходиться всередині крил птаха [81, c. 12]. Іншими 

словами, помилково стверджувати, що категорія польоту міститься в 

одному чи двох крилах птаха, не беручи до уваги інші частини організму, 

термодинаміку зовнішнього середовища та інші чинники (як от, чи 

наділений певний вид птахів можливістю літати як такою). Подібним 

чином, ми можемо аналізувати проблему перцепції та її природи: якщо 

існує лише мозок, без тіла та зовнішньої стимульованої реальності, звичний 

для людини процес перцепції стане неможливим. Томсон, зокрема, 

наголошував на реляційній природі сприйняття, в тому розумінні, що 

механізми сприйняття – це завжди механізми відношення між певними 

елементами живої системи.  

Продовжуючи аналіз перцептивних механізмів, звернімося до ще 

одного прикладу. Уявімо процес зняття слухавки. Для уможливлення цієї 

дії ми залучаємо не лише мозок, але руку, м’язи плеча та спини, нервові 

закінчення разом з нервовою системою в цілому, кінестетичні елементи тіла 

та ще цілий набір функцій, які охоплюють не лише аспект нашого тіла, але 

й просторові особливості (наприклад, де розташований телефон, чи 
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відтворює він певний звук тощо). Саме тому дзвінок товариша та процес 

зняття слухавки є комплексним перцептивним процесом, який містить не 

лише мозок і репрезентацію певного зовнішнього стимулу у вигляді 

дзвінка, це механізм, для уможливлення якого активуються сотні процесів, 

які можуть безпосередньо залежати від мозку. Проаналізувавши 

елементарний та рутинний процес, ми можемо зробити висновок, що 

тілесність не є лише сенсомоторним засобом уможливлення активності, це 

комплексна система з великою кількістю елементів.  

Таким чином, після ретельного дослідження ми можемо зробити 

висновок, що енактивізм та підхід втіленої свідомості суттєво змінюють 

парадигму когнітивної науки. Енактивний проєкт підкреслює 

інтеракційний характер перцепції та її спрямованість безпосередньо на 

активну дію, адже саме дія формує більшість когнітивних процесів 

організму. Дослідження та праці енактивістів радикально змінюють підхід 

в осмисленні роботи мозку людини та перцептивних механізмів, що 

безпосередньо впливає на видозмінювання методології когнітивних та 

філософських програм й, разом з тим, переосмислення способів 

дослідження та пояснення психофізичних процесів живого організму. 

На наш погляд, використовуючи методологію енактивізму, можна 

пояснити перцепцію як цілісну систему, яка містить сенсомоторні 

елементи, тілесні стани та інтерсуб’єктивну взаємодію, що на виході 

формують та утворюють перцептивні механізми. Варто відзначити, що, в 

такому випадку, перцепція має непересічну когнітивну роль, яка 

ґрунтується на динамічній природі, адже хибно тлумачити сприйняття лише 

з точки зору імітаційних та репрезентаційних процесів, оскільки таких 

погляд є надто вузьким. Натомість перцепція активує субперсональні та 

сенсорні рівні когнітивної та тілесної системи, які у своїй цілісності 

складають комплексний, інтегральний живий організм, що активно 

взаємодіє із зовнішньою реальністю. 
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Зважаючи на комплексність, міждисциплінарність та крос-

функціональну направленість енактивної програми, все ж виникає питання: 

чи постає енактивізм науковою дослідницькою теорією чи все ж - це 

філософія природи перцепції? Це питання виникає у зв’язку з тим, що 

енактивізм трактує когнітивні процеси, використовуючи холістичну 

методологію. Теорія постулює ключову роль динамічного зв’язку між 

мозком, тілом та середовищем і, таким чином, фактично замикає 

дослідницьку систему, роблячи її цілковито повною. З цієї причини 

видається складним операціоналізувати енактивну теорію та її компоненти. 

Під операціоналізацією йдеться про експериментальне підтвердження 

верифікованості та валідності енактивізму проти репрезентаціоналізму. 

Адже сумнівно, що може існувати якийсь універсальний експеримент, який 

би врахував абсолютно всі фактори парадоксальної проблематики 

перцепції. Подібний утопічний експеримент мав би надати аргументовані 

та верифіковані результати на користь однієї з теорій.  

Якщо поглянути на енактивізм з позиції наукового дослідження, то, 

безперечно, теорія пропонує валідний спосіб інтеграції даних про 

перцепцію, який підтверджують результати численних когнітивних 

експериментів. Разом з тим, холістичний підхід акцентує на важливості 

емпіричних досліджень. Втім, якщо охарактеризувати енактивізм як суто 

наукове дослідження, ми з необхідністю наштовхнемось на проблему 

холістичної об’ємності енактивізму як теорії. Вище було згадано про 

особливу крос-дисциплінарну направленість енактивізму, який у своїй 

операційній екосистемі використовує складний методологічний апарат. 

Класичний підхід до визначення наукового дослідження полягає у 

виокремленні притаманних науковій теорії самобутніх гіпотез та 

термінології. Наукова теорія не здатна послуговуватись диференційованою 

термінологією інших дисциплін на пояснення або вирішення 

проблематизованого питання. “Триангуляція не завжди працює через суто 
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суперечливі припущення, термінологію або інтерпретації. Часто можна 

зустріти проблему, яку ще називають “проблемою незграбного робота”. Це 

означає, що можна спроєктувати робота, призначивши різним командам 

конструювати різні модулі, які добре працюють поодинці, але, коли зібрати 

їх разом, вони можуть не спрацювати. Ніхто не розглядає реляційні аспекти 

того, як один модуль буде динамічно з’єднуватися з іншим у складній 

системі. Подібну проблему можна простежити в процесі побудови теорії. 

Наукові експерименти, що створені в рамках однієї теоретичної парадигми 

вивчають частини систем, проте не завжди враховують, як працюють 

динамічні відносини між цими частинами. Так само ці експерименти не 

завжди мають термінологію для розв’язання подібних проблем. Навіть, 

працюючи на міждисциплінарному рівні, ми, часом, має справу із 

незграбними теоріями, де уявлення з різних дисциплін погано інтегруються 

між собою” [81, c. 22]. 

Галахер у праці “Енактивні інтервенції” стверджує, що енактивізм 

варто розглядати більше як натуралістичну філософію, аніж наукове 

дослідження. Галахер розглядає розмежування, наведене Сицилією Гейц, 

яке відокремлює науково-дослідну програму від філософії природи. Річ у 

тім, що філософія природи як парадигмальне рішення має кардинально інші 

ознаки інтелектуального проєкту. Варто погодитись, що філософія природи 

все ще може утримувати як критичний об’єкт науку, проте термінологічна 

основа має суттєво відрізнятися [81, c. 22].  

Фактично, філософія природи має ширші межі з методологічної 

точки зору, адже їй належить ресурс, який дозволяє одночасно 

використовувати власні поняття, категорії, концепції та разом з тим 

запозичувати термінологічну матрицю й наукові описи з інших 

дисциплінарних сфер. Окрім розширеної методології природнича філософія 

як програма має більше свободи, адже така філософія калібрує власні 

концепції та дослідження з емпіричними результатами наукових 
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досліджень, проте, за необхідності, філософія природи може змінити 

інтерпретацію результатів досліджень та інтегрувати інсайти й неочевидні 

висновки для розв’язання парадигмальних питань перцепції та 

когнітивного апарату людини. 

Таким чином, філософія природи безперечно пов’язана з наукою, 

адже почасти дає вичерпні емпіричні пояснення до фізичних та природних 

механізмів. Втім, хибно буде відносити філософію природи до 

натуралістичної або натурфілософії, які є нерозривними з наукою. У цьому 

сенсі природнича філософія зберігає дистанційованість та автономність від 

наукою. 

Енактивізм варто зараховувати саме до розділів філософії природи, 

адже програма, запропонована в рамках даної теорії, є парадигмальним 

переосмислення не лише когнітивних процесів, роботи мозку, механізмів 

перцепції. Енактивізм, у першу чергу, покликаний переосмислити природу 

речей, а, отже, видозмінити інтерпретацію природи як такої. Починаючи з 

витоків, енактивізм не наслідує усталене тлумачення природи з наукової 

позиції, енактивна програма зосереджується на діяльнісній компоненті 

пізнання природи, іншими словами, енактивізм стверджує можливість 

дослідження природи лише у зв’язці з пізнавальними та перцептивними 

механізмами. 

Енактивну теорію варто також розглядати як філософську 

концепцію тому, що міждисциплінарна направленість та функціональне 

різноманіття є сильною стороною теорії, що дає їй ширші можливості для 

теоретизування, ніж якби вона була науковим дослідженням. У цьому 

випадку холізм, який зазвичай є суттєвим ускладнювальним елементом для 

науки, для енактивізму відкриває цілковито нове поле для проблематизації 

та розв’язання парадоксальних питань природи перцептивного досвіду, 

оскільки забезпечує цілісний, комплексний та системний підхід з 

інтеграцією постулатів динамічної теорії та феноменології. “Енактивізм, як 
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не редукціоністська, але науково-залучена філософія природи, все ще може 

мотивувати експериментальну науку в дуже специфічний спосіб. Навіть, 

якщо в деяких випадках складно застосувати цілісний підхід для 

розв’язання конкретного питання, почасти складнощі в розробці 

експериментів, які перевіряють твердження енактивізму, не виникають. 

Наприклад, можна налаштувати необхідні фактори й перевірити систему, 

щоб проаналізувати, що відбувається, якщо відбувається втручання в 

систему й один з її факторів елімінується. На додаток, не за всіх обставин 

необхідно містити абсолютно всі фактори. Наприклад, врахування втілених 

взаємодій в поясненні соціального пізнання може дати неповні результати, 

якщо для цього необхідно розробляти ускладнені пояснення та механізми 

моделювання. Хоча в цьому та інших випадках багато залежить від 

обставин” [81, c. 23].  

Енактивізм як складова частина філософії природи переосмислює 

концепцію та тлумачення перцепції, підкреслюючи важливість втіленості 

та заперечуючи репрезентаційну функцію. Крім цього, енактивна програма 

містить ширше поле дослідження, а саме - переосмислення категорії життя 

та аналітику функціонування живих систем. Зокрема, співпраця 

співзасновника енактивізму Варели з його вчителем Матураною породила 

неоціненну теорію “олюдненої” біології, в рамках якої вчені вперше 

відійшли від теоретизованого та усталеного підходу до розгляду живого 

організму як функціональної одиниці екосистеми. Нова теорія спиралася на 

підхід, в основу якого було покладено тлумачення біологічних та 

когнітивних процесів людини як персоніфікованої істоти. Іншими словами, 

розробка Матурани та Варели антропоморфно проєктувала вплив 

когнітивних та емоційних станів на сукупність життєдіяльних процесів 

організму.  

Робота над новою теорією та забезпечення її верифікованості 

потребувала інтеграції з раціоналістичними та натуралістичними 
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концепціями. Зокрема, в основу антропологізованого погляду на організм 

та когнітивні процеси були покладені теорії структурної детермінації та 

концепції замкнутості організаційних та операційних систем.  

Вплив структурного детермінізму на енактивну теорію та 

антропологізацію її біологічних ідей полягав у визначенні поведінки живої 

системи як структурного елементу. Саме структура визначає поведінку та 

потенційні зміни системи. У процесі свого існування будь-яка система, 

зокрема когнітивна, підлягає природним змінам внаслідок взаємодії з 

навколишнім середовищем. Варто розрізняти категорії когнітивної 

організації та структури. У цьому випадку організації тлумачиться як 

взаємозв’язок між структурними елементами певної системи, які її 

утворюють. Структура, натомість, не є поняттям статичним, а навпаки – 

динамічним. Річ у тім, що організаційна структура живого організму та 

когнітивної системи перманентно утримують будь-які інтеракції між 

елементами системи та зовнішньою реальністю. Такий формат 

переосмислення фундаментальних принципів роботи живої системи заклав 

епістемологічний та динамічний конструкт структурного детермінізму в 

енактивну теорію. Мова йде про визначення характеру взаємодії між 

різними системами та їх існування як історичних структур. Згідно 

енактивної позиції, оскільки системам притаманна операційна замкненість, 

взаємодія між різними системами можлива лише шляхом зчеплення їх 

історичних змін між собою. Таким чином, системи обирають конгруентні 

шляхи для взаємодії, що призводить до структурної рівності.  

Для того, щоб визначення живої системи було валідним для 

тлумачення природи когнітивних процесів варто виходити з 

характеристики живих систем як не референтних. Фактично, для 

енактивізму питання “що таке сприйняття?”, “що таке свідомість?” та “що 

таке жива система?” є рівноцінно ідентичними питаннями. Відповідь на ці 

запитання можна віднайти лише, якщо виходити з позиції структури та 
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організації, які визначають, яка система є живою, а яка ні. Саме звідси 

витікає одне з найбільш фундаментальних понять енактивізму – автопоезис.  

Визначення автопоетичної системи зводиться до того, що подібна 

система організована як мережа взаємозв’язків між компонентами, які 

рекурсивно регенерують власну мережу через свої взаємодії. Конституція 

автопоетичної системи уніфікує та утворює мережу системи як цілісну 

структуру. Таким чином, автопоетичну систему можна визначити як 

гомеостатичну, тобто таку, що підтримує власну структуру самостійно, 

завдяки перманентним функціональним змінам.  

Попередньо вже згадувалась істотна роль явища автономності для 

перцептивної системи, а оскільки перцептивна система за всіма ознаками є 

автопоетичною, для неї так само характерний автономний зміст 

функціонування. Варто зазначити, що автопоетична система як автономна 

одиниця визначає взаємодії всередині мережі не як ієрархічну систему 

функцій, а як взаємопов'язані процеси інтеракції. Додатково, така система 

не лише підтримує власну життєдіяльність, вона самостійно створює власні 

компоненти.  

Важливо зауважити, що автономність та замкненість автопоетичної 

системи не означають їх цілковитої незалежності від зовнішнього 

середовища, виключаючи будь-яку можливість на контакт та взаємодію. 

Таке пояснення автономності ближче традиційному науковому підходові, 

який функціонально тлумачить саму категорію замкненості. Натомість, 

автопоетична система є частиною саме антропологізованої теорії та 

природничої філософії, саме тому акцент в термінологічному визначенні 

автономності зсувається й закріплюється за позначенням інваріантності 

перманентних змін в системі, які взаємодіють із зовнішніми системами як 

історичні структури. Використання бінарної опозиції та розгалуження на 

зовнішню та внутрішню систему може видатися ускладненим, саме тому 

варто одразу визначити семантичне коло цих понять для подальшого 
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коректного трактування процесів взаємодії між системами. Отож, 

традиційно дихотомія розрізнення на зовнішнє та внутрішнє трактується з 

підстав заперечення спорідненості цих двох категорій, відтак елімінується 

будь-яка можливість взаємодії між цими двома елементами. У рамках 

енактивного проєкту, який сповідує цілісний, себто холістичний підхід, 

зовнішнє (навколишнє середовище, реальність, медіум) та внутрішнє 

(когнітивна система, живий організм) є нерозривно пов’язаними явищами, 

які постійно взаємодіють, адже вони постають взаємно інтегрованими. 

Разом із цим, кожна з цих категорій, або радше систем, є організаційно 

замкненою. Важливо схопити хитку семантичну лінію, яка розмежовує цю 

дихотомію та водночас інтерналізує та екстерналізує систему й разом з тим 

поєднує та інтегрує.   
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Висновок до Розділу 2 

У межах даного розділу було здійснено аналітичну деконструкцію 

ідейних постулатів енактивізму, зокрема уточнено концепцію перцептивної 

системи, виокремлено її специфічні характеристики та сформульовано 

концептуальне значення чотирьох модусів перцепції. За результатами 

дослідження слід констатувати, що енактивізм визначає перцептивний 

організм як автономну та динамічну систему, наділену здатністю до 

самоорганізації та самоконституції. Важливо відзначити, що процес 

перцепції обумовлений інтеракцією між зовнішнім світом та тілом, завдяки 

чому свідомість здатна формувати перцептивні образи та надавати 

зворотний зв'язок на сприйняте явище. Інакше кажучи, діяльнісний 

компонент тіла та безпосередня участь у формуванні досвіду є необхідними 

елементами для уможливлення перцепції.  

У рамках дослідження було ідентифіковано чотири модуси 

перцепції та визначено їх евристичний потенціал для з’ясування природи 

перцепції. Зокрема, було уточнено концептуальне значення автономності, 

емерджентності, втіленості та динамічності як характеристик живої 

системи, що здатна до перцепції. Було встановлено, що автономність є 

ознакою, що притаманна самодетермінуючим системам, які здатні зберігати 

власну внутрішню ідентичність і одночасно забезпечувати інтегральний 

зв’язок із навколишнім світом. Автономна система здатна підтримувати 

динамічний патерн (з англ. – pattern, специфічний спосіб організації, що є 

сталим), тобто діяти у змінних умовах і самостійно визначати та адаптувати 

власні межі в процесі інтеракції з навколишньою реальністю. Було 

визначено розрізнення між автономною та гетерономною системою 

стосовно перцепції. Зокрема, встановлено, що гетерономною є система, яка 

цілком визначена зовнішніми чинниками та є обмеженою ззовні. Натомість, 

автономна система не лише здатна відмежувати або взаємодіяти з 

навколишнім явищем, вона самостійно визначає та формує власні межі, 
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інакше кажучи, структурує свою і чужу конституцію. Зважаючи на 

концептуальну цінність визначення автономності, варто зазначити її 

унікальну здатність до ендогенної координації внутрішніх процесів. 

Перцептивний автономний організм рекурсивно утворює єдність системи в 

її цілісності, роблячи окремі елементи взаємозалежними. 

Проведений аналіз дозволив виокремити категорію 

емерджентності як визначальну в поясненні феномену виникнення нових 

властивостей перцептивної системи. Упровадження даного терміну дає 

змогу поглянути на формування перцептивного образу в абсолютно новому 

контексті. Зокрема, дає можливість пояснити безперервний та необмежений 

процес формування сприйняттєвих вражень на основі набутого досвіду 

взаємодії з навколишнім середовищем. В процесі дослідження було 

виокремлено підкатегорію ко-емерджентності, яка уточнює характер 

взаємодії когнітивної системи людини з реальністю. Динамічна ко-

емерджентність досконало підкреслює концептуальне значення природи 

відношення замкненої автономної системи та явища, яке ця система 

сприймає.  

Ґрунтуючись на модусах автономності та емерджентності, в межах 

розділу було деталізовано роль втіленості як активатора перцепції. Зокрема, 

було підкреслено, що сприйняття та втіленість є нерозривними категоріями, 

які не можуть існувати окремо. Процес перцепції з необхідністю вимагає 

наявність тіла як провідника та активатора перцептивного досвіду. Було 

доведено, що тіло відіграє сенсотвірну роль в механізмі сприйняття, адже 

саме тілесність освоює нові контексти зовнішньої реальності, 

перетворюючи їх на імпульси, які надалі стануть перцептивними образами. 

Тіло постає первинним перцепієнтом саме завдяки своїй інтегральній 

функції, яка дозволяє створювати втілені змісти. 

За результатами дослідження було підтверджено положення 

запропонованої гіпотези про зняття демаркації між зовнішнім та 
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внутрішнім. Зв’язок свідомість-тіло-світ базується на феноменологічній 

ідеї про тіло як сполучник двох світів. Інакше кажучи, тіло постає 

єднальним та інтегральним елементом, що пов’язує когнітивне середовище 

та зовнішню реальність. Підтвердження гіпотези було віднайдено в 

аналітиці емпіричного експерименту з формування перцептивних вражень 

внаслідок тілесної взаємодії. Зокрема, було доведено, що візуальна 

стимуляція та когнітивна репрезентація є недостатніми для формування 

перцептивного досвіду. Лише завдяки динамічній активності тіла в процесі 

пізнання можна забезпечити якісний рівень утворення перцептивного 

враження.  

Здійснене дослідження дає можливість стверджувати, що тіло, 

посередництвом актуалізованої та динамічної дії, втілює свідомість у світ, 

забезпечуючи самореферентну взаємодію, яка породжує акт перцепції. 

Таким чином, відношення свідомість-тіло-світ трансформується у певну 

феноменологічну цілісність, де кожна частина є рівноцінною та 

необхідною. На підтвердження запропонованої тези в межах розділу були 

досліджені два додаткових експерименти, які засвідчують валідність 

трикомпонентної холістичної системи перцепції. Зокрема, було 

проаналізовано досвід людини, що перебуває у віртуальній реальності та 

розглянуто, яким чином видозмінюється природа перцепції в 

нестандартних умовах. Додатково було досліджено експеримент з 

капсулюванням свідомості й вилученням зовнішнього середовища як 

стимулу. За результатами дослідження було встановлено, що характер 

перцептивних процесів залежить від динамічних зв’язків та каузальної 

взаємодії між трьома компонентами механізму сприйняття.  

На основі проаналізованих теоретичних та експериментальних 

ідей, які представлені в межах розділу, було зроблено висновок, що 

енактивна парадигма наділяє перцепцію інтерактивною та динамічною 

характеристиками, що здатні функціонувати лише в межах цілісності 
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свідомість-тіло-світ. Енактивізм як філософська програма містить 

холістичний погляд на інтерпретацію перцептивних даних. Здійснене 

дослідження дає змогу зараховувати енактивну теорію до філософії 

природи перцепції. Безперечно, крос-дисциплінарна спрямованість та 

широкий методологічний і експериментальний апарат дозволяють 

відкалібрувати та переосмислити природу перцепції в рамках 

парадигмальної програми.  

На нашу думку, енактивізм можна позиціювати як науково-

залучену філософію природи, яка здатна акумулювати найкращі практики 

філософського дослідження і, разом з тим, мотивувати експериментальну 

науку. Енактивізм актуалізує необхідність здійснювати дослідження, які не 

лише пояснюють процес перцепції з біологічної та натуралістичної точки 

зору, а першочергово переосмислюють категорію природи речей та 

природи як такої. Задачею енактивізму є тлумачення не лише засад 

перцепції, але й значення життя та функціонування живих організмів. 
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РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВТІЛЕНОСТІ ЯК 

ІНТЕГРАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ПЕРЦЕПЦІЇ 

 

Енактивізм відводить значну роль тілу як феномену, що 

уможливлює перцепцію. Починаючи від витоків енактивної теорії, 

дослідники створювали аргументаційну опозицію поглядам когнітивізму та 

конекціонізму, які визначали тіло як епіфеномен. Енактивізм натомість 

характеризував тіло як ключовий елемент для механізму сприйняття. Тіло 

постає не просто інструментом схоплювання зовнішніх імпульсів, воно є 

комплексним перцептивним активатором, який забезпечує медіацію між 

зовнішнім світом та свідомістю агента сприйняття.  

У рамках енактивної теорії проєкт тілесної дії посідає критично 

важливе місце в тлумаченні природи сприйняття. Тілесний рух не лише 

наповнює та розвиває нашу пропріоцептивну систему, рух в першу чергу 

сприяє усвідомленню власної ідентичності та допомагає освоювати 

навколишній світ.  

Дослідження механізмів та специфіки функціонування тіла та його 

рухів дозволяють зробити ґрунтовні висновки щодо структури досвіду як 

такого. Питання структури досвіду має феноменологічне підґрунтя, адже в 

рамках даної проблематики енактивісти намагалися віднайти відповідь на 

питання, як усвідомлення власної тілесності корелює з когнітивним 

досвідом індивіда?  

Говорячи про природу тілесного досвіду, енактивісти 

проблематизують природу перцепції не лише з феноменологічного погляду, 

але й з точки зору преноетичного аспекту, тобто того, що трапляється до 

того, як ми усвідомлюємо. Ми віднаходимо дослідження преноетичної 

проблематизації когнітивного досвіду у роботах Шона Галагера, зокрема в 

праці “Як тіло формує свідомість”. У ній автор розкриває базові питання 

природи тілесного досвіду як з феноменологічної, так і з преноетичної 
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позиції. Зокрема, Галагер формалізує та намагається віднайти відповідь на 

запитання про те, яким чином свідомість та когнітивні процеси формуються 

та структуруються преноетично, зважаючи на те, що вони є втіленими [82, 

c. 4].  

На відміну від феноменологічної проблематизації питання 

когнітивного досвіду преноетичний аспект містить акцент на тому, що 

відбувається за кулісами усвідомлення. В межах цієї проблематизації 

відбувається спроба пояснення того, як тіло утворює базу для формування 

та функціонування свідомості. Таким чином, преноетичний ефект 

стосується не так самої структури свідомості, як ролі тіла у формуванні цієї 

структури.  

Визначення чіткої типологізації проблематики, яка надалі 

досліджується в даному розділі, дозволяє з’ясувати природу людини як 

самоідентичного живого організму. Звісно, для забезпечення якісного 

дослідження та аналізу необхідно застосувати більше, ніж один 

методологічний підхід. Саме тому, наслідуючи принципи енактивної теорії, 

подальше дослідження ролі тіла буде спиратися на міждисциплінарні 

методологічні базиси, а саме - методології нейронауки, когнітивної 

лінгвістики, теорії динамічних систем, феноменології та філософії 

свідомості. Використання такого різноманіття теорій для дослідження 

природно формує стратегічні складнощі в роботі. Це пов’язано в першу 

чергу з тим, що жоден дослідник не може гарантовано стверджувати свою 

компетентність в усіх наведених сферах. Однак, для роботи з актуальним 

розділом ми спираємося на профільні та верифіковані першоджерела 

представників енактивізму. Друга складність, яка постає у зв’язку з 

використанням крос-дисциплінарної методології полягає в термінологічній 

відмінності між поняттями та категоріями в рамках кожної з цих областей. 

Для уникнення прогалин в розумінні понять, звернімося до огляду загальної 

термінологічної бази. 
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3.1 Термінологічна матриця втіленості: тілесна схема та тілесний 

образ 

Першим із термінів, які необхідно додати до вокабуляру для роботи 

з дослідженням тілесного досвіду – це термін пропріоцепція. Пропріоцепція 

є комплексним феноменом, який дозволяє переосмислити взаємозв’язок 

між феноменологічною свідомістю та фізичним тілом. Пропріоцепція, яку 

також називають кінестезисом або шостим чуттям, є сенсомоторною 

функцією, яка відповідає за регулювання та контроль положення тіла у 

просторі, його взаємодію з навколишньою реальністю та іншими 

індивідами. Пропріоцепцію також можна визначити як субкогнітивну або 

підсвідому функцію. У зв’язку з цим може виникнути запитання, чому 

пропріоцепція визначається саме як докогнітивний механізм? Річ у тім, що 

в рамках функціонування цього механізму пропріоцепція сигналізує про 

положення та рух тіла, забезпечуючи його активацію, при цьому часто 

свідомість може навіть не здогадуватися про виконання цих рухів. Ми 

можемо порівняти це з автопілотом, адже пропріоцепція є дуже складним 

та комплексним явищем, яке в ході еволюції людського організму змогло 

досконало сформувати механізми своєї роботи, які для когнітивної науки 

все ще залишаються загадкою: “Питання стосується епістемологічного 

статусу пропріоцептивної усвідомленості. У багатьох дискусіях 

пропріоцепція визначається як форма перцепції об’єкту, яка визначає певне 

тіло як об’єкт. Дійсно, в багатьох випадках варто опиратися на 

пропріоцепцію, наприклад, коли суб’єкт позбавлений зорової перцепції та 

його просять вказати на якусь частину свого тіла, саме пропріоцепція 

забезпечує виконання цього руху” [82, c. 12].  

Наступним важливим аспектом для збагачення термінологічної 

матриці дослідження є поняття руху та активності тіла. Тілесний рух 

відіграє визначальну роль для перцепції та когнітивної системи загалом. 

Можна навіть стверджувати, що саме тілесний рух формує та конституює 



95 

свідомість. Рух, що трансформується тілом на онтогенетичному рівні 

активності, постає тим, що власне і формує самість.  

Такий фундаментальний погляд на роль тіла та його рухової 

активності, на наш погляд, вирізняє енактивізм з-поміж інших когнітивних 

теорій. В рамках енактивного проєкту втілені рухи наділені 

конститутивною функцією, яка формує перцепцію, когнітивний та 

емоційний досвід, і, що не менш важливо, самість. Енактивісти 

артикулюють критичність тілесних дій для перцептивної активності, 

перетворюючи феномени дії та руху на теми для активних дискусій в 

рамках когнітивної філософії [5].  

Враховуючи специфіку предмету та завдань дисертаційної роботи, 

важливе концептуальне значення має розмежування понять тілесний образ 

та тілесна схема. Це розмежування постає не лише термінологічною 

проблемою, але й проблемою концептуальною. Необхідність розмежування 

між цими поняттями спричинене історичною плутаниною, яка, як наслідок, 

призводить до некоректного тлумачення похідних категорій від термінів 

тілесної схеми та образу. Для початку визначимо, чим є кожен з цих 

термінів окремо. 

Тілесний образ позначає концепцію, яка пояснює появу тіла в 

перцептивній області. На противагу образу тілесна схема допомагає 

пояснити, як тіло формує це перцептивне поле. Таким чином, існує дуже 

тонка грань між двома поняттями й, у випадку зміщення акцентів, може 

відбутися некоректне трактування та змішування їх змістів. Варто 

відзначити, що обидва поняття функціонують для пояснення та розкриття 

природи свідомості, а саме процесу структурування свідомості. “Звернімося 

до прикладу, який показує двозначність, яка характеризує обидва концепти. 

У важливій праці з когнітивної психології Парсонс визначає тілесний образ 

як набір процесів, що лежать за межами ментальної симуляції чиєїсь дії та 

процесів, які перебувають поза межами когнітивного. У цьому сенсі 
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тілесний образ постає як несвідоме, субперсональне уявлення, яке залежить 

від пропріоцептивних, кінестетичних, м’язових, артикуляційних, 

тактильних, вестибулярних, візуальних та звукових чуттів, так само, як від 

нашої чутливості фізичного зусилля та контакту з об’єктами. Тілесний 

образ містить інформацію, яка збагачує свідомість, перцептивне уявлення 

тіла, власну ментальну стимуляцію” [82, c. 27]. 

Тілесна схема та образ належать до споріднених, але різних систем. 

Обидві системи щільно взаємодіють та координуються в інтенційному акті. 

Утім, розрізнення між ними є критично необхідним для подолання 

двозначності та розуміння динамічної природи тілесного досвіду.  

Розпочнемо проведення демаркаційної лінії з твердження, що тілесний 

образ містить набір поглядів та перцепцій, що належать певному тілу, в той 

час, як тілесна схема є системою сенсомоторних можливостей, які діють без 

усвідомлення, або будь-якого перцептивного відстежування. 

Таким чином, концептуальна різниця між тілесною схемою та 

образом полягає в розрізненні того, щоб мати можливість сприймати об’єкт 

та мати можливість рухатися. Важливо також відзначити, що тілесний образ 

відповідає за ментальні уявлення та погляди у випадках, коли інтенційний 

суб’єкт усвідомлює власне тіло. У той час, як тілесна схема відповідає за 

моторні можливості, які уможливлюють рух. Можна зробити висновок, що, 

коли йдеться про розрізнення між цими двома поняттями, мова йде про 

тілесний образ радше як про усвідомлену перцепцію певного руху, а от про 

тілесну схему як про безпосереднє завершення, уможливлення цього руху. 

Досліджуючи тему тілесності, нашу увагу привернув приклад, 

наведений Шоном Галахером, який предметно ілюструє необхідність та 

обґрунтованість розрізнення між тілесною схемою та образом, адже таке 

розрізнення має безпосередні емпіричні та практичні наслідки. 

“У деяких випадках ми можемо знайти приклади, коли суб’єкт має 

активний тілесний образ, але дисфункціональну тілесну схему та навпаки. 
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Це також називають подвійною дисоціацією, яка складає хороше підґрунтя 

для розрізнення двох понять. Приклади, коли тілесна схема є відсутньою 

при активному тілесному образі можна віднайти у випадках 

одностороннього нехтування, коли мозок пошкоджується внаслідок 

інсульту. Денні Браун та його колеги звітують про клінічний випадок, коли 

пацієнтка страждала від неврологічно викликаного дефекту перцепції лівої 

частини її тіла. Вона не усвідомлювала наявність лівої частини свого тіла, 

тобто ця частина випадала з поля дії перцепції пацієнтки. Так, зокрема, вона 

не могла одягатися по ліву руку, або вкладати волосся з лівого боку. Варто 

зазначити, що жодних дефектів моторної активності цієї частини не було 

зафіксовано. Вона мала рівну ходу, проте, якщо взуття спало б з її лівої 

ноги, вона б цього не помітила. Її ліва рука також перебувала в природній 

поставі переважну більшість часу, також вона використовувала цю руку для 

усіх звичайних рухів, які потребували взаємодії обох рук, наприклад коли 

потрібно застібнути одяг або зав’язати вузол. Для прикладу, пацієнтка 

використовувала свою ліву руку, щоб одягнути праву частину свого тіла, 

таким чином вона покладалася на моторні можливості не активної частини. 

Отож, можна зробити висновок, що пацієнтка мала неушкоджену тілесну 

схему, попри проблеми з тілесним образом її ушкодженої лівої частини” 

[82, c. 39].   

Приклад, наведений Галахером, яскраво ілюструє емпіричне 

підтвердження термінологічного та функціонального розрізнення між 

тілесним образом та схемою. Обидві системи можуть функціонувати 

сепаровано, а також у випадках, коли одна із систем пошкоджена. Утім, 

варто зазначити, що якісне функціонування перцептивних та когнітивно-

рухових механізмів може бути забезпечено лише шляхом синергії та 

взаємопов’язаної роботи образу та схеми. 

Прикладом для розрізнення тілесного образу та схеми можуть 

також бути випадки втрати пропріоцепції. Детальніше про категорію 
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пропріоцепції, її роль для перцепції та механізми її функціонування буде 

розкрито у підрозділі цього розділу, присвяченого безпосередньо 

зазначеному поняттю. Втім, попередньо варто відзначити кілька суттєвих 

теоретичних моментів втрати пропріоцепції, які мають значення для 

опрацювання концептуального розрізнення між тілесною схемою та 

образом.  

Суб’єкти, які втратили пропріоцепцію або тактильні дані власного 

тіла (нижче голови), позбавлені повністю можливості рухатися. Втім, як і у 

випадку вже наведеному вище, моторна функція тіла залишається дійсною 

та активною. Тобто, ушкодження стосується більшою мірою не тіла як 

м’язового субстрату, а порушення когнітивних здатностей до перцепування 

власного тіла. Такі пацієнти здатні відновити контроль над рухом власного 

тіла шляхом нейрофізіологічних втручань або за допомогою візуального 

контролю положення частин тіла. Таким чином, пацієнти мають здатність 

використовувати власний тілесний образ як компенсаторний механізм для 

знедіяної тілесної схеми.  

Таким чином, тема розрізнення між тілесним образом та тілесною 

схемою має теоретичні та концептуальні наслідки, та, зокрема, знаходить 

своє підтвердження в нейронаукових емпіричних дослідженнях. 

Згідно з Галахером тілесний образ має інтенційний зміст, який 

розкривається у трьох рефлексивних та самореференційний формах: тіло як 

перцепція, тіло як концепт, тіло як афект. Тіло як перцепція позначає те, як 

суб’єкт або агент перцептивної діяльності сприймає власне тіло, іншими 

словами, це перцептивний досвід усвідомленої належності тіла самому собі. 

Тіло як концепція постає більш загальною категорією, вона позначає 

концептуальне розуміння тіла як такого. До цього виду рефлексивної форми 

належить наукове та світоглядне розуміння тілесності. Тіло як афект – це 

емоційне ставлення суб’єкта до тіла. Галахер зазначає, що тіло як концепція 

та як афект не завжди вимагають умови усвідомленості. Яким же чином ці 
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форми можуть бути частиною інтенційної системи, якщо усвідомленість не 

є їх первинною характеристикою? Річ у тім, що тілесна концепція та афект 

складаються з певного набору поглядів та порядків, які утворюють 

інтенційну біхевіоральну систему та формують інтерсуб’єктивний 

перцептивний досвід та безперечно є частиною когнітивної системи. Наші 

погляди та ставлення до власного тіла формують унікальний перцептивний 

досвід. Це визначає не лише те, як ми сприйматимемо наше тіло як 

перцептивний активатор, але й значною мірою те, як ми визначатимемо 

форму сприйняття тіл навколишньої реальності [82, c. 40]. 

Отож, підсумовуючи визначення тілесного образу, варто 

наголосити, що даний тип втіленості формує або, радше, обрамлює 

перцептивний досвід. Образ оперує розширеним функціоналом, адже 

містить не лише нейрофізіологічні здібності, але й світоглядний набір 

позиціювання тілесності в зовнішньому світі. Як інтенційний механізм 

взаємодії тілесний образ залучає складний набір поглядів та перцептивних 

процесів, які формують кінцевий продукт когнітивних актів. 

Здійснивши детальний аналіз категорії тілесного образу, вважаємо 

за необхідне висвітлити евристичні елементи концепції тілесної схеми. На 

відміну від образу схема не має відношення до світоглядних позицій 

перцептивної системи. Схема виконує іншу не менш важливу функцію – 

вона акумулює сенсомоторні функції, які працюють в глибинах 

самореференційної інтенційності. “Тілесна схема містить набір 

активностей за замовчуванням, це досвідомі, субперсональні процеси, які 

грають динамічну роль в управлінні рухом та поставою тіла <...> Рухи, які 

контролюються тілесною схемою можуть бути точно сформовані 

інтенційним досвідом та цілеспрямованою поведінкою суб’єкта. Якщо я 

хочу взяти склянку для того, щоб випити з неї води моя рука суцільно та 

автоматично підлаштує себе для того, щоб взяти склянку. Цей акт набуває 

певної форми відповідності моїм інтенціям. Важливо відзначити, що 
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тілесна схема не є формою свідомості або когнітивною операцією, але, 

водночас, вона може підтримувати та долучатися до інтенційної активності, 

яку продукує свідомість” [82, c. 41].  

Що має на увазі Галахер, коли говорить про те, що тілесна схема не 

є когнітивним механізмом, проте вона може брати активну участь в 

процесах свідомості? Граючи в будь-яку спортивну гру, ми можемо 

прослідкувати цей аспект. Уявімо гру в баскетбол, ваша увага повністю 

зосереджена на м’ячі, який подає вам суперник, ви оцінюєте положення 

гравця, траєкторію та напрямок польоту м’яча, а також силу, з якою він 

летить у Ваш бік. Оцінювання цих умов і прийняття рішення щодо 

відповідних дій займає значний ресурс, але в грі цей процес займає менше 

секунди. Як же це відбувається? У дію вступає тілесна схема. У той час, як 

ваша увага цілковито зосереджена на м’ячі, тілесна схема плавно скеровує 

ваші рухи в автоматизованому (як вам здається) форматі, таким чином, що 

ви навіть не замислюєтеся про те, як ваші ноги починають рухатися в 

напрямку польоту м’яча, а ваша рука робить відповідний рух. Отож, рух 

тіла у подібних випадках відбувається зовсім не тому, що ми визначаємо 

тіло як перцепцію наших тілесних рухів, саме функціонування тілесної 

схеми, яка також є складовою частиною пропріоцептивних процесів, 

уможливлює рух та швидку реакцію тіла в різних сприйняттєвих 

обставинах. Наша свідомість спрямовує рух тіла цілеспрямовано, 

зосереджуючись на певному об’єкті, проте саме тілесна схема може 

забезпечити плавне виконання цього несвідомого руху. Узагальнюючи, 

варто зазначити, що тілесна схема є відмінним поняттям від тілесного 

образу, і крім цього, тілесну схему не можна ототожнювати з перцепцією, 

попри те, що сама схема тісно пов’язана з перцептивними процесами. 

Галахер наводить приклад з удосконаленням подачі м’яча, який 

пояснює те, як в певних ситуаціях тілесний образ може впливати на 

формування руху. Звернімося до безпосередньої цитати: “Візуальна, 
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тактильна та пропріоцептивна усвідомленість, яку я маю щодо мого тіла, 

може допомогти мені вивчити новий рух в танці, покращити мою тенісну 

гру або імітувати нові рухи інших. У вдосконаленні моєї тенісної подачі, 

наприклад, я свідомо відстежую та коригую свої рухи. В інших випадках 

мій рух містить велику кількість цілеспрямованого усвідомленого 

контролю, який базується на моєму сприйнятті частин тіла. У таких 

випадках попри те, що значний внесок у контроль руху здійснюється моєю 

перцептивною усвідомленістю тіла, все ж тілесна схема завжди забезпечує 

компліментарні можливості для утримання балансу та уможливлення руху. 

Кількість таких можливостей, забезпечених тілесною схемою, є 

надлишковою, тому її дуже складно, а почасти й неможливо завжди 

утримувати у свідомості” [82, c. 42].  

Таким чином, процес формування перцептивного враження та 

віддачі зворотного зв’язку на це враження завжди уможливлюється 

тілесною дією. Остання є комплексним та складним процесом, який містить 

водночас свідомі когнітивні механізми та несвідомі, субперсональні 

функції. У той час, як тілесний образ відповідає за формування сприйняття 

власного тіла та його свідомої взаємодії з елементами навколишньої 

реальності, тілесна схема постає досвідомим механізмом, який автоматично 

керує руховими та сенсомоторними механізмами тіла, для підтримання та 

забезпечення функціонування когнітивної системи.  

Попередньо в даному розділі йшлося про те, що тілесна схема 

виконує роль сенсомоторного автопілота, який приводить в рух наше тіло й 

таким чином активує перцептивні механізми. Згадані приклади 

пропріоцепції та діяльності тіла, коли свідомість зосереджена на якомусь 

предметі, підтверджують емпіричні приклади того, що наша увага не 

завжди звернена на власне тіло. Та чи дійсно можна стверджувати, що ми 

завжди є свідомими щодо нашого тіла, його руху та положення? Що 

відбувається зі свідомістю, коли її увага не зосереджена на тілі та що 
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відбувається в цей самий час із тілом? Врешті решт, постає головне 

питання: чи потрібно бути свідомим щодо тіла, якщо воно здатне 

функціонувати автоматично? 

Погляди серед енактивних філософів на це питання різняться. 

Численні дослідження дають можливість однозначно стверджувати лише 

одне: питання усвідомлення тілесності завжди залежить від визначення 

міри цього усвідомлення. Тілесний образ, як вже згадувалося, постає 

категорією, яка зосереджена на поясненні моменту схоплення інтенційної 

уваги, що фокусується на тілі. Образ як такий є поняттям непостійним, 

протяглим та релятивним, відтак, стверджувати, що людина є завжди 

свідомою щодо тілесності не видається коректним. Радше можна сказати, 

що когнітивній та перцептивній системам притаманна часткова 

усвідомленість щодо тілесності. Для ефективного використання ресурсів 

організму когнітивна система пріоритизує фіксування уваги на важливі для 

організму речі. У літературі часто можна визначити тлумачення часткової 

усвідомленості як маргінальної усвідомленості. Вона означає, що 

перцептивні механізми побудовані оптимальним чином, у такий спосіб, що 

увага свідомості фокусується на незалежних від живого організму 

процесах. Таким чином, ми не замислюємось про те, щоб зробити вдих та 

видих, так само як не замислюємося про те, що потрібно змінювати 

положення ніг для того, щоб приводити тіло в рух.  Водночас, коли людина, 

наприклад, вчиться модельній ході, вона звертає свою увагу на поставу й 

те, як змінюється положення та рух ніг. Спираючись на цей простий 

приклад, ми можемо прослідкувати, як змінюється сенсотвірний потік 

переходу від тілесного образу до тілесної схеми. Це є ще одним додатковим 

аргументом на користь тези, проголошеної на початку розділу – категорії 

тілесної схеми та образу є гранично різними явищами, які незалежно 

співіснують в одній когнітивній реальності та почасти виконують 

компенсаторну функцію для співвідношення тіло-свідомість.  
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Коли ми зосереджуємо увагу на власному тілі й тим самим вводимо 

в активність тілесний образ ми вже маємо уявлення про належність цього 

тіла нам. Та, у який момент виникає це відчуття власності? Річ у тім, що 

тілесний образ постає складним інтенційно-перцептивним механізмом, 

еволюційна задача якого визначати приналежність тіла, в якому він 

функціонує як власного. Це наводить нас на думку про відчуття власності 

тіла, яке належить певній самості, тобто певному персоніфікованому Я. 

Детальний погляд на самість та проблему самоідентичності буде висвітлено 

в наступному розділі. Наразі, варто зупинитися на одному критичному 

теоретичному аспекті, який допоможе краще сформувати уявлення про те, 

як функціонує модель привласнення тілесності певним тілесним образом. 

Відчуття належності тіла суб’єкту, який когнітивна система визначає як Я 

пов’язується з певним ідейним поглядом на себе від першої особи. Таким 

чином, для утворення самототожності - середовище є опціональним. 

Тілесний образ може присвоювати власність тілу без зовнішнього 

абстрактного уявлення про нього як третю особу. “Відчуття власності не 

вимагає точного та споглядального усвідомлення тіла як ідеальної 

сторонньої особи, у якій Я сприймаю своє тіло як об’єкт. Радше, це 

залежить від не-споглядального доступу, який Я маю до моїх дій, доступ, 

який асоціюється з відношенням до себе як до першої особи. У не-

споглядальному самоусвідомленні я не потребую медіації перцепції або 

судження, щоб усвідомити себе як себе. Я не потребую рефлексивної 

впевненості, що моє тіло є моїм, або що це моє тіло відчуває біль або 

задоволення. У звичайному досвіді це знання є наперед вбудованим в саму 

структуру досвіду. У деяких патологічних кейсах, навпаки, відношення 

суб’єкта до свого тіла є медіацією, яка здійснюється завдяки 

споглядальному судженню, у певних кейсах чітко негативним судженням 

щодо власності” [82, c. 46].  
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Міркуючи про специфіку тілесного образу, його ознаки та функції, 

виникає питання про його межі. Чи обмежений тілесний образ певними 

кордонами, які відділяють його від навколишнього середовища та його 

об’єктів? Відповідь на це запитання можна віднайти, проаналізувавши 

докладніше аспект усвідомлення та фіксування уваги на тілі. Сам акт 

зосередження можна порівняти з медитативним станом, який своєю чергою, 

конституює перцептивний аспект тілесного образу. У момент, коли тіло 

постає в ролі об’єкта для власної свідомості та уваги тілесний образ 

утворює чіткі межі свідомості, які виділяють всю когнітивну систему від 

зовнішньої реальності.  

Таким чином, тілесний образ формує власні граничні лінії, які 

допомагають відмежуватись від середовища та одночасно підтримувати 

ефективну взаємодію з ним посередництвом тілесних рухів. Відкритим все 

ще залишається питання, що стосується наступного аспекту: в умовах 

функціонування тілесного образу, який акумулює медитативну 

зосередженість свідомості на тіло, ми фіксуємо нашу увагу на тілі загалом 

чи на його окремих частинах? Зважаючи на умови, в яких відбувається 

схоплення уваги, свідомість людини здатна ізолювати кожну з частин тіла 

та частково зосереджуватись на тому чи іншому аспекті тілесності. Таким 

чином, тілесний образ забезпечує та зберігає загальне функціонування тіла, 

у той час, як об’єктом уваги може виступати лише його частина: “Тілесний 

образ почасти містить часткове, абстрактне та артикульоване уявлення про 

тіло як таке, в той час, як увага, думки та емоційна оцінка можуть бути 

зосереджені лише на частині, зоні або аспекті тіла одночасно. У процесі 

наділення увагою тіла суб’єкт може не мати уявлення про тіло як цілісність. 

Навіть “глобальна усвідомленість” є лише усвідомленістю загальних ознак 

або визначенням певного тіла як належного комусь; це не є усвідомленістю 

кожної окремої частини в її холістичному відношенні до інших частин тіла. 

Справді, неможливо феноменологічно осягати та усвідомлювати 



105 

специфічні частини або функції, які є частиною певного об’єктивного тіла, 

наприклад, певні внутрішні органи, гланди або ретикулярну систему 

активації. Якщо бути більш точним не існує частин або функцій мого 

власного тіла у феноменологічному та експериментальному сенсах. Щоб 

розглянути ці типи внутрішніх функцій суб’єкт має думати про них з 

об’єктивної точки зору, як те, що існує, але відбивається в досвіді певного 

тіла суб’єкта” [82, c. 47].  

Отож, тілесний образ як частина когнітивної функції впливає на 

поведінкові конститути. Він дає змогу суб'єкту відчувати різноманітні 

емоції щодо тіла (любити або ненавидіти його), пам’ятати поведінку та 

активність (йдеться більше про м’язову пам’ять), а також 

концептуалізувати та вивчати власну тілесність. Крім того, соціокультурні 

афекти справляють значний вплив на перцепування власного тіла та 

визначення емоційної позиції щодо нього. Це своєю чергою створює 

інтенційний досвід, який свідомість формує, зважаючи на умови 

функціонування тілесного образу.   
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3.2 Роль пропріоцепції в тілесному досвіді та сприйнятті 

 2У рамках проєкту енактивізму ми прослідковуємо чітку крос-

дисциплінарну направленість, адже сама теорія містить погляди на 

проблему співвідношення тіла та свідомості з точки зору різних дисциплін, 

що й формує унікальну цінність цієї течії. Як альтернатива класичному 

обчислювальному підходу до тлумачення когнітивних процесів - 

енактивізм пропонує розглядати перцепцію з позиції втіленості. 

Енактивізм наділяє мозок епіфеноменальною роллю та постулює 

недостатність лише цього органу для функціонування свідомості та 

продукування перцептивних елементів. Для забезпечення якісної роботи 

сприйняття людина потребує цілісної, інтегрованої тілесності, яка вбудовує 

свідомість у зовнішню реальність. Відтак, мозок не може самостійно 

забезпечити цілковиту інтеграцію свідомості та її якісну взаємодію із 

зовнішніми об’єктами. Для такої інтеграційної функції необхідна 

тілесність, яка забезпечує функціональну активність організму та регулює 

процес сприйняття.  

Регулювання процесу перцепції тілом полягає у відборі імпульсів 

зовнішньої реальності, які тіло обирає для сприйняття. І саме спосіб або 

шлях взаємодії з реальністю визначає, яку форму матиме імпульс для 

когнітивної системи індивіда. Тілесність постає детермінантою 

пізнавальних та перцептивних процесів.  

Втіленість сприйняття напряму залежить від видів досвіду та від 

ширшого контексту набуття цього досвіду. Це може бути контекст культури 

навколишнього середовища, біологічні детермінанти (такі як сенсомоторні 

здатності тощо) або ж психологічний контекст, пов’язаний з актуальним 

станом емоцій індивіда. Таким чином, починаючи аналізувати перцепцію, 

                                                
2  Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані в статті авторки “The embodiment and 
proprioception in enactivism” у 2021 році [49]. 
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ми одразу наштовхуємося на необхідність ствердження комплексності 

цього явища. 

Яким же чином перцепція стає можливою та які процеси передують 

їй? Отілесненість та тіло як таке уможливлюють перцепцію через дію, яка є 

складовою, невіддільним елементом тілесності. Форма здобутого досвіду 

модулюється шляхом селекції образів тілом. Варто відзначити, що тіло не 

лише селекціонує образи, які потім слугуватимуть базисом сприйняття, 

воно активно формує навколишнє середовище, впливає на його формування 

і лише потім виконує регуляторну функцію селектора. На підтвердження 

цієї тези пропонуємо розглянути приклад, наведений у статті авторки 

“Втіленість та пропріоцепція в енактивізмі”: “Пропонуємо розглянути 

приклад, приведений Ф. Варелою у праці “Втілений розум: когнітивна 

наука і людський досвід”, який стосується технології сенсорного заміщення 

BrainPort, запатентованої Полом Бак-і-Ріта, американським 

нейрофізіологом. Ця технологія дає можливість створити альтернативні 

шляхи передачі інформації у мозок при пошкодженні основних шляхів, 

наприклад при вадах зору. Бак-і-Ріта створив відеокамеру для незрячих 

людей, яка, завдяки сенсорній стимуляції, може формувати зображення і 

транслювати його у зорову кору головного мозку. В основі цього пристрою 

є матриця електродів, які приєднуються до язика користувача. На матрицю 

подається різна інформація, наприклад з відеокамери або мікрофону. Таким 

чином, у незрячого користувача вже через кілька годин інформація починає 

надходити до зорової кори і людина починає орієнтуватись у просторі, адже 

людський мозок здатний інтерпретувати ці імпульси як зорові сигнали, 

іншими словами пристрій дає можливість людині з вадами зору “побачити” 

зовнішній світ. Візерунки, що проєктуються на шкіру не мають візуального 

змісту, якщо людина не має поведінкової активності, тобто для формування 

образу зовнішнього середовища їй необхідна енактивність. Другим 

пристроєм в лінійці BrainPort є Balance Device, розроблений для пацієнтів 



108 

із порушенням вестибулярної системи (при порушеннях відчуття 

рівноваги). Акселерометр, у складі девайсу, відстежує положення голови 

пацієнта у просторі та, використовуючи язик, дає інформацію пацієнту 

щодо положення його тіла. Завдяки стимуляції нервових закінчень язика 

користувач здатен відчувати як центральне положення голови, так і 

оцінювати відхилення голови від центру, що допомагає зберігати стійкість 

та рівновагу” [53, c. 114]. 

Цей приклад дуже влучно ілюструє взаємопов’язаність свідомості 

з тілом. Свідомість наділяє власну тілесність пропріумом, належністю собі. 

Звідси виникає поняття пропріоцепції, яке вказує на приналежність 

конкретних частин тіла саме цій свідомості. Таким чином, мозок та 

когнітивний апарат можуть керувати положенням частин тіла та 

отримувати від нього набір образів для функціонування перцепції.  

Продовжуючи міркування про взаємозв’язок тіла та свідомості, 

звернімося безпосередньо до розгляду категорії пропріоцепції. 

Пропріоцепцію іноді називають шостим чуттям або кінестезією. Категорія 

була сформована Шерінгтоном у 1906 році на позначення відчуття 

положення частин тіла відносно один одного. Пропріоцепція забезпечує 

формування так званої карти тіла, яка відповідає за чітке адміністрування 

кінцівками для приведення тіла в рух, і, як наслідок, для набуття зовнішніх 

імпульсів. Пропріорецептори допомагають нашій свідомості розуміти, що 

відбувається з тілом, навіть коли ми спимо або розслаблені й зовсім не 

рухаємось. Ми вже згадували про ключову роль активної дії для 

уможливлення перцепції, разом з тим, рефлекторність дії є каталізатором 

також для пропріоцепції. Річ у тім, що рух нашого тіла, а разом з тим і якість 

перцепції, погіршується за відсутності контролю пропріорецепторів і на 

підтвердження цьому ми знаходимо чимало випадків втрати індивідом 

пропріоцепції. Під час подібних інцидентів пацієнти могли відновлювати 
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контроль над власним тілом лише завдяки візуальному сенсомоторному 

контролю.  

Вивчення властивостей пропріоцепції може дати не лише 

результативні висновки щодо загальної сенсомоторної діяльності людини, 

але й проаналізувати природу функціонування перцепції. Сучасні 

технології доповненої та віртуальної реальності допомагають змоделювати 

пропріоцептивні відчуття на роботах, таким чином вчені описують карти 

активності частин тіла роботів та здійснюють нейровізуалізацію, яка 

допомагає у взаємодії програмного забезпечення з об’єктами зовнішньої 

реальності. Дізнатися чи є такий підхід верифікованим ми зможемо лише з 

плином часу, оскільки на прикладі енактивної теорії ми переконуємося, що 

усталені погляди на функціонування когнітивних систем можуть виявитися 

хибними з настанням нових досліджень та експериментів. Однак, 

достеменно відомо, що роль так званого шостого чуття для інших 

сенсомоторних активів індивіда є надзвичайно важливою, адже відчути 

критичну роль пропріоцепції можливо, лише втративши її. 

Сам термін пропріоцепція був покликаний універсалізувати 

властивості досвіду сприйняття щодо власного тіла. Паралельно з появою 

терміну дослідники використовували два додатки на позначення 

взаємозв’язків тілесності – екстероцепція та інтероцепція. Екстероцепція 

виступала поняттям, що позначала взаємозв’язок тіла та зовнішніх 

імпульсів навколишнього середовища. Інтероцепція, відповідно, 

тлумачилась як зворотний зв’язок щодо відчуття внутрішніх стимулів. Вона 

відрізняється від пропріоцепції тим, що тлумачить сприйняття внутрішніх 

сигналів тіла, тобто подразників у вигляді голоду, спраги, емоційного стану 

тощо. Таким чином, введення поняття пропріоцепції було необхідним для 

забезпечення проміжного розуміння функціонування тіла як такого. 

У рамках даного дослідження особливе концептуальне значення 

має розгляд пропріоцепції як онтогенетичного елементу когнітивної 
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системи. Для того, щоб дослідити характер та природу пропріоцептивної 

функції для початку варто зосередитися на розгалуженні екстеро- та проріо- 

типів рухових механізмів. Екстероцептивні механізми пов’язані з глибокою 

інтеграцією та сенсорною чутливістю. Часто такі механізми належать до 

реагентних форм діяльності суб’єкта. Розрізнення між екстеро- та 

пропріоцептивними механізмами з необхідністю призводить до 

виокремлення перцептивної дії як внутрішньої події та зовнішнього 

елементу набуття досвіду. Спробуємо апелювати до тези Олівера Гапена 

стосовно розрізнення між цими двома елементами: “Все це змушує нас 

розрізняти два аспекти: 1) сприйняття суб'єкта як внутрішнього явища та 2) 

сприйняття об’єкта (не сам зовнішній об’єкт як такий), з яким суб’єкт 

набуває досвіду. У класичній обчислювальній теорії свідомості ці два 

аспекти переплітаються, що утворює проблему. З точки зору екстерналізму 

в енактивній теорії ці два поняття слід розрізняти. Річ в тім, що об’єкт, який 

сприймає суб’єкт існує у світі, а не у голові суб’єкта. В той час, як 

сприйняття, яке суб’єкт формує щодо об’єкта є внутрішнім або, навіть, 

особистим (в тому значенні, що цей досвід належить суб’єкту). З цього 

випливає, що сприйняття є, по суті, реляційним, оскільки ця реляційність 

одночасно визначає як об’єкт, так і суб’єкт. Якщо прийняти ідею, що об’єкт 

сприйняття дійсно існує у світі, і що перцептивний досвід, який суб’єкт 

утримує щодо об’єкта, є результатом співвідношення між суб’єктом та 

об’єктом, то можна зробити висновок, що властивості співвідношення, що 

певною мірою обмежують зв’язок цих двох компонентів, насправді роблять 

можливою динаміку цього відношення і є основою як для перцептивного 

досвіду, так і для перцептивної форми” [186, c. 194]. 

Цілком підтримуючи вищезазначену аргументацію Гапена, ми 

вважаємо, що енактивна теорія проблематизувала питання розрізнення між 

екстероцепцією та інтероцепцією. На відміну від когнітивізму енактивізм 

зосередився на обґрунтуванні необхідності розрізнення двох опозитарних 
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елементів. Існування об’єкту сприйняття в зовнішньому світі визначає його 

зовнішнім складником системи, в той час, як задача суб’єкту сприйняття –  

перцептивно охопити зовнішнє явище. Разом з тим, характер сприйняття 

явища є персоніфікованим, тобто перцептивні ознаки цього явища містять 

особистісний рівень когнітивної системи, яка не просто сприймає об’єкт як 

даність, вона інтерпретує це явище згідно пропріоцептивних умов та форм 

конкретного індивіда. Це, своєю чергою, пояснює, чому перцептивний 

механізм є цілковито персоніфікованим та релятивним явищем. Різні 

індивіди по-різному сприймають та трактують зовнішні явища 

навколишнього світу. Як вже було згадано, це відбувається тому, що 

пропріоцепція кожного індивіда конституює та обрамлює перцептивні 

механізми відповідно до специфіки тілесності індивіда та своєрідності його 

взаємодії з навколишньою реальністю. Відповідно, будь-яке порушення 

кінестетичних здатностей індивіда суттєво впливає на його осягання 

зовнішнього світу, так само, як і зміни в структурі тілесності назавжди 

впливають на пропріоцептивну систему. Втім, завдяки тому, що кінестезія 

має певний рівень гнучкості, а також, враховуючи еволюційні адаптаційні 

здатності тіла, при наявності будь-яких пертурбацій організму, він все ще 

здатний модифікувати форму пропріоцепції та, як наслідок, адаптувати 

когнітивні модулі.  

Механізм пропріоцепції здійснюється пропріорецепторами, які 

визначають не лише положення кінцівок людини та їх співвідношення. 

Вони безпосередньо впливають на роботу тіла та забезпечують активну 

рухову діяльність, яка, як ми вже знаємо, постає каталізатором, тобто 

уможливлює саму перцепцію. 

Для того, щоб якісніше зрозуміти зміст поняття пропріоцепції, 

пропонуємо звернутися до частини статті авторки “Втіленість та 

пропріоцепція в енактивізмі”, де наведено 5 рівнів пропріоцепції за шкалою 

Гордона Олпорта: “1. Відчуття тіла або тілесна самосвідомість – це відчуття 
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власного тіла та його чуттів. Розвивається у перші два роки життя і є певним 

якорем самосвідомості. 2. Відчуття самоідентичності (The Sense of Self-

Identity)– це відчуття, з яким вперше зіштовхується дитина при вивченні 

мови та виокремленні себе як ототожненого індивіда (distinct and constant 

point of reference). Наприклад, коли дитина впізнає своє ім’я серед потоку 

інших звуків. 3. Відчуття самооцінки (The Sense of Self-Esteem) – це 

піднесення “его” до усвідомлення власної цінності, необхідної для 

самоствердження. 4. Відчуття самопродовження (self-extension), яке 

засвідчує, що всупереч тому, що деякі речі не є частиною мого тіла, вони є 

важливою складовою мого життя. Це стосується і певних людей та подій, 

що вважаються центральними та необхідними для існування. Деякі люди 

віднаходять своє самопродовження у батьках, дітях, громаді, а деякі у речах 

та місцях: у моєму домі, у моєму місті тощо. Наприклад, коли хтось дряпає 

нашу машину в нас може складатись враження, що подряпали нас. У той 

час, як дитина у ранньому віці ототожнює свою особистість зі своїми 

батьками пізніше це відчуття може поширюватись на соціальні групи 

(однокласники, сусіди тощо). У зрілому віці цей процес може 

поширюватись і на процеси розвитку абстрактних ідей та цінностей. 

5. Образ “Я” або ж те, як бачать мене інші. Це враження 

(impression), яке я справляю на інших, включаючи мою зовнішність, 

соціальний статус тощо. Саме п’ятий рівень і є початком самосвідомості й 

персони (consciousness and persona)” [53, c. 115]. 

Як бачимо, пропріоцепція виступає комплексним сенсотвірним 

поняттям для процесу сприйняття. На початковому етапі формування 

механізмів пропріоцепції зароджується категорія уваги, яка вказує на рухи 

та сенсомоторні результати перцепції. Вкрай важливо пов’язувати досвід 

рухомого тіла та інтенційні акти навколишнього середовища, які 

дозволяють атрибувати знання кожного окремого руху певному елементу 

отриманого досвіду. Граючи свою роль на кожному з етапів формування 
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когнітивних здатностей індивіда, пропріоцепція забезпечує тілу 

функціонувати для створення образів, насичуючи ними свідомість, яка 

освоює навколишній світ. Пропріоцепція також забезпечує відчуття 

самосвідомості та допомагає підтримувати ілюзію самототожності 

індивіда, пов’язуючи в пам’яті належність частин тіла певному Я. 

Тіло потребує пропріоцептивної здатності для того, щоб 

функціонувати та здійснювати перцептивну роботу. Таким чином, можна 

стверджувати, що пропріоцепція є втіленою та інтегрованою в активну 

тілесну дію, що своєю чергою уможливлює перцептивний досвід. Здатність 

пропріоцепції до несвідомого атрибування тіла певній самості пояснює, як 

у повсякденному житті людина може виконувати несвідомі дії, рухаючи 

власне тіло і не зосереджуючись при цьому на кожному русі. Тобто 

здійснення пропріоцепції забезпечується несвідомим складником, який не 

потребує зосередження уваги.  

Пропріоцепція постає інтегратором сенсомоторних модальностей 

нашого тіла. Окрім утримання взаємозв’язків частин тіла між собою 

пропріоцепція також консолідує зв’язок з інтероцептивними процесами. Це 

дає змогу мобілізувати не лише частини тіла, але й рухові структури 

організму. Пропріоцепція виступає певним локалізатором тіла у просторі, 

який забезпечує рухову активність та, як наслідок, перцепцію зовнішнього 

світу та власного тіла у ньому.  

У процесі формування власної дослідницької позиції щодо ролі 

пропріоцепції ми натрапляємо на низку питань, зокрема, чи може людина 

жити та функціонувати як перцептивний механізм, не маючи 

пропріоцепції? На це питання можна відповісти лише частково, адже 

пацієнти, що втратили пропріоцепцію все ж були живими, продовжували 

своє функціонування та відновлення здатності до пропріоцепції. Однак, 

вкрай складно оцінити шкоду для всієї когнітивної системи, що була 

спричинена втратою шостого чуття. Міркуючи про випадки втрати 
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пропріоцепції, в межах цього дослідження, ми наведемо приклад пацієнтки 

Олівера Сакса, клінічний випадок якої він описав у своїй книзі “Безтілесна 

жінка”. Цей приклад було проаналізовано у статті авторки дисертації 

“Втіленість та пропріоцепція в енактивізмі”: “Крістіна, 27-річна жінка, 

втратила пропріоцепцію внаслідок невриту. Крістіна не могла встояти на 

ногах і падала, коли їх не бачила. Руки не тримали предмети, якщо вона на 

них не дивилась, вона цілковито втратила здатність до координації рухів, 

втратила пропріоцептивні відчуття. “У такому разі я тепер маю 

використовувати свій зір, свої очі у кожній ситуації, де раніше мені служила 

пропріоцепція… Отож, ця “пропріоцепція” – це наче очі для тіла – те, як 

тіло себе бачить. А коли відбувається те, що сталося зі мною, тіло стає ніби 

сліпим”. За вісім років Крістіна так і не здолала хворобу та їй вдалося 

віддалено наблизити своє існування до життя звичайної людини, 

використовуючи зір. Пацієнтці довелося навчитися стежити за кожним 

рухом свого тіла, щоб його уможливити, і з часом, замість несвідомого 

пропріоцептивного зв’язку, Крістіна змогла опанувати несвідомий зоровий 

зв’язок. Упродовж перших місяців її хвороби Крістіна, за словами Олівера 

Сакса, нагадувала ганчір’яну ляльку, вона не могла навіть сидіти. Проте 

пізніше їй вдалося виробити штучну поставу, поставити голос, згодом 

Крістіна навіть навчилась контролювати міміку, щоб мати змогу виражати 

емоції. “Крістіна наново навчилася ходити, користуватися громадським 

транспортом, виконувати повсякденні справи та при цьому ні на мить не 

могла втрачати пильності, адже вся дивна система її функціонування 

миттєво розпадалася, щойно її увагу привертало щось інше. Споживаючи 

їжу вона відволікалась на розмови чи роздуми, її пальці щосили, до 

побіління стискали ніж і виделку, але, розслабившись, вона все випускала з 

рук. Для неї не існувало середини між болісним напруженням і спокоєм, 

між цими крайнощами у неї стерлися всі відтінки” [53, c. 116]. 
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Ситуація Крістіни дає можливість стверджувати, що існує 

фізіологічне, а точніше неврологічне підґрунтя когнітивного зв’язку з 

власним тілом. Клінічні випадки втрати пропріоцепції розкривають 

проблему свідомість-тіло під іншим кутом, а саме виявляють тілесні 

підстави існування когнітивного Я та його взаємозв’язку з тілом. Втрата 

пропріоцепції, у випадку Крістіни, порушила її здатність до освоєння 

навколишнього світу, а також позбавила можливості керувати внутрішніми 

процесами. Оскільки характер досвіду сприйняття є за визначенням 

втіленим, при порушеннях пропріоцепції тіло позбавляється здатності 

формувати новий досвід. Приклад Крістіни порушує важливе питання про 

існування “приналежності” тіла та його частин певній свідомості. Після 

видання праці Олівера Сакса виявлення випадків порушення 

функціонування пропріоцепції почали визначати активніше, зокрема 

відомим став випадок Іана Вотермена. 

Пропріоцепція забезпечує автоматизоване керування рухом тіла, 

пацієнти, що втратили здатності пропріорецепторів, описують свій стан як 

цілковиту втрату будь-якої можливості рухатись. І хоча аналогія з 

паралічем, яку приводять пацієнти, може бути валідною, все ж їх тіло не є 

паралізованим, воно здатне рухатись, усі нервові закінчення функціонують 

як і у здорової людини. Єдине, що відрізняє втрату пропріоцепції від інших 

психофізичних захворювань є те, що свідомість не може скеровувати своє 

тіло. Дослідження випадків втрати пропріоцепції поки знаходяться на 

досить зародковому етапі, одначе, проведені аналізи відомих пацієнтів 

дають підстави визнавати стрижневість так званого шостого чуття та його 

надзвичайну роль для функціонування живого організму. 

Пропріоцепція є функціональною необхідністю для здійснення 

моторики тіла. В той час, як у пересічної здорової людини ці процеси 

здійснюються несвідомо пацієнти, які втратили пропріоцепцію можуть 

відновлювати рух власного тіла лише за допомогою посиленого 
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зосередження та уваги. Пропріоцепція фактично виконує компенсаторну 

функцію для мозку, економлячи його ресурс на зосередженні уваги.  Процес 

відновлення займає роки, адже пацієнтам доводиться відновлювати не лише 

прості рухи, як от ходьба або сидіння, їм необхідно відновлювати зокрема 

дрібну моторику та жестикуляцію. Звісно, що під час такого процесу робота 

мозку та асоціативних здібностей свідомості посилюється в декілька разів, 

відтак звичайні рухи, як от - взяти чашку, даються пацієнтам зі значними 

зусиллями. Оскільки пропріоцепція знаходиться на перетині фізіологічного 

та психологічного дослідження випадків втрати пропріоцепції вимагають 

цілісних міждисциплінарних та експериментальних підходів до вивчення. 

Дослідження пропріоцепції демонструють суттєву вагу тілесності 

в когнітивних процесах. Тіло виступає ядром, яке зосереджує в собі 

перцептивні механізми, рухову діяльність та моторику. Окрім цього, тіло 

забезпечує інтерсуб’єктивні зв’язки із зовнішнім світом, вписуючи Я в 

навколишнє середовище та впливаючи на це середовище безпосередньо. Як 

ми вже зазначали, взаємодія зовнішньої реальності та людини має 

циклічний формат, тобто цей процес є взаємообумовлюючим та 

автопоетичним. Енактивізм, зокрема, тлумачить відношення тіло-світ як 

взаємноконституйований досвід. 

Перцепція відбувається посередництвом дії тіла як активатора 

сприйняттєвих процесів. Властивості зовнішнього середовища можуть бути 

сприйняті когнітивною системою людини посередництвом створення 

образів тілом. Інтенційний акт взаємодії із зовнішньою реальністю, який 

здійснюється тілом утворює багатошарову матрицю перцептивних 

процесів. Взаємодія тіла та світу має активний характер, тобто свідомість 

людини не пасивно репрезентує зовнішню дійсність, а, навпаки, активно 

взаємодіє, регулює відкритість когнітивних систем та забезпечує селекцію 

необхідних імпульсів для створення образу. Таким чином, енактивізм та 

втілена природа сприйняття постулюють активну взаємодію як фундамент 
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для здійснення механізму сприйняття: “Для енактивізму розуміння тіла 

призводить до гетерогенного поняття свободи, яке містить відчуття руху і 

тілесних дій, проте узгоджується із ширшою суб’єктивністю, яка пов’язана 

із перцептивною та самогенерованою нормативністю. Тіло є когнітивною 

системою, його конституція тісно пов’язана з автономними процесами 

матеріальної самоіндивідуації. Згідно з дослідженнями Ф. Варели тіло є 

фізичною реалізацією автопоетичної живої системи. Тож, яким чином 

співвідносяться між собою втілена перцепція та пропріоцепція? Термін 

перцепція варто вживати для сприйняття навколишнього середовища, а 

поняття пропріоцепція для досвідчування тіла як такого. Як ми вже 

зазначали, енактивізм передбачає автопоетичний зміст поняття сприйняття, 

тому тіло невідчужне від навколишнього середовища. Можна 

стверджувати, що для сприйняття необхідна пропріоцепція, так само, як і 

для пропріоцепції необхідне усвідомлення наявності зовнішнього 

середовища, у яке поміщене тіло. Перцепція, так само як і пропріоцепція, 

залежить від стимуляції нервової системи, що з необхідністю повинна мати 

екстероспецифічний компонент. Особливим аспектом пропріоцепції є 

виявлення руху частини тіла відносно до всього тіла та навколишнього 

середовища, руху будь-якої системи рецепторів та вестибулярної системи” 

[53, c. 118]. 

Інтегративна та морфогенетична функція пропріоцепції полягає в 

обґрунтуванні енактивної дії як основи перцептивної діяльності. Можна 

стверджувати, що пропріоцепція складає феноменологічну конституцію 

тіла. Кінестетична функція є фундаментом тілесної схеми, що виходить за 

межі модальності пропріоцепції. Згадана в попередніх розділах критична 

роль організаційності та конститутивності перцептивної системи 

безпосередньо впливає на її функціонування й безпосередньо пов’язана з 

генезою. Це означає, що для можливості генерування автентичного досвіду 

та знання не достатньо сприймати ці явища як даність, адже для 
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уможливлення даних епістемологічних процесів варто аплікувати 

механізми генези. 

Процес генези постає епістемологічним конструктом, що 

уможливлює онтогенез сприйняття. Згідно енактивного погляду 

властивості та характер прожитого досвіду завжди визначаються та 

опосередковуються властивостями дій системи. Окрім цього, специфіка 

формування досвіду залежить від характеру відношення агент-світ, яке 

визначає, як взаємодіятиме зовнішнє середовище та самість. Для 

забезпечення ефективної перцептивної взаємодії ключовим елементом 

постає дія, що конституює та структурує феноменологічний досвід. 

Перцептивний досвід може здійснюватися лише за допомогою дії, що 

оформлює онтогенетичну модальність перцепції.  

Пропріоцептивна функція постулює, що сенсорні потоки, які 

формують дії перцептивного агента та зовнішнього середовища регулюють 

тілесний досвід. Концепція кінестетичної функції породила поняття 

спільної перцепції (з англійської co-perception), яка визначає, що дані 

сенсорні потоки директивно впливають на конституцію самості, яка 

визначає світ. Пропріоцептивна функція та категорія спільної перцепції 

утворюють революційні пояснення концептуалізації досвіду та 

інваріантності сенсомоторних схем. 

Пропріоцепція зумовлює зв’язок між сприйняттям рухів тіла та 

положенням тіла. Кінестезія містить як сенсорні органи, так і специфічні 

стани трансдукції. Фактично, пропріоцептивна система охоплює 

кортикальні нейронні мережі та моторні елементи. Пропріоцептивну 

систему можна визначати головною серед сенсорних модальностей, вона 

безпосередньо впливає та визначає інші сенсорні елементи. Таким чином, 

кінестезія постає своєрідною матрицею для інших систем, які є чутливими 

до руху та положення тіла, зокрема вестибулярна система, гравітаційна 

пропріоцепція і тактильна система. 
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Та чи можна визначити активацію пропріоцепції як перманентно 

динамічне явище? Чи правомірно буде стверджувати, що кінестезія 

задіюється рівномірно як в активній фазі, так і в пасивній? Розібратися з 

цим питанням допоможе Олівер Гапен, який у своїй праці “Кінестезія та 

конструкція перцептивних об’єктів” визначає аргументацію щодо ролі 

кінестезії як конституційного елементу перцептивних об’єктів: “У 

природних умовах пасивне продукування жестів постає критерієм 

життєздатності, оскільки уможливлює здатність суб’єкта судити про власні 

дії активно. У ситуаціях, коли виникає пасивне зміщення кінцівки, суб’єкт 

є феноменологічно пасивним. Навіть в абсолютно неекологічних випадках 

пасивної стимуляції рецепторних органів, доцільно припустити, що 

функціональні наслідки активації органів були конституйовані за 

допомогою дії. Нарешті, джерелом пасивних рухів для вивчення 

пропріоцептивної функції, постають експериментальні методи, відповідно 

порівняння вимірювальних сигналів показує, що вони є ґрунтовно різними 

в пасивній та активній фазах” [186, c. 187]. 

Таким чином, погоджуючись із міркуваннями Олівера Гапена, 

варто визнати, що винятковість та унікальність пропріоцептивної системи 

полягає в тому, що вона завжди визначається діями суб’єкта. Таким чином, 

ми можемо наголосити на ключовій ролі кінестетичної системи як моделі 

конституції тілесного досвіду, що на виході формує тілесну схему. Варто 

додати, що динамічний та активний характер вдіюванння пропріоцепції хоч 

і визначає її більшою мірою активною, ніж пасивною, проте все ж дії, якими 

активується кінестезія, часто можуть бути несвідомими. Саме тому іноді, 

коли суб’єкт відтворює певну дію, він може не замислюватись про те, що 

ця дія була спричинена та активована ним несвідомо. Таким чином, 

обґрунтовано буде визнати, що пропріоцепція постає активним 

компонентом, хоч почасти її енактивованість спричинена та пов’язана із 

субперсональними діями суб’єкта сприйняття.  
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Проте, що відбувається з пропріоцептивною системою в разі 

фізичного порушення її функціонування? Чи зазнає кінестезія 

безпосереднього впливу від зміни в роботі фізичної феноменології тіла та 

яким чином це формуватиме механізм перцепції? Вище був приведений ряд 

прикладів з експериментальної психології, а також клінічні випадки 

порушення функціонування пропріоцепції. Аналізуючи ці приклади, було 

встановлено, що пропріоцептивний зв’язок може штучно активуватись та 

відігравати роль компенсаторного елементу, тобто елементу заміщення. Це 

стосується як процесів свідомої тілесності, так і свідомої жистикуляції. 

Додатково наведені приклади індукованої ілюзії, коли пацієнти, втрачаючи 

кінцівки, все ще продовжували їх відчувати та сприймати. Також приклади 

галюциногенного сприйняття штучної кінцівки як реальної демонструють 

та свідчать про існування можливості часткової розбіжності між тілесним 

досвідом та живим органічним тілом, яке свідомість продовжує сприймати, 

навіть коли його частина відсутня.  

Важливо зазначити, що випадки ілюзорного сприйняття об’єктів та 

частин тілесності суб'єкта підтверджують наявність розрізнення між 

конституюванням об’єктів та конституюванням суб’єктів. Для тілесності 

характерна свого роду пластичність, яка дозволяє розмежовувати тілесну 

схему від зовнішньої реальності, а також усвідомлювати органічну 

тілесність, яка є складовою частиною тілесної матриці.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що феноменологічне тіло з 

необхідністю містить пропріоцептивну систему, яка регулює та директивно 

впливає на свідомість і перцептивні процеси суб’єкта. Кінестезія не лише 

визначає напрямок формування перцептивних механізмів, але й визначає 

тіло як центр сприйняттєвих дій. Крім цього, пропріоцепція формує 

дистальне враження про зовнішній світ, іншими словами, навколишня 

реальність розташована на відстані від суб’єкта сприйняття. Натомість, 

пропріоцепція як сенсомоторна основа визначає просторове положення 
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середовища та забезпечує цілісну взаємодію між тілом та навколишнім 

світом. Беззаперечним фактом є те, що пропріоцепція уможливлюється 

завдяки дії суб’єкта, проте варто відзначити, що така дія може бути 

несвідомою і в більшості випадків така дія відбувається на 

субперсональному рівні. У такий спосіб пропріоцепція хоч і постає 

складовою частиною когнітивної системи, проте, почасти вона є 

відсутньою, певним чином, у свідомості. Така специфіка функціонування 

кінестезії спричинена еволюційними життєдіяльними процесами, які 

оптимізують роботу мозку та когнітивної системи, мінімізуючи зусилля та 

енергію на обробку тілесних дій, на кшталт жестикуляції, для забезпечення 

ефективного використання ресурсів організму. Разом з тим, пропріоцепція 

відіграє ключову роль для конститутивної функції когнітивного апарату й, 

таким чином, вона не лише формує основи сприйняття, але й забезпечує 

формування моделі взаємодії тіла, мозку та навколишнього середовища. 

Окрім цього, пропріоцепція відіграє інтегральну роль, тобто утворює 

цілісну та єдину матрицю взаємодії між елементами енактивного 

сприйняття.   
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3.3 Експериментальне дослідження можливості безтілесного досвіду 

(bodyless experience) 

Міркуючи про тілесну основу, яка постає фундаментом та 

динамічним активатором свідомості в навколишньому світі, варто 

зазначити, що енактивний проєкт наділяє тіло критичною важливістю. З цієї 

позиції енактивісти стверджують, що перцепція та когнітивні процеси не 

можуть існувати без прив’язки до тілесності. Саме тому вся когнітивна 

система є в першу чергу втіленою. Тіло вбудовує свідомість в навколишню 

реальність за допомогою динамічного та активного руху. Тіло забезпечує 

багатий та різноманітний перцептивний досвід, а набутий ним досвід 

рефлексивно акумулюється у свідомості, переосмислюється нею та, як 

вихідний продукт, формує біхевіоральні здібності й характер поведінки 

конкретного індивіда.  

Та що трапиться, якщо суб’єкт буде позбавлений тілесності? Чи 

може в такому випадку перцептивна та когнітивна системи виконувати свої 

функції? Якщо так, то яким чином в таких умовах свідомість може 

здобувати досвід зовнішніх явищ та предметів навколишнього світу? Чи 

можна стверджувати можливість взаємодії між свідомістю та світом, та 

посередництвом якого механізму така взаємодія може бути забезпечена? 

Перелічені питання складають цілу систему проблематизації в 

когнітивній філософії. Представники майже кожного з напрямів 

дослідження свідомості та її механізмів хоча б раз, але ставили собі подібні 

запитання. Неможливо однозначно стверджувати, що існує відповідь на 

питання природи функціонування перцепції поза тілом. Втім, численні 

дослідження (а з появою інноваційних технологій і експерименти) 

починають розгадувати загадки того, як працює наша свідомість та яку роль 

відіграє тіло. 

На нашу думку, дослідження перцепції та природи свідомості 

мають проводитись невіддільно від експериментальних практик та 
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інтелектуальних гіпотез. Позиція авторки перегукується з тезою 

енактивістів про необхідність праксеологічної складової в дослідженні 

механізмів сприйняття. З огляду на це, новизна цього дисертаційного 

дослідження полягає в аплікації практичного досвіду та аналізу 

експериментальних кейсів для пояснення перцепції.  

У межах цього підрозділу ми розглянемо відомий гіпотетичний 

експеримент та спробуємо поглянути на питання перцепції не з точки зору 

теорії, а з точки зору філософської практики. Отож, припустимо гіпотезу 

про те, що перцепція може існувати у безтілесному форматі. Аналізуючи та 

досліджуючи цю гіпотезу, ми спробуємо пройти всі етапи аргументування 

ролі тіла, які у свій час проходили енактивісти. Для найкращої ілюстрації 

візьмемо відомий приклад про мозок у колбі, який ми вже коротко 

згадували в другому розділі. Цей приклад дає хорошу базу для розгляду 

функціонування мозку, когнітивної та нервової системи. 

Для початку звернімося до опису прикладу з мозком у колбі. Для 

цього уявімо, що вчені знайшли спосіб дістати мозок з тіла людини та 

перемістити його в середовище (наприклад колбу) з відповідними 

рідинами, які підтримують життєдіяльність мозку. Окрім цього, мозок 

під’єднано до системи нейронів та нервів, які під’єднані до 

суперкомп’ютера, який оснащує мозок електричними імпульсами. Ці 

електричні імпульси цілком відповідають зовнішнім стимулам, які мозок 

має в нормальних умовах тілесності. Таким чином, можна стверджувати, 

що на теоретичному рівні мозок у колбі та мозок у тілі мають ідентичну 

структуру самототожності Я (the identity of the Self). Відповідно, когнітивні 

процеси та функціонування свідомості нічим не відрізнятиметься від 

звичайного організму, де стимулятором є не комп’ютерні нейрони, а тілесна 

активність.  

У розгляді цієї гіпотези ми не звертатимемося до класичних 

імплікацій про верифікованість знання та вірувань штучно життєактивного 
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мозку, які розглядали філософи, коли використовували класичний приклад 

мозку в колбі. Оскільки даний розділ присвячений саме темі тілесності, ми 

поставили за мету дослідити як функціонуватиме мозок та забезпечуватиме 

активацію свідомості в умовах позбавлення тіла як медіатора між зовнішнім 

світом та свідомістю. 

Згідно із методологічно та концептуально обумовленою 

специфікою розгляду цього експерименту варто відзначити, що мозок тут 

розглядається як самодостатня динамічна система, якій притаманна ознака 

автопоетичності. Тобто мозок у колбі, в рамках цього дослідження, буде 

позиціюватися як жива автопоетична система. Відповідно до цього сама 

колба поставатиме штучним тілом. Зміст її функцій буде максимально 

наближений до функцій реального тіла. Таким чином, з точки зору 

енактивного підходу мозок та свідомість, навіть перебуваючи в штучних 

умовах, нерозривно пов’язані з тілом (навіть, якщо це колба). Таке тіло 

постає певною саморегулюючою системою, яка має змогу водночас 

підтримувати внутрішню діяльність системи та її процеси й динамічно 

вбудовувати цю систему у світ. Для позначення колби, згідно з енактивною 

термінологією, можна використати порівняння з категорією автономного 

втіленого агента (the category of autonomous embodied agent).  

Перш, ніж приступити до детального розгляду, зазначимо кілька 

важливих змістовних аспектів щодо роботи мозку. Активна діяльність 

мозку є внутрішньою (тобто має ознаки ендогенності) та спонтанною. Це 

означає, що активність мозку не є наперед прописаним сценарієм, а радше 

набором спонтанних реактивних дій на стимули зовнішньої реальності. 

Наступний важливий аспект стосується того, що для забезпечення якісної 

діяльності мозку необхідно залучити значний тілесний ресурс. Саме тому 

нейрони, під’єднані до колби, як власне і сама колба, відіграватимуть 

значну ресурсозатратну роль. Сам мозок є каталізатором процесів 

життєздатності організму. Він постає регуляторним комплексом, який 
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визначає характер сенсомоторного взаємозв’язку з навколишнім 

середовищем. Таким чином, живий організм постає автопоетичною 

системою, яка самостійно утримує власну ідентичність та підтримує 

взаємозв’язок та взаємодію з навколишньою реальністю. У прикладі з 

мозком у колбі, сам мозок, колба, нейрони, суперкомп’ютер поставатимуть 

спрощеним варіантом комплексної системи на кшталт живого організму. 

Такий організм створює власні умови штучного вдіювання у світ та 

ендогенно породжує потенційні взаємозв’язки із середовищем. 

Вище були зазначені необхідні ввідні дані, тези та аргументи, які 

варто врахувати при розгляді експерименту мозку в колбі з позиції 

енактивної теорії та її постулатів. Розпочнемо детальний огляд цього 

експерименту. Для початку необхідно визначити умови, в яких мозок може 

підтримувати власну життєдіяльність. Що має містити колба та інші 

допоміжні речовини та елементи, щоб мозок, що є відмежованим від тіла, 

продовжував свою активну діяльність? Також необхідно визначити, яким 

чином мозок буде здійснювати власну активність в кореляції з новим 

штучним тілом, якщо враховувати, що мозковій активності притаманні 

ознаки спонтанності та динамізму внутрішнього спрямування. Також в 

наступних пунктах з’ясуємо, яким чином можна імітувати нервову 

стимуляцію в умовах штучної нейронної системи, зважаючи на той факт, 

що імпульси, які отримує свідомість у звичайних умовах, характеризуються 

різноманіттям навколишнього середовища та його складників.  

Отож, для того, щоб гарантувати безпечні умови функціонування 

мозку, варто попіклуватися про міцну оболонку. У реальності дану роль 

відіграє череп, а у випадку з гіпотетичним експериментом - це буде колба. 

Крім того, середовище, в якому функціонуватиме мозок, має бути 

заповненим рідиною, яка підтримуватиме його життєздатність та 

очищуватиме це середовище від продуктів діяльності нейронної системи. 
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Відповідно, рідина та середовище мають добре циркулюватися, щоб мозок 

мав змогу оброблювати імпульси.  

Додатково варто долучити до загальної штучної екосистеми 

існування такого мозку рідину на зразок крові, яка матиме біохімічні 

складові, що забезпечуватимуть життєдіяльність мозку. Як альтернатива, 

можна уявити, що подібну кровоносну систему можна замінити штучним 

девайсом (програмним забезпеченням), який здійснюватиме виконання тих 

чи інших функцій, необхідних для підтримки мозку. Таким чином, 

спрощена система підтримки життєздатності мозку має бути оснащена 

енергетичними та циркуляційними процесами. Наявність мінімальних 

вимог до ресурсів, що забезпечують роботу мозку є очевидними та 

необхідними факторами. Проте наше завдання полягає не в описі 

властивостей такої штучної системи, а радше в дослідженні механізмів, 

завдяки яким мозок буде брати активну участь у когнітивних і 

перцептивних процесах.  

Опрацьовуючи дизайн системи, яка підтримуватиме 

життєдіяльність мозку, варто також визначити, яким чином буде 

уможливлено контроль активності мозку зовні. Вище вже було зазначено, 

що когнітивній системі притаманна певна замкненість та зверненість на 

себе (інтроспекція). Це призводить до чіткої парадигмальної зміни щодо 

того, як ми мислимо про роль тіла як медіатора, а в умовах штучного 

експерименту, як ми осмислюємо роль колби. Річ у тім, що частини, які 

складатимуть структуру мозку в колбі не можуть працювати окремо. 

Вилучаючи будь-який з елементів системи, ми таким чином її деактивуємо. 

Тобто єдиний спосіб існування подібного мозку – це забезпечення цілісного 

та комплексного функціонування усіх складових системи, які 

взаєморегулюються та взаємодіють між собою. Такий спосіб роботи 

системи називається гомеодинамічним. Він забезпечує мікроциркуляцію 
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взаємозалежних зв’язків між складовими організму, забезпечують таким 

чином його динамічну активність та життєздатність.  

На підставі проаналізованих теоретичних та методологічних ідей 

розглянемо свідомість (з англ. – consciousness) та механізми її 

функціонування в умовах експерименту з мозком у колбі. Яким чином 

можна провести кореляцію між свідомістю та штучним тілом в межах 

регуляторних механізмів життєдіяльності мозку в даному експерименті? 

Ми вже згадували, що мозок має змогу взаємодіяти із зовнішнім 

світом посередництвом штучних нейронів, які під’єднані до зовнішнього 

комп'ютера. Відтак, саме нейронна та нервова системи постають 

фізіологічною конституцією самості, які забезпечують організацію 

свідомості та відповідають за цілісність тілесної основи. Завдяки нейронам 

свідомість отримує якісне суб’єктивне відчуття наявності власної самості, 

яка постає певним ядром для всієї системи мозку в колбі. Нейронні 

структури утворюють своєрідну мапу тіла, яка допомагає приводити його в 

дію та забезпечувати перцептивні механізми. Таким чином, нейронні 

структури формують своєрідну конституцію ядра свідомості. Подібна мапа 

акумулює в собі ядро самості (selfness) та утворює референційні зв’язки між 

її складовими. Ці зв’язки виконують інтросептивну (introceptive) функцію, 

яка формує контроль над тілом в його цілісності.  

Для того, щоб проаналізувати ключові фундаментальні моменти 

щодо тлумачення взаємозв’язку свідомості та штучного тіла в рамках 

експерименту з мозком у колбі, звернімося до переліку аспектів, які були 

наведені Дієго Космеллі: “По-перше, процеси регуляції життя, що 

включають нейронне відбиття тіла, складають основну сутність, яка 

ґрунтується як на нейронній діяльності загалом, так і на нейронній 

діяльності, що стосується, зокрема, свідомості. По-друге, первинна 

свідомість містить інваріантне базальне усвідомлення, яке залишається 

статичним у зміні сенсорного змісту. По-третє, це базальне усвідомлення 
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структуроване афективним почуттям феноменальної самості (phenomenal 

selfness) та становить мінімальну форму суб’єктивності. Нарешті, первинну 

свідомість (або суб’єктивність) потрібно розрізняти як масштабну ознаку 

гомеодинамічних процесів регуляції життя, що здійснюються нервовою 

системою” [186, c. 371].  

Таким чином, згідно з вищезазначеною тезою Дієго Космеллі, 

нейронна діяльність організму забезпечує віддзеркалення тілесності та 

формує її цілісність. Нейронна активність забезпечує регулювання 

життєдіяльності організму та утворює когнітивне ядро, яке вміщує в себе 

зміст самості. Свідомість як така має характер базальності або ж 

розташованості біля основи. Іншими словами, коли ми говоримо про 

свідомість як ядро перцептивної та когнітивної системи варто зауважувати, 

що її позиціювання визначене не лише функціональними особливостями, 

але й змістотвірними активаціями самості. Отож, свідомість як ядро постає 

регулятором життєдіяльності та перцептивної активності системи. 

Провідником свідомості у зовнішній світ є нейронна мережа, яка породжує 

імпульси та читає інформаційні складові елементів зовнішніх явищ для 

подальшого породження змістів свідомістю. 

Вищезазначена специфікація постулювання свідомості як ядра та 

визначення самості як породжувального елементу функціональної 

активності нейронної мережі підводить нас до твердження про можливість 

зародження самості або самототожного Я (selfness or the sense of self 

identity) у мозку, що живе в колбі. Фактично, для зародження 

феноменологічної суб’єктивності в системі мозок-в-колбі необхідно, щоб 

мозок поставав уніфікованим регулятором усіх потенційних зв’язків. 

Іншими словами, в рамках експерименту, мозок має наділятися 

суперіорною владою, та чи відповідає це дійсності? Чи можемо ми 

однозначно та верифіковано визнати, що роль мозку є ключовою в 

порівнянні з роллю інших складових частин системи? Для того, щоб 
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розібратися з даним питанням варто звернутися до базового фізіологічного 

опису функцій мозку. Тут ми знайдемо, що однією із задач мозку є 

підтримання не так власної життєдіяльності, як більшою мірою 

життєдіяльності тіла, в якому він функціонує. Натомість тіло покликане 

підтримувати саморегульований зв’язок із мозком для підтримання власної 

життєздатності. Іншими словами, мозок і тіло перебувають не в 

субординованому співвідношенні, а радше в інтегральному, адже їх 

існування неможливе один без одного: “Діяльність нервової системи 

нерозривно пов’язана з тілом та підпорядкована цілісності регуляторних 

процесів, які працюють по всьому тілу. Таким чином, мозок і тіло є 

одночасно і субординованими й суперординованими по відношенню один 

до одного. Вони є взаєморегулюючими та взаємопов’язаними. Думка, на 

якій ми зараз хочемо наголосити, стосується того, що інтенсивний 

взаємозв’язок між нейронними та екстранейронними системами має 

існувати для того, щоб мозок у колбі міг створювати та реалізовувати 

нейронні процеси, які мають вирішальне значення для формування 

феноменологічної самості та суб’єктивності. Отож, загальна база утворення 

суб’єктивності мозку в колбі відповідає системі, що утворена при зв’язку 

цих нейронних та екстранейронних систем. Іншими словами, загальним 

реалізатором суб’єктивності є не просто мозок, а мозок у зв’язці з тілом” 

[186, c. 373].  

Таким чином, у вищезазначеному фрагменті Томсон підкреслює, 

що тіло та мозок є нерозривними, вони регулюють та конституюють один 

одного, забезпечуючи тим самим життєздатність цілісного організму. У тій 

же праці Томсон звертається до тлумачень еволюційної біології, згідно з 

якою тіло та мозок є спільними еволюційними структурами, які визначають 

властивості один одного за допомогою адаптивних філогенетичних змін 

[186, c. 376]. 
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Якщо проаналізувати детальніше це твердження, то ми дійдемо 

висновку, що, оскільки тіло та мозок є в і самості або самототожного Я. 

Вже було визначено, що тіло відіграє рівну й вагому роль для 

забезпечення життєздатності організму й водночас для функціонування 

мозку як такого. Варто додати, що одна з функцій, яку виконує тіло є власне 

конституювання нервової мережі всередині самого тіла. Іншими словами, 

будь-які нейробіологічні процеси, які відбуваються в організмі є наслідком 

функціонування тіла. Мозок наділяється інтегральною функцією, яка 

водночас скеровує та скеровується тілом задля гомеодинамічного існування 

живого організму.  

Повертаючись до аналізу гіпотетичного експерименту з мозком у 

колбі, спробуємо визначити, чи дійсно колба може стати достатнім 

вмістилищем для мозку, якщо вона відповідатиме, зокрема, вищенаведеним 

характеристикам для підтримання функціонування мозку? Чи дійсно можна 

теоретично замінити будь-яке живе тіло на колбу або інший предмет 

зовнішнього середовища, якщо він буде відповідати низці норм? Для того, 

щоб з’ясувати це питання звернемося безпосередньо до твердження 

енактивної теорії: “Якщо взяти до уваги функціональну та структурну 

взаємозалежність мозку та тіла, про що свідчать еволюційні, динамічні, 

фізіологічні та поведінкові дані, тоді наївний філософський погляд на мозок 

в колбі просто не матиме сенсу. Тіло не є просто контейнером, який можна 

замінити колбою, яка буде підтримувати та виконувати команди мозку. Тіло 

є активним партнером у надзвичайно складних та широких біологічних 

обчислювальних змістах, які здійснює організм в цілісності, взаємодіючи з 

непередбачуваним світом й зберігаючи при цьому власну ідентичність. 

Таким чином, будь-якій колбі, що здатна належним чином з’єднатися з 

мозком, варто мати можливість дублювати та відтворювати ці складні 

тілесні процеси. Тому ми пропонуємо наступну гіпотезу для проведення 

інтелектуального експерименту з мозком в колбі: будь-яка колба, яка здатна 
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виконувати необхідні функції, повинна бути сурогатним тілом, яке 

одночасно регулює та регулюється нервовою системою” [186, c. 378].  

Отож, варто зазначити, що з точки зору енактивної методології, 

можна допустити можливість позиціювання колби як певного штучного 

тіла, але лише при умові, що колба матиме усе різноманіття функцій, ролей 

та характеристик тіла як активатора та чинного партнера мозку й 

свідомості. Наразі складно уявити імовірність того, що існує предмет, який 

здатний замінити живе тіло з усією різноманітністю його елементів. Утім 

розвиток робототехніки та штучного інтелекту вже рухається в цьому 

напрямку й цілком можливо, що через певний час людство матиме справу 

зі штучними тілами, які нагадують живе тіло та виконують його роль. 

Спробуємо забігти на декілька десятків років вперед та гіпотетично 

уявити як може виглядати подібне штучне тіло? Які все ж характеристики 

та функції воно має виконувати, щоб так само успішно забезпечувати 

роботу мозку, нервової та сенсомоторної системи, як це робить живе тіло? 

Почати варто з того, що подібне штучне тіло має поставати комплексним та 

багаторівневим типом складності як системи. Якщо порівнювати його з 

живим тілом, то варто відзначити, що штучне тіло має містити незліченну 

матрицю елементів, які приводять його в дію, для того, щоб мати 

можливість підтримувати відчуттєвий зв’язок з навколишньою реальністю 

і водночас регулювати власну структурну самоідентичність. На думку 

енактивістів існує дві вимоги, яким повинне відповідати штучне тіло для 

якісного функціонування в реальності. Перша із цих вимог стосується 

відкритості системи. Річ у тім, що живе тіло як нейрофізіологічна одиниця 

характеризується енергетичною відкритістю. Для того, щоб штучне тіло 

могло функціонувати, йому необхідно мати здатність регулювати та 

контролювати власну енергію. Дана характеристика енергетичної 

відкритості необхідна для того, щоб встановлювати граничні межі власного 

організму та контролювати зовнішні граничні умови регулювання 
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життєдіяльності навколишніх організмів та предметів. Друга важлива 

ознака стосується формату взаємодії з навколишньою реальністю. 

Штучному тілу, так само як реальному, необхідно мати здатність до 

регулювання власної сенсомоторної взаємодії з предметами середовища, в 

якому функціонує тіло. Таким чином, штучне тіло набуває характеру 

автономності та регульованості, що схоже на структуру живого тіла. Його 

взаємодія з навколишнім середовищем є ключовим процесом, який тіло має 

забезпечувати, адже живе тіло – це завжди тіло у світі [186, c. 378].  

Використовуючи енактивну методологію варто зазначити, що роль 

тіла (як штучного, так і живого) полягає у вдіюванні та уможливленні 

свідомості. Втім, не варто визначати тіло як єдину достатню умову для 

забезпечення когнітивних процесів. Вище вже було зазначено, що мозок не 

може поставати уніфікованим центральним апаратом когнітивно-

перцептивної діяльності. Так само і тіло не можна визначати як єдиний 

достатній орган контролю та регуляції. Лише взаємна синергетична 

цілісність мозку та тіла може приводити в дію усі життєзабезпечувальні 

процеси.  

Спробуємо підсумувати усе вищезазначене стосовно гіпотетичного 

експерименту з мозком у колбі. Отож, мозок наділений здатністю 

утворювати реакції та зворотні зв’язки до спонтанних імпульсів 

навколишнього середовища. Здатність адаптуватися до зовнішніх змін та 

інтегруватися в навколишню реальність забезпечує життєздатність 

організму в цілісності. Зверненість мозку на себе визначається його 

ендогенною та інтероцептивною структурою, яка має за мету утримувати 

власну тотожність та ідентичність задля системного функціонування.  

Ми з’ясували потенційну будову та механізм роботи 

експериментального мозку в колбі. Було вказано, з яких елементів та 

складових може та має складатися подібна система, також вказано 

характеристики мозку та колби як системи й те, за яких умов та яким чином 
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мозок буде здійснювати взаємодію із зовнішнім середовищем. В рамках 

розділу також було наведено висновок про те, що незалежно від того в якій 

оболонці знаходитиметься мозок (це може бути колба, бочка тощо), вона з 

необхідністю буде нагадувати тіло за своїми функціями, характеристиками 

та задачами. Таке тіло здійснюватиме динамічні механізми, що будуть 

уможливлювати активність мозку та забезпечуватимуть освоєння зовнішніх 

предметів навколишнього середовища. Єдина відмінність – ця оболонка є 

штучним тілом. 

Мозок сам по собі не є достатньою підставою для підтримання 

життєздатності організму. Для цього йому завжди необхідне тіло. Саме тіло 

постає інтегральним елементом, яке вдіює мозок у навколишню реальність, 

забезпечуючи його усіма необхідними імпульсами. Мозок сам по собі не 

може генерувати свідомість й відтак самість. Для цього йому з необхідністю 

потрібне тіло. Мозок в поєднанні з тілом утворюють цілісний автономний 

агент перцепції, який здатен освоювати світ та реалізувати себе в ньому.   
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Висновок до Розділу 3 

У результаті проведеного дослідження можна сформулювати 

наступні висновки. Енактивізм наділяє тіло антиепіфеноменальною роллю, 

стверджуючи, що втіленість є інтегральним елементом та медіатором між 

свідомістю і світом. Тілесна активність зумовлює формування 

самототожності свідомості агента сприйняття. Відтак, можна впевнено 

стверджувати, що тілесність індивіда постає каталізатором когнітивних та 

перцептивних процесів. 

У межах розділу було здійснено аналітику термінологічного 

каркасу методології втіленості. Зокрема, було визначено поняття тілесного 

руху, яке відіграє конститутивну роль та артикулює утворення 

самоідентичності індивіда в процесі його взаємодії з середовищем. Було 

запропоновано концептуальний підхід до вивчення та роботи з категоріями 

тілесного образу та тілесної схеми. Проведене дослідження підтверджує, 

що вищевказані категорії, які традиційно визначаються ідентичними, варто 

тлумачити розрізнено. Це пов’язано з тим, що тілесна схема та образ мають 

концептуально відмінний зміст, попри те, що обидва терміни діють в 

спільній семантичній площині тілесності.  

Результати здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про 

те, що тілесний образ позначає когнітивні уявлення про інтенційну 

спрямованість суб’єкта на власне тіло. У той час, як тілесна схема позначає 

сенсомоторні можливості тіла, які уможливлюють його рух. У рамках 

дослідження було ідентифіковано три рефлексивні форми тілесного образу: 

тіло як перцепція, тіло як концепт та тіло як афект. Додатково було 

встановлено евристичний елемент тілесної схеми, а саме - акумуляція 

сенсомоторної функції, яка відповідає за інтенційну самореферентність 

індивіда. Іншими словами, відповідає за формування тілесної 

самоідентичності.  
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У рамках дослідження, що презентоване в даному розділі, було 

висвітлено особливу роль пропріоцепції як здатності до тілесного 

саморегулювання та самоперцепції власного тіла. Пропріоцепція постає 

каталізатором рефлекторної дії, що забезпечує взаємодію тіла, свідомості та 

зовнішнього середовища. Було встановлено, що пропріоцепція є 

функціональним механізмом, який дозволяє тілу активувати та вдіювати 

свідомість у світ задля формування перцептивних образів та створення 

когнітивної картини навколишнього світу. За результатами дослідження 

слід констатувати, що пропріоцепція виконує компенсаторну функцію та 

відповідає за автопілотування діяльності тіла з метою економії когнітивних 

ресурсів. У процесі еволюції, для підтримання життєздатності людини, 

когнітивна система адаптувала свою взаємодію з тілесним компонентом, 

утворивши нерозривний зв’язок між свідомістю та тілом. У цьому 

взаємозв'язку ключовою ланкою та медіатором постає саме пропріоцепція. 

Слід підкреслити, що згідно з енактивною теорією пропріоцепція 

виконує роль конститутивного та феноменологічного підґрунтя тілесності. 

Зокрема, спираючись на результати дослідження, варто констатувати, що 

пропріоцепція є фундаментом тілесної схеми та тілесного образу. Вона 

постає сенсомоторною матрицею, відтак є головною серед різноманіття 

сенсорних модальностей.  

У межах розділу були проаналізовані прикладні аспекти вивчення 

пропріоцепції науковцями та наведені практичні імплікації згідно 

праксеологічно орієнтованої методології енактивізму. Зокрема, було 

викладено зміст клінічних випадків втрати пропріоцепції та було описано 

процес реабілітації пацієнтів. Ґрунтуючись на праксеологічному аналізі 

складності та почасти неможливості відновлення пацієнтів, було 

встановлено ключову онтологічну роль пропріоцепції для когнітивної 

системи індивіда та можливості формування тілесного досвіду. 
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Згідно з результатами дослідження було виокремлено два 

додаткових модуси пропріоцепції, а саме екстероцепція та інтероцепція. 

Екстероцепція позначає взаємозв’язок та природу взаємодії тіла із 

навколишнім середовищем. У той час як інтероцепція виступає на 

пояснення зворотного зв’язку між внутрішніми стимулами та сенсорами 

індивіда. Було встановлено, що пропріоцепція постає уніфікованим 

поняттям для пояснення інтеро- та екстероцептивних процесів взаємодії 

між когнітивною системою, тілом та зовнішнім світом. 

У межах дослідження було проаналізовано гіпотетичний 

експеримент зі штучним тілом для пояснення ролі тілесності в 

перцептивній діяльності індивіда. У ході експерименту було розв’язано 

поставлені завдання й підтверджено основні положення запропонованої 

гіпотези про ключову роль тіла як інтегратора свідомості та активатора 

процесів перцепції. Слідуючи енактивній методології, експеримент було 

проаналізовано з точки зору філософської практики. Обґрунтовуючи 

гіпотезу про неможливість функціонування перцепції та свідомості в 

безтілесному режимі, було доведено, що мозок як епіфеномен може 

функціонувати лише в межах тіла. Наявність лише мозку в ролі суперіорної 

сили є недостатнім для утворення свідомості та самості індивіда. Було 

доведено, що локалізація когнітивних механізмів у мозку є хибною 

концептуалізацією, адже перцепція та функціонування свідомості стають 

можливі лише завдяки синергії мозку, тіла та зовнішнього світу.   

На основі тверджень, наведених під час аналізу експерименту, 

можна зробити висновок, що тіло та мозок є частинами складної 

автопоетичної системи. Відтак, вони перебувають у 

взаємносубординованому відношенні, де для можливості перцепування 

необхідними є обидва елементи цього відношення. Під час аналізу 

експерименту було визначено, що тіло та мозок у поєднанні утворюють 

свідомість як ядро перцептивної та когнітивної системи.  
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На основі проаналізованих практичних та теоретичних аспектів 

експерименту була визначена природа та ознаки тілесності. Зокрема, було 

доведено теоретичну підставу щодо можливості функціонування штучного 

тіла на рівні з природним та живим. Було зазначено, що штучному тілу 

необхідно мати комплексність та нейрофізіологічну складність для 

забезпечення функціонування організму. Щоб визнати штучне тіло 

достатнім для підтримки життєздатності воно має поставати інтегральним 

партнером мозку. Зокрема, тілу необхідно мати здатність ефективно 

поєднуватися з мозком, відтворюючи функціональну різноманітність 

рухових та регулювальних процесів. Тіло постає активатором свідомості й 

разом з тим матрицею, яка реалізує організм як цілісність в навколишній 

реальності.  
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РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ АВТОПОЕЗИСУ ТА ПРОБЛЕМА 

САМОІДЕНТИЧНОСТІ В ЕНАКТИВІЗМІ 

 

4.1 Автопоетична організація людини 

Теорія автопоезису була створена нейробіолом Матураною та 

філософом Варелою в процесі їх дослідження теми життя та влаштування 

живих організмів. Етимологічно термін автопоезис позначає процес 

самотворення та самовідтворення, іншими словами, живій системі 

притаманна характеристика та властивість будувати саму себе. 

Передумовою до створення цієї теорії послугувала праця Матурани 

“Нейрофізіологія пізнання”, в якій автор розглядав питання природи 

пізнання та перцепції, критикуючи обчислювальний погляд на процес 

сприйняття як репрезентацію імпульсів. Вперше автопоетична теорія була 

презентована в спільній роботі Матурани та Варели “Автопоезис та 

пізнання: організація живих істот”. Термін став частиною абсолютно нової 

концепції, яка обґрунтовує, що живому організму притаманно утримувати 

та зберігати власну ідентичність в навколишньому середовищі.  

Ідея автопоезису визначалась творцями теорії як есенція життя. Це 

поняття має певні вітальні (життєві) ознаки й трактується як мережа 

процесів продукування компонентів живої системи, які трансформують та 

самовідтворюють процеси організації. Фактично, автопоезис є умовою, яка 

визначає систему та організм як живий. Щодо систем, які не мають 

здатності до самовідтворення, їх класифікують як алопоетичні (з англ. – 

alopoetic), адже результат їх  життєдіяльності або продукт їх 

функціонування відрізняється від них самих структурно та організаційно. 

Матурана та Варела додатково розглядають категорію гетеропоетичної (з 

англ. – heteropoetic) системи, тобто системи, що була створена людиною, 

але якій не притаманна ознака самовідтворення. Приклади таких систем в 
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зовнішньому середовищі можна знайти безліч, починаючи від комп’ютерів 

і завершуючи технологічними машинами.  

Таким чином, базисною тезою креаторів автопоетичної теорії було 

твердження, що всі живі системи є автопоетичними та з необхідністю мають 

автопоетичний формат організації. Їх структура побудована в такий спосіб, 

що процеси, в складі цієї структури, продукують компоненти, які критично 

необхідні для підтримання життєдіяльності цих самих процесів.  

Звернімося до точних визначень автопоезису, які наводить Томсон 

у своїй праці “Життя в розумі”: “Автопоетична машина – це машина, 

організована (визначена як єдність) як мережа процесів виробництва 

(перетворення та руйнування) компонентів, які виробляють інші 

компоненти, що:  

1) через їх взаємодії та перетворення безперервно регенерують та 

генерують мережу процесів, які їх породжують та  

2) конституюють її (машину) як певну єдність у просторі, в якому 

вони (компоненти) існують, визначаючи топологічну область своєї 

реалізації як мережі” [194, c. 100].  

Варто одразу пояснити, що означає термін “машина” та чому 

Матурана й Варела використовували саме це поняття для опису категорії 

автопоезису. Термін “машина” дослідники використовують для позначення 

системи, яка визначається власною організацією. Оскільки такою системою 

можуть бути різні форми живих структур, (наприклад, клітина, людина, 

тварина), вчені зрозуміли, що неправомірним буде висловлюватись про 

автопоетичну систему лише в термінах індивіда, адже це значно ширше 

поняття. Утім, одразу зазначимо, що термін машина не належить до 

механізмів та неживої матерії.  

У тій же роботі Томсон зазначає, що Варела у 2000-му році дає 

більш спрощене визначення автопоезису після низки обговорень у науковій 

спільноті щодо належного об’єму поняття. Згідно з цим, для того, щоб 
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визнати систему автопоетичною, їй необхідно мати чітко окреслену межу, 

яка створюється мережею реакцій. Такі реакції мають здатність 

відтворювати компоненти системи в окреслених межах. 

Термін автопоезис, за історію свого існування, зазнавав великої 

кількості семантичних коригувань, які мали на меті вдосконалити об’єм 

поняття й забезпечити його валідність. Втім, варто відзначити, що 

загальний патерн автопоезису зберігається, попри внесені корективи. 

Фактично, автопоезис – це  своєрідна циклічна взаємозалежність елементів 

системи, пов’язана з самовідтворенням та встановленням кордонів системи. 

Кордони системи забезпечують збереження ідентичності конкретної 

системи та її безперервного функціонування.  

Ознака автопоетичності характеризує предмет погляду на природу 

життя та його властивості. Для визнання живого організму автопоетичною 

системою він має виконувати низку умов, а саме: 1) мати окреслені межі, 

які визначають екстеріорну та інтеріорну сферу організму, 2) мати 

актуальну мережу реакцій, 3) мати ознаку автономності, тобто, завдяки 

самовідтворювальним процесам, мати здатність регенерувати умови для 

забезпечення власної життєдіяльності.  

Автопоезис є визначальною категорією для пояснення природи 

життя, становлення та функціонування живих організмів. Утім, оскільки 

метою цієї роботи є дослідження саме перцептивної та когнітивної 

діяльності, постає питання – яку роль теорія автопоезису відіграла для 

дослідження роботи свідомості та механізмів сприйняття? З’ясуємо дане 

питання в цьому розділі. 

Створюючи теорію автопоезису, Матурана та Варела позиціювали, 

що живі системи, які є автопоетичними, постають апріорі когнітивними та 

свідомими системами. У структурі, яку забезпечує автопоетична система 

роль свідомості полягає в регулюванні поведінкової складової та 

взаємозв’язку з навколишньою реальністю: “Згідно з Матураною та 
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Варелою зв’язок між автопоезисом та перцепцією має дві важливі риси. По-

перше, створення автопоетичної організації в реальній, конкретній системі 

спричиняє когнітивний зв’язок між системою та її середовищем. По-друге, 

цей когнітивний зв’язок підпорядковується підтримці роботи автопоезису. 

Матурана у своїй новаторській ранній статті висловився, що когнітивна 

система – це система, організація якої визначає область взаємодій, у якій 

вона може діяти задля підтримки своєї життєдіяльності. Процес сприйняття 

є актуальним (індуктивним) способом дії та поведінки в цій області. Живі 

системи – це когнітивні системи, а життя – це процес сприйняття та 

пізнання. Це твердження є справедливим для всіх організмів, які мають 

нервову систему та організмів, у яких вона відсутня” [194, c. 124].  

Таким чином, когнітивна система виконує інтегральну функцію й 

допомагає автопоетичному організму взаємодіяти з навколишнім 

середовищем. Зважаючи на операційну замкненість такої системи при 

одночасній необхідності інтерактивних дій з середовищем, когнітивна 

система відіграє критичну роль для забезпечення умов життєдіяльності та 

виживання організму. Матурана та Варела висувають специфічний термін 

на позначення інтерактивної функції когнітивної системи в автопоетичній 

організації – це термін когнітивний домен. Ця категорія містить область 

інтеракцій, яка відповідає за взаємодію із зовнішньою реальністю для 

підтримання життєздатності автопоезису.  

Звернімося до визначення сприйняття в контексті автопоезису та 

спробуємо розібратися з питанням про достатність автопоезису для 

існування когнітивної системи. Сприйняття відповідає значенню 

сенсотвірного елементу, саме тому, якщо пояснювати термін автопоезису у 

вузькому значенні, то можна дійти висновку, що автопоезис як внутрішнє 

самовідтворення є недостатнім для існування свідомості, а відтак 

перцептивних процесів. Утім, якщо описувати автопоезис, виходячи за межі 

вузького значення про самовідтворення, то стане зрозуміло, що 
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автопоетична система потребує конститутивних та інтегральних процесів 

для уможливлення взаємодії з середовищем. Це широке значення 

автопоезису й визначає інтегровану наявність когнітивної системи. 

Така концепція сприйняття ґрунтовно відрізняється від усталених 

та традиційних поглядів на свідомість, що панували в класичній когнітивній 

філософії. Фактично, прихильники енактивного методу наголошують на 

ключовій ролі тіла в перцептивному процесі, зокрема, йому відводиться 

роль так званого інтерфейсу, який поглинає зовнішнє знання. У той час, як 

погляд на сприйняття, який випливає з автопоетичної концепції, наділяє 

тіло самокерованим значенням. Іншими словами, тіло регулює як 

внутрішні, так і зовнішні процеси. У цьому випадку свідомість та механізм 

сприйняття не можуть бути визначені як пасивний процес репродукції 

зовнішньої реальності. Тіло наділяє свідомість автопоетичної системи 

здатністю створювати когнітивні стимуляції, які допомагають освоювати 

зовнішнє середовище.  

Можна стверджувати, що свідомість та перцептивний процес є 

частиною емерджентного механізму, який інкорпорує об’єкти зовнішньої 

реальності в перцептивну схему моторної активності. Когнітивна система 

утворює перцептивну матрицю організму, доповнюючи та будуючи 

систему сприйняття організму. Фактично, зовнішнє середовище та організм 

перебувають у відношенні структурного сполучення через тіло та 

когнітивну систему. Таке сполучення можна визнати синергійним та 

динамічно співемерджентним. Елементи зовнішнього середовища 

емерджентно виникають разом із самою автопоетичною системою, 

одночасно трансформуючи одне одного та поглинаючи фрагментарні 

елементи середовища, які перетворюються в елементи самої автопоетичної 

системи.  

Додатково варто зазначити, що автопоетичній системі притаманна 

ознака селективності. Її взаємодія із середовищем через когнітивну систему 
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та тілесний апарат не має ознаки масштабованої суцільності. Автопоетична 

система селективно підходить до вибору того, що є значним для виживання 

системи та одночасно відсіює нерелевантні чинники, які не ефективно 

впливають на функціонування системи. 

Когнітивна система містить цілий набір процесів, які підтримують 

структурний взаємозв’язок з навколишнім середовищем. Такі механізми 

допомагають адаптуватися до цього середовища та перетворювати і 

видозмінювати його під потреби живої системи. Отож, головним завданням 

когнітивної матриці для автопоезису є забезпечення інтеграції організму в 

зовнішнє середовище та взаємодія з цим середовищем. Особливістю цієї 

взаємодії є те, що будь-яка жива система має селекціонувати хімічні 

речовини з навколишнього середовища для забезпечення власної 

життєздатності. Ці хімічні речовини називаються нутрієнтами, які 

позначають специфічний зв’язок між ними та метаболічною системою, яка 

їх інкорпорує. Насправді, такий селективний процес є процесом 

біохімічного розпізнавання і відбувається завдяки активності специфічного 

сенсорію, який активно адаптується та змінюється в процесі інтеракції з 

навколишнім середовищем. Матурана й Варела прирівнюють даний 

селективний процес до сприйняття або пізнання, адже ця біологічна 

вибірковість забезпечує освоєння зовнішньої реальності, сприйняття її 

елементів та взаємодію з ними. Для авторів поняття сприйняття постає 

фундаментальним, адже процес сприйняття та ко-емерджентне пізнання 

уможливлює та породжує життя. 

Таким чином, згідно з міркуваннями Матурани та Варели 

автопоезис та сприйняття постають еквівалентними та взаємопов’язаними 

поняттями, які існують лише у зв’язці. Утім виникає питання, чи справді ми 

можемо стверджувати про безпосередню рівнозначність цих категорій? Це 

питання постає у зв’язку із тим, що визначення автопоезису не містить 

значення перцепції. Якщо ж автопоезис та сприйняття є еквівалентними 
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категоріями та сприйняття є основною ознакою життя, то автопоезис має з 

необхідністю містити перцепцію. Дійсно, не зважаючи на те, що автопоезис 

є структурно-організаційним терміном, а перцепція є реляційним 

механізмом все ж для того, щоб визнати правомірність твердження про те, 

що автопоезис є достатньою ознакою для можливості життя, сам термін 

автопоезис має семантично містити категорію перцепції. Однак, оскільки 

визначення автопоезису не містить даного елементу, то можна припустити 

гіпотезу про те, що все ж автопоезис та сприйняття є різними й іноді навіть 

незалежними процесами. 

Питання про еквівалентність постає при першому погляді на 

автопоетичну теорію Матурани та Варели. Якщо проаналізувати ключові 

постулати теорії під іншим семантичним кутом, то дійдемо висновку, що 

для елімінації цього питання необхідне ширше визначення сприйняття. 

Таке визначення має бути достатньо широким, для того, щоб не асоціювати 

цей процес із самим лише мозком індивіда, але одночасно це визначення 

має бути достатньо специфікованим, щоб не охоплювати будь-який 

біохімічний процес як частину сприйняття. 

Відтак, визначення авторами процесу перцепції містить 

твердження, що сприйняття не є лише абсорбуванням зовнішньої 

інформації, це в першу чергу локальна умова внутрішнього середовища, яка 

підтримує оперативно замкнений автопоетичний підрозділ. Згідно з 

вченням, інваріантність сприйняття базується не на репрезентації 

особливостей зовнішнього середовища, але ґрунтована на процесі 

зіставлення та інтеграції зовнішніх аспектів та внутрішньої динамічної 

організації. Таким чином, свідомість усуває елемент пасивності, вона 

активно та динамічно освоює та підлаштовує світ під відповідні потреби 

системи. Фактично, когнітивна система самостійно визначає, на які 

стимули зовнішнього середовища їй варто реагувати та надавати зворотний 

зв’язок. Об’єднуючи самостійний вибір та зворотний зв’язок, когнітивна 
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система утворює власне автентичне середовище, в той час, як зовнішнє 

середовище стимулює динамічний розвиток системи. Матурана та Варела 

часто вживають термін ко-емерджентність, адже він найбільш точно 

розкриває зміст взаємозв’язуючого характеру відношення когнітивна 

система-світ. 

Постає питання: як дихотомія у вигляді внутрішнього та 

зовнішнього світу може одночасно позначати взаємозалежну рівність. 

Наявність одного з цих понять з необхідністю призводить до утворення 

антиномії, оскільки, якщо існує щось внутрішнє, то передбачається, що є 

певне зовнішнє, яке йому протиставляється. На думку Жана Піаже, 

швейцарського психолога та філософа, першим кроком до освоєння 

зовнішнього середовища є асиміляція, іншими словами, інкорпорування 

об’єктів навколишнього середовища в схему моторної активності 

автопоетичної системи. Тобто когнітивні процеси дають змогу операційно 

замкненій системі абсорбувати елементи навколишнього середовища та 

інтегрувати їх у власні внутрішні процеси, зберігаючи при цьому свою 

ідентичність.  

Саме наявність процесу інтегрування та асиміляції дає змогу 

Матурані та Варелі міркувати про можливість розрізнення зовнішнього та 

внутрішнього, при їх одночасній взаємній інкорпорованості. Процес 

асимілювання містить часткову зміну структурних елементів, але 

поглинання зовнішньої інфо, як було вже вищезазначено, критичною 

ознакою існування автопоетичної системи є її здатність до збереження 

власної ідентичності.  

Концепція автопоезису Матурани та Варели утворюють унікальну 

концепцію побудови живого організму та його взаємозалежності з 

навколишнім світом. Екстраполяція концепції Піаже на теорію автопоезису 

дозволяє дійти виняткових висновків про роль когнітивної системи для 

автопоетичного організму. Спираючись на дослідження Бітболя 



146 

“Автопоезис з або без свідомості”, далі  ми перелічимо ряд підсумків, які 

можна зробити при структуризованому погляді на автопоетичну теорію [46, 

c. 105]. 

0) Нульова стадія сприйняття відповідає ситуації, коли система 

підтримує власну життєдіяльність або залишається незмінною, або лише 

частково змінюється під впливом чинника зовнішнього середовища, який 

не асимілюється. 

1) Перша стадія перцепції, яку можна порівняти з асиміляцією в 

теорії Піаже, передбачає інтеграцію фактору навколишнього середовища у 

вже чинні процеси автопоетичної системи. Інкорпоруючи новий елемент, 

система здатна перетворити його на частину власної мережі. Процес 

асиміляції є базовим процесом, який уможливлює когнітивні процеси, а 

отже уможливлює життя організму.  

2) Друга перцептивна стадія когнітивного процесу згідно з теорією 

Матурани та Варели може бути зіставлена з терміном акомодація 

(accommodation) Піаже. Ця стадія передбачає зміну мережі процесів 

автопоетичного складника, який, після завершення процесу асиміляції 

адаптує зовнішній елемент, перетворюючи його на нативну (з англ. – native) 

складову власного внутрішнього середовища. Процес акомодації постає 

певним еволюційним процесом, який ґрунтується на динамічній складовій 

функціонування когнітивного механізму. Можна порушити питання, як 

інтероцептивна система може нативно інтегрувати зовнішню частину 

інформації? Усе це відбувається завдяки специфічній структурі когнітивної 

організації, яка є частиною автопоетичної системи. Такій структурі 

притаманна матриця пам’яті, яка утворює додатковий вимір для 

перцепування та акомодації зовнішнього матеріалу.  

3) Третій етап містить складні типи адаптаційних змін, які 

реформують складові частини системи та утворюють образи сприйняття 

зовнішнього середовища. Фактично можна стверджувати, що на третій фазі 
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перцепування зароджуються перші сенсомоторні враження когнітивної 

системи про новий елемент, залучений із зовнішньої реальності. 

4) Фінальний етап когнітивної активності містить соціальні 

аспекти, які трансформують отриманий досвід і тим перетворюють його на 

нове знання. Четвертий етап формує фіналізоване, адаптоване та 

інтегроване знання, яке є акомодованим в когнітивну систему. 

Далі звернімося до питання про роль когнітивної системи для 

автопоетичної організації. Автори Матурана та Варела у праці “Автопоезис 

та свідомість” [140] розглядають вплив когнітивної системи, яка визначає, 

яким чином автопоетична організація індивіда буде взаємодіяти із 

зовнішнім середовищем. Зокрема, на думку мислителів, когнітивний домен 

визначає, як автопоетична система має діяти в просторі її власних 

компонентів. Варто зазначити, що сфера інтеракцій автопоетичної одиниці 

має чітко окреслені межі, саме тому зовнішній споглядач автопоетичної 

системи може описувати лише зовнішні ознаки такої системи, взаємодіючи 

з ними. Фактично, рівень взаємодії автопоетичної одиниці з навколишньою 

реальністю визначається саме когнітивним доменом та його межами. Тож, 

яким чином такий когнітивний домен залежить від автопоетичної 

організації індивіда? 

На думку Матурани та Варели для кожної автопоетичної системи 

когнітивний процес, що входить до її організації є релятивною та важливою 

складовою, яка визначає як функціонуватиме та діятиме система. Знання 

або перцептивні образи, які здобуваються когнітивною системою мають 

релятивний та змінний характер. Оскільки знання має дескриптивний 

характер, воно завжди є релятивним по відношенню до досвіду перцепієнта. 

Через те, що досвід та сама автопоетична система змінюються в активному 

онтогенетичному процесі ознаки та характер знання змінюються 

відповідно. Фактично можна визнати, що знання є відбиттям 

онтогенетичного продукту, адже їх структура є взаємопов’язаною – обидва 
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елементи є частиною автопоетичного механізму, який потребує 

специфікації біхевіоральних можливостей організму, для уможливлення 

освоєння зовнішньої реальності. Таким чином, на думку Матурани та 

Варели, не існує абсолютного знання і будь-яке релятивне знання завжди 

залежить від якісного та повноцінного функціонування автопоетичної 

системи [140, c. 119]. 

На думку Матурани питання “Що постає об’єктом знання?” є 

беззмістовним. Знати щось означає бути здатним оперувати ситуаціями в 

індивідуальному та спільному порядках. Ми не можемо говорити та 

виокремлювати якийсь певний субстрат результату когнітивної поведінки. 

Єдине, що ми можемо стверджувати – це те, що ми існуємо як дескриптивні 

структурні системи, дескриптивна ознака яких виявляє комплексний 

характер когнітивного домену комплексним.   

Яким же чином різні автопоетичні системи можуть взаємодіяти між 

собою? Питання постає тому, що з-поміж усіх елементів зовнішнього 

середовища, яке освоює когнітивна система, найбільш активні є інші живі 

організми, тобто інші живі системи. Якщо брати до уваги тезу авторів щодо 

взаємозалежності та взаємного впливу між системою та зовнішнім 

елементом, видається важливим пояснити, як одна автопоетична система 

може змінювати (або іншими словами деформувати) іншу зовнішню для неї 

автопоетичну систему.  

Цю взаємозалежність Матурана та Варела пояснюють тим, що одна 

автопоетична система слугує джерелом деформації іншої системи. Під час 

деформації автопоетична система вмикає компенсаторний елемент 

біхевіоральної поведінки, який слугує джерелом деформації для іншої 

системи. Таким чином, взаємне деформування має циклічну та рекурсивну 

природу, оскільки перцепція полягає у взаємному впливі та постійній 

активній зміні організмів. Важливо зазначити, що результати перцептивної 

діяльності кожної автопоетичної системи є незалежними, адже вони 
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утворюються в межах певних кордонів системи. Утім, для зовнішніх 

автопоетичних систем продукт сприйняття іншої системи постає певним 

сенсотвірним контекстом, який дефмормативно впливає на її власну 

когнітивну структуру.  

“Такі взаємодії називаються комунікаційними інтеракціями. 

Іншими словами, якщо інтеракція організмів як динамічних систем має 

протяжну структуру постійних змін, і якщо ці організми обирають в інших 

організмах взаємні онтогенетичні шляхи структурних змін без втрати 

автопоезису, то вони, як рекурсивний домен комунікативних інтеракцій, 

генерують замкнутий онтогенез один одного” [140, c. 120]. 

На думку Матурани та Варели комунікаційна інтеракція утворює 

так званий комунікаційний домен. Він своєю чергою відрізняється від 

автопоетичного домену, проте, навіть не зважаючи на те, що обидва домени 

є незалежними рівень інтеграції між їхніми елементами є суттєво високим. 

Автори стверджують, що існує певна феноменологічна логіка, яка є 

валідною для всіх феноменологічних доменів та яка визначає характер 

взаємозв’язку, що утворюється між незалежними доменами, так само, як і 

між самоідентичними автопоетичними системами. Феноменологія 

автопоетичної системи здатна трансформувати систему в споглядача, який 

реалізує лінгвістичну феноменологію опису зовнішнього світу.  

Таким чином, автопоезис – це система, що самостійно визначає та 

формує світ свого існування. Складові частини автопоезису здатні 

рекурсивно взаємодіяти між собою та відносно автопоезису як механізму. 

Такий формат визначення живого вимагає нового тлумачення когнітивної 

системи, її функцій та механізмів. Для цього Матурана та Варела 

впроваджує категорію феноменологічного домену, для появи та існування 

якого необхідні специфічні умови. Складовою частиною 

феноменологічного домену є когнітивна система.  
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Далі звернімося до розгляду когнітивної системи та природи її 

процесів. Когнітивна система як необхідна складова автопоетичної 

організації є системою, яка визначає область інтеракцій, в якій вона може 

освоювати зовнішній світ та утримувати власну ідентичність. Перцепція, як 

частина когнітивної системи, є активною дією, яка здійснюється з 

епістемологічною метою в межах, що визначені когнітивною системою.  

Яким чином відбувається інтеракція між когнітивними системами? 

У процесі взаємодії з навколишнім середовищем когнітивна система змінює 

та адаптує власний інтероцептивний стан під особливості зовнішнього 

елементу сприйняття. При цьому когнітивна система зберігає власну 

ідентичність та межі. Додатково, як вже згадувалось раніше, автопоетична 

система здатна впливати на структуру та поведінку іншої автопоетичної 

системи. Звернімося до визначення випадків, у яких когнітивна система 

може не лише взаємодіяти з іншою системою, але безпосередньо впливати 

на неї. 

Матурана та Варела визначають два способи, за допомогою яких 

організми можуть модифікувати поведінку один одного: перший спосіб – за 

допомогою взаємодії, яка спрямовує обидва організми один проти одного. 

У такій позиції організми біхевіорально залежать один від одного. Другий 

спосіб – це фокусування активного організму на ту частину поведінки 

іншого організму, яка відрізняється від його актуальної поведінки. Така 

форма впливу стає можливою, лише коли організаційні структури обох 

систем є співвідносними [140, c. 2].  

На думку авторів у першому випадку організми взаємодіють і 

таким чином формується лінгвістична основа для інтеракції між 

автопоетичними системами. Другий випадок вже більш схожий саме на 

комунікацію і тут формується дескриптивний опис власної ніші діяльності 

та ніші системи, яка сприймається та на яку здійснюється вплив.  
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У попередньому розділі було згадано, що когнітивна складова 

притаманна будь-якій живій системі з нервовою системою або без неї. 

Деталізуємо цю тезу, продемонструвавши спосіб перцепування для 

кожного з таких типів живих систем. 

Можна стверджувати, що організми, які не мають нервової системи 

можуть перцепувати зовнішнє середовище й відтак мають когнітивну 

систему. У більшості випадків когнітивні процеси подібних систем 

постають хімічними або хіміко-біологічними реакціями. Коли ж ми 

міркуємо про наявність нервової мережі, то когнітивна система організму з 

нервовою складовою є більш розширеною та дає більше можливостей для 

самої системи в плані сприйняття. Нервова система збагачує рівень, на 

якому здійснюються інтеракції між організмом та середовищем, роблячи 

перцептивні стани більш гнучкими. 

Постає питання: яким чином когнітивна система, забезпечуючи 

ідентичність системи, може усвідомлювати цю саму ідентичність? У цьому 

розділі це питання вже частково було розкрито, проте варто деталізувати. 

Усвідомлення ідентичності системи відбувається в процесі формування її 

здатності до опису. Описуючи зовнішні процеси, які свідомість намагається 

освоїти, вона відділяє (separate) себе як одиницю від інших навколишніх 

елементів. Після того, як когнітивна система опанувала майстерність 

описувати дескриптивно зовнішній світ вона розпочинає процес опису себе 

як перцептивної частки світу. Вона рекурсивно відбиває власні інтеракції зі 

світом і таким чином формує власний образ. Отож, самоусвідомлення 

відбувається шляхом самоопису.  

Отож, когнітивній системі притаманна індуктивна складова та 

історичність. Механізм функціонування системи ґрунтується на законі про 

повторюваність успішних дій. Іншими словами, система для забезпечення 

власної життєдіяльності та виживання зосереджена на фіксуванні успішно 

реалізованих дій. З цієї причини когнітивна система є історичною, адже 
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вона здатна адаптувати та відтворювати вже реалізовані перцептивні 

модальності.   
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4.2 Концепція безсамості – новий патерн в поясненні самоідентичності 

Когнітивна філософія та перцептивні доктрини містять безліч 

спроб пояснення того, що таке самість. Дану категорію часто визначають як 

систему, відчуття, ба навіть функцію, що забезпечує підтримку 

життєдіяльності. Проблемою такого різноманіття пояснень та тлумачень є 

те, що в когнітивній філософії відсутній цілісний та уніфікований підхід до 

пояснення самості. Складність у роботі з даною категорією полягає в тому, 

що філософи та теоретики часто схильні редукувати самість в один з двох 

можливих методологій пояснення – як нейробіологічний процес або як 

феноменологічну одиницю. Такий підхід фактично елімінує будь-які інші 

варіанти пояснення самості, що, безперечно, суперечить усталеним та 

актуальним тенденціям крос-дисциплінарного підходу до аналізу 

концепцій.  

У рамках енактивного підходу ряд тематик, присвячених 

поясненню природи перцепції, так чи інакше стосуються теми 

інтерсуб’єктивності та самості. Енактивісти порушують важливе питання 

для когнітивної філософії – чи існує самість у плинному та змінному 

організмі людини? Питання тотожності ідентичності та самості є одним з 

найбільш суперечливих та складних запитань. Цій темі присвячено чимало 

філософських праць, зокрема й в межах енактивізму. Це спричинено 

комплексністю та складністю проблематизації самості. Кожен із нас 

переконаний в тому, що його самість, Я або ж ідентичність є сталою 

категорією, яка, власне, і визначає та виокремлює нас як конкретну 

персоніфіковану особистість. Ми маємо власний досвід, певні спогади, свої 

суб’єктивні судження, сформовані на основі досвіду. Фактично, 

ідентичність особистості складає певним чином її цілісність. Проте, якщо 

подивитись на природу наших когнітивних механізмів, на плинність та 

змінність нашого організму, то не складно буде зробити висновок, що 

природа існування людини є за визначенням динамічною. Людина, згідно з 
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будь-якими законами життєдіяльності, функціонує та живе в певному 

контексті та світі, який постійно та активно змінюється. Навіть, якщо 

поглянути на сам організм як систему, ми не віднайдемо в ній жодного 

сталого та вічного елементу. Усе є змінним та плинним. Виникає логічне 

питання, яким чином в таких умовах можна стверджувати про 

самототожність ідентичності? Чи зберігається наша ідентичність у мозку 

чи, можливо, в тілі? Або вона міститься в нашій свідомості чи, можливо, у 

пам’яті? 

У цьому блоці дисертаційного дослідження ми наведемо спробу 

визначення самототожності ідентичності (Self Identity) згідно з теорією 

енактивізму. Для цього буде використано структурний аналіз постулатів 

проєкту енактивізму, деконструкція понять інтерсуб’єктивності, самості та 

феноменологічно активного Я, що діє у світі. Розпочнемо з фундаменту, на 

основі якого енактивізм формує власне вчення про самість. У першому 

розділі цього дослідження зазначалося, що значний вплив на проєкт 

енактивізму справила філософія Д. Г’юма. Зокрема відомо, що позиція 

філософа щодо самототожності стала визначальною для енактивізму. 

Твердження Г’юма стосовно самості містять наступне: кожного разу, коли 

філософ міркує про власне Я він, так чи інакше, завжди має певного роду 

перцепції. Так, наприклад, на думку філософа, неможливо помислити Я як 

таке, це завжди сприйняття цього Я в певному контексті, сприйняття 

власного певного стану. Інакше кажучи, самість є невіддільною від 

перцепції, міркування про власне Я завжди обумовлене сприйняттям 

навколишнього середовища та себе в ньому. Таким чином, згідно з думками 

Г’юма, як перцепція, так і самість не є сталими поняттями. Зважаючи на те, 

як функціонує когнітивна система людини, можна стверджувати, що не 

існує якоїсь сталої платформи для набуття досвіду та сприйняття. Із цих 

підстав вперше й утворюється концепція безсамості (з англ. – selflessness). 
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Коли мова заходить про міркування щодо самототожності самості 

ми з необхідністю відчуваємо потребу в медитації (з англ. – meditation). 

Згідно з енактивним підходом медитація є єдиним способом помислити про 

самість та схопити її ідею в існуванні. Впродовж медитації відбувається 

ізолювання внутрішнього Я від будь-яких зовнішніх чинників, сприйняттів 

та впливів. Іншими словами, людина тренується спостерігати за власним Я 

для того, щоб виокремити його в універсумі.  

Потому звернімося до розгляду п’яти станів самості, тобто станів, 

в яких можна схопити власне Я та помислити його. Серед таких станів 

енактивісти виокремлюють форму, відчуття, перцепції або імпульси, 

диспозиційні утворення та свідомість. Проаналізуймо кожен із цих станів 

окремо, розпочавши з форми.  

Форма безпосередньо корелює з тілом і загальним фізичним 

середовищем індивіда. До стану форми належать також органи, які 

постають засобами сприйняття, тобто вуха, ніс, очі – усі вони є фізичним 

механізмом перцепції. Тут варто відзначити, що категорія форми, як 

частина фізичного, є завжди втіленою та безпосередньо поміщена в 

ситуативне тіло. Тож чи можемо ми зробити висновок, що наша тілесність 

є вмістилищем самості?  

Можна припустити, що тіло людини виглядає відносно сталим, 

особливо, якщо порівнювати його навколишніми обставинами або, 

наприклад, власними емоціями, які постійно змінюються. Дійсно, тіло є 

певною локацією, яка містить дані про наші відчуття, ми сприймаємо світ з 

точки зору тіла, перцепуємо зовнішні об’єкти посередництвом чуття, що 

безпосередньо пов’язані з нашим тілом. То чи дійсно тіло є тим, що 

конституює та містить самість? Якщо проаналізувати це питання з позиції 

кросдисциплінарності та, зокрема, біології, то відповідь виявиться 

негативною. Річ у тім, що тіло людини в процесі життєдіяльності активно 

та динамічно змінюється. Можна стверджувати, що клітини, з яких 
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складається певна людина на цей час та клітини, з яких вона складатиметься 

через двадцять років є абсолютно різними й не мають нічого спільного. То 

чому ж ми усвідомлюємо себе в дитинстві та себе в старості як одну і ту ж 

людину? На основі чого ми пов’язуємо ці різні клітини та що між ними 

спільного, якщо вони мають кардинально різну біологічну структуру? 

Відповідь можна віднайти в самому запитанні – це властивість належати 

певному тілу. Крізь роки та безліч змін наше тіло утворює певний 

темпоральний патерн, який сполучає різні клітини та об’єднує їх під егідою 

належності певному Я. Для того, щоб більш детально та практично 

проблематизувати це питання, уявімо, що у вашому авто були замінені всі 

запчастини та все ж, ви так чи інакше називаєте це вашим автомобілем. Та 

чи справді це той самий автомобіль, чи притаманна йому тотожність? 

Інакше кажучи, чи можемо ми стверджувати, що тіло людини містить 

якийсь елемент, що зберігає та утримує ідентичність?  

Відповідь на це питання є досить неоднозначною та реляційною, 

адже залежить від того, що ми вкладаємо в поняття ідентичність. Варела у 

праці “Втілений розум” [213] наводить парадоксальне питання - чи може 

певна людина стверджувати, що вона володіє своїм тілом? Тіло людини є 

одночасно певним містилищем численних мікроорганізмів, які, можливо, 

також визначають приналежність цього тіла як власного. То кому, зрештою, 

належить це тіло, хто визначає його ідентичність? Ця проблема 

ускладнюється ще й тим, що в когнітивній філософії та науці існує чимало 

гіпотез та теорій, які стверджують, що самототожність ідентичності (з англ. 

– self identity) може зберігатися навіть при повній заміні тіла та при повній 

трансплантації органів. Відомий та вже проаналізований в попередніх 

розділах експеримент з мозком у колбі так само належить до ряду гіпотез, 

що проблематизують однозначне розв’язання проблеми самоідентичності.  

Далі проаналізуємо категорії чуттів на предмет конституювання 

самості. Наше сприйняття та когнітивне функціонування завжди обрамлене 
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певними чуттями, які динамічно змінюються. Людина, як правило, не 

ідентифікує себе з чуттями, втім, їй завжди притаманне відчуття 

протяжності та пов’язаності всієї сукупності чуттів, які належать певному 

власному Я. Та чи дійсно можна стверджувати, що сукупність чуттів може 

певною мірою формувати та конституювати Я? Частково можна 

стверджувати, що самість безпосередньо пов’язана з комплексним 

процесом емерджентності чуттів. Варто зазначити, що сам енактивний 

підхід, як це було з'ясовано в попередніх розділах, стверджує, що усі 

біофізіологічні та когнітивні процеси є взаємопов’язаними та 

безперервними. Це, своєю чергою, дозволяє стверджувати, що 

характеристика ідентичності персони має трактуватися лише з точки зору 

протяжності, пов’язаності та взаємозалежності всіх когнітивних (у тому 

числі й чуттєвих) процесів: “Енактивізм пропонує біологічну концепцію 

автономії для тлумачення когнітивної ідентичності з точки зору 

самогенерованих та самоконституйованих мереж. Концепція автономії 

тісно пов’язана з питанням самості, оскільки як автономія, так і самість, 

лежать в основі індивідуалізації та когерентної єдності. Енактивний погляд 

на самість не є ні редукціоністським, ні есенціалістським, але має на меті 

достатньо широку зосередженість на врахуванні всіх аспектів пізнання. При 

цьому енактивна теорія є досить лаконічною, щоб зберегти взаємозв’язок зі 

структурними елементами” [123].  

У наведеній цитаті було встановлено важливу роль елементу 

автономності, в складі енактивної теорії як визначального механізму для 

тлумачення самості. Для з’ясування деталей цього механізму звернімося 

безпосередньо до напрацювань Варели, як одного із засновників 

енактивізму, та проаналізуємо його погляд на вплив автономності для 

формування ідентичності. У своїй статті “Патерни життя: переплетіння 

ідентичності та свідомості” Варела наводить дві початкові пропозиції до 

тлумачення цієї категорії. Перша пропозиція стосується постулату, що живі 
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організми за своєю природою є фундаментальним процесом 

конституювання ідентичності. Власне, як вже зазначалося, Варела в рамках 

енактивного підходу до тлумачення ідентичності, характеризує її як певну 

когерентність або ж узгодженість когнітивних та фізіологічних елементв. 

Зокрема, філософ характеризує цю категорію як процес, а не статичну 

дескрипцію. Власне процесуальність ідентичності нагадує вищу базову 

структурність організму, вона так само характеризується операційною 

замкненістю у значенні рефлексивного процесу пов’язування власних 

елементів та їх самоконституювання. Цікаво також, що Варела віднаходить 

в даній операційній замкненості ключ до пояснення узагальненості самості, 

інакше кажучи, енактивізм заперечує певну локалізованість ідентичності, 

вона не потребує консолідованого управління та контролю, адже є 

всюдисущою. У рамках першої пропозиції до тлумачення ідентичності 

Варела також зазначає, що саме семантичне значення ідентичності або ж 

тотожності, характеризується унікальністю персони, адже різні організми 

різняться своїми еволюційними та особистісними шляхами [216, c. 73].  

Перейдемо до розгляду другої пропозиції в поясненні самості. На 

думку Варели, окрім автономії, визначенню категорії ідентичності 

сприятиме аплікування поняття емерджентності, адже організм за своєю 

природою є емерджентним, так само, як і сама ідентичність. Це дозволяє 

встановлювати певну точку відліку у визначенні власного Я як окремого та 

сепарованого від інших. Цікаво, що така сепарованість власної самості від 

іншої утворюється, як вже було зазначено, посередництвом замкненості та 

самогенерування. Але, в той самий час, жива ідентичність конституюється 

в процесі інтеракції, комплексній взаємодії на рівні зовнішніх компонентів 

та загальної цілісної єдності персони (person). Фактично, ідентичність 

особистості постає відправною точкою, а, подекуди, навіть певним 

джерелом інформаційних та семантичних цінностей живих організмів 

навколишнього середовища, це взаємнонаповнюючий процес.  
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“З точки зору енактивного підходу надзвичайно важливо ретельно 

розрізняти, з одного боку, два види ідентичності, які в енактивному підході 

належать до автономної системи, а саме, ідентичність групи (ідентичність 

у процесі взаємодії) та ідентичність особистості (індивідуальна автономія). 

З іншого боку, нам також потрібно диференціювати два види 

організаційних принципів - один з позиції тілесності та організму, а інший 

з позиції процесів соціальної взаємодії. Ми також маємо визнати, що, хоча 

індивідуалізм, який з’являється у втіленому уявленні про Я є певною мірою 

редукованим, він також містить один важливий момент – він упроваджує 

відмінність між індивідом та світом і, таким чином, відокремлює індивіда 

від світу, даючи цьому індивіду власний образ як окремої персони. 

Говорячи про відокремленість від навколишнього середовища, ми не маємо 

стверджувати, що соціальна взаємодія є життєво важливою для пізнання (як 

елемент створення змістів), так само не варто вважати, що індивід як такий, 

є просто поміщеним у дескриптивний соціальний світ. Рішення полягає в 

узгодженні обох позицій та віднаходження спільної точки опори, яка може 

утворити так званий серединний шлях” [123].  

Власне, процес інтеракції та відбудування власного Я (з англ. – self 

rebuilding) від навколишнього світу становить складову частину теорії 

свідомості як внутрішнього соціуму, якій присвячено багато праць 

енактивістів. Звернімося до детального огляду цієї теорії та розпочнемо з 

визначення ключових понять. У рамках енактивного підходу структурна 

складова свідомості містить безліч агентів, які функціонують для обробки 

зовнішніх образів навколишнього середовища. Таким чином, свідомість 

можна схематично уявити як групування цих агентів, які діють кожен у 

своїй конкретній сфері та існують в межах ієрархічності. Кожна наступна 

система агентів підпорядкована наступній вищій системі, що в результаті 

утворює своєрідний соціум свідомості (з англ. – society of mind). Можна 

стверджувати, що соціум свідомості, який надалі допоможе зрозуміти 
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природу ідентичності не є чимось, що міститься або локалізується в 

нейронних сполуках або мозку. Це, в першу чергу, своєрідна модель 

когнітивної архітектури, яка керує абстрактними образними процесами, що 

в результаті приводять в дію тіло.  

Когнітивна модель свідомості як певного суспільства агентів 

покликана розв’язати безліч задач, пов’язаних із проблемами пізнання та 

перцептивних процесів. Згідно з такою архітектурою самість у зв’язці зі 

свідомістю не є гомогенною, а радше постає гетерогенним набором 

різноманітних процесів, які резонують із досвідом індивіда. Такий 

когнітивний соціум можна розглядати як багатошарову структуру, де агент 

самості може як підпорядковуватися, так і підпорядковувати інші агенти 

когнітивної організації.  

Варела у своєму пояснення самості неодноразово звертається до 

прикладів, наведених Марвіном Лі Мінським, американським вченим в 

області штучного інтелекту. Зокрема, Варела звертається до тези Мінського 

про функціональність агента, тож розглянемо детальніше цей приклад 

[213]. Отож, уявімо, що перед певним агентом стоїть завдання побудувати 

вежу з іграшкових блоків. Для того, щоб процес будівництва став 

можливим агенту потрібно зрозуміти, коли та як розпочати будівництво, 

яким чином варто побудувати процес та як зрозуміти, коли будівництво 

вежі повинно завершитися. Таким чином, даний агент, що відповідальний 

за будівництво, назвімо його “будівельником”, потребує допоміжних 

агентів або ж субагентів, які відповідно позначатимуть дії початку, 

додавання та завершення будівництва. Своєю чергою, дані субагенти 

потребують інших агентів, які б відповідали за пошук матеріалів тощо. На 

такому простому прикладі можна чітко відстежити специфіку 

процесуальності та ієрархічності, яка необхідна для уможливлення будь-

якої дії та, як наслідок, самості. Інакше кажучи, ми не можемо трактувати 

першого агента “будівельника” як всевладного та єдиного агента дії. Хоч 
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він і знаходиться на верхівці когнітивної ієрархії його основна задача – 

об’єднати та привести в дію різноманіття інших агентів, без яких процес 

побудови вежі буде неможливим. Однак, при первинному погляді на агента-

будівельника може скластися враження, що саме він одноосібно займається 

будівництвом. Таке враження може виникати через те, що субагенти 

покликані конституювати будівельника як головного агента, 

відповідального за будівництво.  

Цей приклад дозволяє поглянути на різні теорії самості під іншим 

кутом. Якщо брати до уваги проєкт Мінського, то можна стверджувати, що 

теоретики часто намагаються віднайти самість, свідомість або перцепцію як 

певну локалізовану точку в організмі, яка приводить в дію відповідні 

механізми. Цінність та унікальність енактивної теорії полягає в тому, що 

Варела, Томсон та Рош вперше в когнітивній науці звернулися до прикладів 

ендофізики та теорії штучного інтелекту, екстраполювавши їх структурні 

погляди на пояснення механізмів функціонування та взаємодії між 

агентами, задля просування та прогресу в дослідженні природи когнітивних 

процесів та самості. 

З метою більш глибокого дослідження самості та позиції 

енактивізму, щодо цієї категорії, звернімося до аналізу п’яти факторів, які 

конституюють моменти свідомості. До набору аспектів свідомості включені 

наступні ментальні фактори: контакт (з англ. – contact), чуття (з англ. – 

sensation), розрізнення (з англ. – distinction), інтенція (з англ. – intention) та 

увага (з англ. – attention). Розпочнемо з контакту: “Контакт – це форма 

спілкування між органами чуттів та їх об’єктами, певна відповідність між 

чуттям та об’єктом, що знаходиться в полі цих чуттів. Це властивість 

відношення, що включає три терміни: одне з шести чуттів, матеріальний або 

ментальний об’єкт та свідомість. Контакт є властивістю процесів, за 

допомогою яких вони взаємодіють, інакше кажучи, це певна емерджентна 

властивість. Посередництвом своєї обумовленості людина схильна 
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вважати, що контактно-чуттєвий орган, поле чуттів та чуттєва свідомість 

складають Я. У наведеному аналізі ж, навпаки, самість можна розглядати в 

нейтральному розрізі як емерджентність” [213, c. 119].  

Таким чином, явище контакту як складова частина комплексу 

моментів свідомості дає змогу висунути гіпотезу про те, що часто 

визначення самості може корелюватися з категорією емерджентності. 

Наступний аспект свідомості, а саме чуття, постає певною сукупністю 

співзалежних обумовленостей, які стимулюють перцепцію до активації 

зворотної реакції. Слідом за чуттям, в процесі перцепції свідомість здатна 

активувати розрізнення. Завдяки йому, свідомість здатна розпізнавати та 

наділяти змістом своє ставлення до зовнішнього імпульсу. Для можливості 

функціонування явищ контакту, чуття та розрізнення, свідомість має 

активувати елемент інтенції. Необхідно зазначити, що інтенція постає 

критично важливим аспектом, який уможливлює та підтримує діяльність 

свідомості в її перманентній активності. Інтенція постає певним механізмом 

свідомості (з англ. – consciousness mechanism), який визначає схильності та 

активує вольову тілесну дію свідомості. Останнім аспектом свідомості, на 

якому варто зосередитися, є увага. Увага безпосередньо пов’язана з 

інтенцією, оскільки, одразу після визначення наміру свідомості щодо 

конкретного зовнішнього явища, когнітивна система активує увагу задля 

забезпечення якісної взаємодії з певним чинником навколишнього 

середовища. Інакше кажучи, увага зосереджує свідомість на роботі з 

якимось об’єктом зовнішньої реальності. 

Наведені п’ять аспектів свідомості формують її цілісність та 

уможливлюють її функціонування. Метою аналізу цих п’ятьох елементів є 

постулювання аргументації щодо того, що послідовність та взаємозалежна 

діяльність цих елементів не потребує уніфікованого та узагальненого 

існування самості. Тобто процесуальна залежність безлічі перцептивних 

чинників не потребує онтологічної сутності. Постулюючи таку 
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аргументацію можна наштовхнутися на певну невідповідність. Із позиції 

наукової парадигми індивід не має самості як онтологічної основи сутності, 

це так чи інакше суперечить актуальному досвіду, який кожен із нас 

отримує впродовж перцептивної життєдіяльності. Спробуємо визначити, 

яку цінність та роль відіграє уніфікована самість для свідомості індивіда? 

Звернімося до частини тексту, в якій Варела аналізує, зокрема, 

позицію Мінського стосовно самості: “Мінський, зокрема, розрізняє 

мінімальне Я (з англ. – minimal self), яке належить загалом до цілісності 

людини та вище Я (з англ. – higher self), яке належить до загадкового змісту 

персональної ідентичності. Мінський запитує про те, чи має взагалі 

концепція Я практичне застосування й одразу ж відповідає на своє питання. 

На його думку, ми міркуємо про концепцію Я не як про централізовану та 

всемогутню сутність, а як про суспільство ідей, які містять як наші уявлення 

про те, що таке свідомість, так і наші ідеали про те, якою вона має бути. 

Його міркування близькі до буддійського розрізнення між когерентним 

патерном взаємозалежно породжених звичок, які ми усвідомлюємо як 

особистість та его-самістю, яка на думку людини існує і на яку вона завжди 

спирається. Проте, насправді, такої его-самості не існує. Тобто слово 

самість (з англ. – selfness) – це зручний спосіб вказівки на низку ментальних 

та тілесних подій та формацій, які мають певний ступінь причинно-

наслідкової послідовності та цілісності в часі. Самість з великої літери 

дійсно ілюструє наше відчуття, що в перехідних та змінних формаціях 

прихована справжня, незмінна сутність, яка є джерелом нашої ідентичності 

та яку ми маємо захищати. Проте, як ми могли вже побачити, таке 

переконання може бути необґрунтованим, а, за словами Мінського, навіть 

шкідливим” [213, c. 124].  

Таким чином, узагальнюючи наведену цитату, можна 

стверджувати, що енактивізм постулює та на прикладі кібернетики другого 

порядку доводить, що самість та тотожність особистості є лише ілюзорним 
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уявленням про цілісність ментальних процесів та взаємопов’язаність цих 

процесів у темпоральній протяжності. Концепція суспільства ідей дозволяє 

із впевненістю стверджувати, що формування образу та уявлення про 

власну цілісність як персони гарантовано притаманне особистості. Таким 

чином, вона намагається надати спрощене пояснення самоусвідомленості 

та розтлумачити самій собі підвалини існування себе як персони в цьому 

світі. Попри те, що традиційно, з точки зору когнітивної філософії, суб’єкт 

позначає взаємозв’язок та послідовність ментальних явищ власного 

існування терміном его-самості, за результатами даного дослідження, ми 

можемо міркувати саме про категорію безсамості для позначення теорії, що 

проблематизує питання тотожності ідентичності. Структурні елементи 

когнітивної системи не поєднані цілісною онтологічною сутністю у вигляді 

Я. Радше варто говорити про безсамість та ментально втілену архітектуру 

пов’язування агентів свідомості та перцепції в темпоральній протяжності 

життя людини. 

Ідея безсамості є революційною для когнітивної філософії та все ж 

досі незвичною та складною для сприйняття. Це почасти спричинено тим, 

що в когнітивній науці та багатьох вченнях про перцепцію відсутня 

методологічна база по роботі з терміном самості. У чисельних працях 

предстваників когнітивізму та конекціонізму традиційно застосовується 

метод теоретизації та абстрактного міркування над змістом категорії 

самості. Унікальність енактивного проєкту як частини когнітивної 

філософії полягає в тому, що в рамках даного вчення першорядна увага 

зосереджена на впровадженні праксеологічного аспекту роботи з самістю. 

З метою фундаментального вивчення проблематики самоідентичності 

авторкою пропонується використання неологізму безсамість. Традиційна 

когнітивна наука не проводить розрізнення між ідеєю самості та основою, 

на якій побудована ця ідея. Варто зазначити, що базисом для ідеї Я є 

прив’язаність суб’єкта до абстрактної его-самості. У зв’язку з тим, що 
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засадничо ця ідея вкорінена у філософській традиції, когнітивна філософія 

поки дуже тривко теоретезує відсутність Я як такого. Утім, зміна 

філософської парадигми є необхідною та критично важливою для 

подальшого розв’язання складної проблеми свідомості. Підхід, який 

постулюється в рамках енактивізму зосереджений на обґрунтуванні та 

аргументації цілісності завдяки впровадженню праксеологічного елементу, 

а саме, реального досвіду персоніфікованої людини. Таким чином, 

енактивізм долає складнощі та соліпсизм теоретизації самості й 

проблематизує дану категорію в площині реального людського досвіду, 

поза межами абстрактного Я. 

Звернімося детальніше до розгляду аргументації валідності 

безсамості. Отож, вже було визначено, що свідомість з відсутньою самістю 

має дві розрізнені, проте важливі риси: перша, це власне і є відсутність Я у 

вигляді онтологічної категорії, друга ж риса – це прив’язаність 

психологічного суб’єкта до самості через необхідність симпліфікованого 

пояснення власної самосвідомої сутності. Саме прив’язаність до ідеї 

самості повсякденної свідомості спричинює конституцію віри в цю самість. 

Фактично, наш внутрішній дискурс як самосвідомої особистості формує 

уявлення про самість не через позицію її відсутності, а через передсвідому 

прив’язаність до цієї ідеї. Якщо підійти до розв’язання проблеми самості з 

некласичного підходу, тобто поглянути на специфіку свідомості під іншим, 

незнайомим попередньо нам кутом, то категорія безсамості та власне 

відсутність Я як такого буде прийнята більш нативно: “Для того, щоб 

детальніше окреслити дану тезу в термінах усвідомленості або ж 

самосвідомості зазначу, що віра в самість корениться в накопичувальних 

тенденціях, які породжують нездорові ментальні фактори, що підсилюють 

прив'язаність та жагу до самості. Джерелом цієї постійної віри та 

внутрішнього дискурсу є не відсутність его-самості, це емоційна реакція на 

її відсутність. Оскільки ми звично вважаємо, що існує его-самість ми 
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миттєво реагуємо на відчуття втрати, коли не можемо віднайти об’єкт 

наших переконань. Ми відчуваємо, що втратили щось цінне та знайоме і 

тому негайно намагаємося замінити цю втрату вірою в самість. Але, як ми 

можемо втратити те, чого ніколи не мали? І якщо, в першу чергу, ми ніколи 

не мали его-самості, то який сенс постійно намагатися зберегти її, кажучи 

собі, що ми знаходимося всередині себе самих? Якщо в цій розмові ми 

говоримо про себе, то чому ми повинні говорити про все це в першу чергу?” 

[213, c. 125].  

Можна підсумувати позицію енактивізму щодо відсутності самості, 

стверджуючи, що уповільнення прогресу в теоріях відсутності Я, тобто 

безсамості, спричинене самою природою людини та специфікою 

ментальних та психічних процесів. Конституювання та утвердження ідеї 

наявності самості постає певною компенсаторною функцією свідомості та 

організму в цілому, що має на меті заміщення усвідомлювання відсутності, 

здавалося б, ключового елементу пояснення природи функціонування 

людини. Звернення до категорії безсамості можна певною мірою вважати 

травматичним ментальним процесом, для врегулювання якого свідомість 

формує ще більшу прив’язаність до ідеї онтологічного Я як ядра 

особистості.  

Свідомість людини та когнітивна система є комплексним та дуже 

складним механізмом, що містить чимало таємниць, досі не розгаданих 

когнітивною філософією. Фактично, ми можемо здогадуватися та будувати 

гіпотези про природу свідомості лише на основі тієї невеликої частини 

наших знань, що оперують вербальною свідомістю. Інакше кажучи, 

однозначне ствердження наявності самості або нігілізування цієї категорії 

не може бути стовідсотково коректним саме у зв’язку з обмеженістю наших 

знань про власну природу. Так само, як і в процесі перцепції ми можемо 

стверджувати про наявність образу явища та його сприйняття, але не 

можемо достеменно стверджувати про засоби та механізми того, яким 
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чином досягається це сприйняття. Одночасно, така проблема 

неповноцінного тлумачення ментальних механізмів спричиняє ряд 

проблем, на яких зосереджується, зокрема, Варела: “По-перше, гіпотетичні 

психічні процеси, про які ми не підозрюємо – це лише ті процеси, що 

припущені когнітивною моделлю обробки інформації свідомістю. Ця 

модель вимагає безлічі саме субособистісних прихованих процесів та 

активностей, а не нашого власного досвіду свідомості. Звичайно, ми не 

можемо звинувачувати когнітивну науку у власних переконаннях в 

існуванні его-самості, думати так було б заплутуванням різних рівнів 

дискурсів. По-друге, навіть, якби ми мали багато розумових дій на 

субособистісному рівні, невід’ємно прихованих від усвідомлення, як би це, 

зрештою, допомогло пояснити нашу віру в его-самість?” [213, c. 125]. 

Таким чином, стає очевидним, що наше тлумачення самості та 

обґрунтування її наявності не спричинене безпосередньо традицією 

когнітивної філософії, тут радше йдеться саме про онтологічний 

засадничий базис природи людини як живого свідомого організму. Власне, 

яким же чином можна надалі працювати з категорією безсамості та яка 

перспектива такого підходу до пояснення усвідомленості? Одразу варто 

зазначити, що підхід до самоусвідомлення поза межами категорії Я 

відкриває цілісний та глибокий погляд на структуру досвіду людини як 

автопоетичної системи. Такий підхід дозволяє дослідити механізм, завдяки 

якому ми можемо трансформувати усвідомленість завдяки, зокрема, 

практикам медитації. Послуговуючись медитативними практиками для 

роботи з усвідомленістю ми здатні якісно оцінити та проаналізувати наш 

досвід як живих свідомих індивідів. У такій позиції ми не сепаровані від 

досвіду, ми не знаходимося на абстрактному теоретичному рівні пояснення, 

ми безпосередньо втілюємося у власній свідомості, віднаходячи в ній 

відповіді на запитання про природу її функціонування.  
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Згідно з енактивним вченням шлях до відкриття свідомості поза 

межами самості вкорінений у тілесному досвіді. Без цього праксеологічного 

досвіду ми з необхідністю натрапимо на нігілізм у тлумаченні процесів 

свідомості. Таким чином, якщо не використовувати та не вдіювати досвід у 

наше дослідження існує ризик, що теорія безсамості може назавжди 

залишитися існувати в стінах теоретичної лабораторії. Ключ до успішного 

фіналу та довершеності теорії безсамості – це віднайдення способу 

вбудовування цієї ідеї у звичайний повсякденний досвід людини. Позиція 

енактивнізму вбачає перспективу в такому вбудовуванні саме 

посередництвом медитативних практик, проте питання залишається все ще 

відкритим і перед майбутнім поколінням когнітивних філософів постає 

складна задача у віднайденні шляхів поєднання досвіду та ментальності.  
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Висновок до Розділу 4 

У межах цього розділу було здійснено структурний аналіз 

автопоетичної теорії та поняття автопоезису як онтологічної основи 

формування живого перцептивного організму. Було встановлено, що 

автопоезис є визначальною рисою живої системи й характеризує циклічну 

взаємозалежність елементів організму та когнітивного самовідтворення 

людини. Автопоетичність позначає систему та організм як живі структури, 

яким властива самореплікація та самоконструювання. Людина як 

автопоетична система самостійно утворює власні когнітивні компоненти, 

наділяючи їх самобутньою цінністю для підтримання власної 

життєдіяльності. Результати здійсненого дослідження дозволяють зробити 

висновок, що автопоезис постає не лише функціональною ознакою 

конституції організму. На нашу думку, ця категорія містить ознаки 

вітальності та дозволяє помислити критерії та ознаки, які визначають, що 

таке життя.  

На основі проаналізованих ідей, які представленні в роботах 

представників енактивізму, було виокремлено характеристики та ознаки 

автопоетичної системи. Зокрема, було встановлено, що автопоезис має 

окреслювати чіткі кордони системи та забезпечувати можливість 

ідентифікації власного організму з-поміж різноманіття інших систем та 

явищ навколишньої реальності. Було уточнено, що в рамках 

автопоетичного процесу становлення організму, людині необхідно 

підтримувати мережу реакцій, які забезпечують самотворення нових 

компонентів системи. Додатково було визначено роль автономності як 

необхідної ознаки для забезпечення здатності регенерації умов 

забезпечення процесів перцепції. У ході дослідження природи автопоезису 

було наголошено на функції селективності системи, адже автопоетичний 

організм під час взаємодії з навколишнім середовищем селективно 



170 

підходить до вибору найбільш релевантних чинників для перцепції та 

взаємодії.  

За результатами дослідження було проаналізовано спосіб взаємодії 

автопоетичної системи з навколишнім середовищем. Крім вже зазначеної 

ознаки селективності було встановлено, що для визначення інтегрального 

та інтерактивного компонента взаємодії автопоетичної системи варто 

впровадити категорію когнітивного домену. Саме цей термін дозволяє 

описати область інтеракції, яка відповідає за взаємодію з навколишньою 

реальністю, видозмінюючи її та підлаштовуючи під потреби людини. З 

нашого погляду, автопоетична система в межах власного когнітивного 

домену здатна діяти не лише в екстеріорному просторі середовища, але й в 

області власних компонентів. Попри чітку окресленість кордонів 

автопоетичної системи вона перебуває у взаємозалежних та 

взаємопроникних відносинах з навколишніми явищами, які вона перцепує. 

Інакше кажучи, характер взаємодії постає динамічно активним.  

На основі здійсненого аналізу було встановлено, що взаємодія між 

автопоетичною системою та предметом перцепції, почасти, має характер 

деформації. Автопоетичний організм здатний змінювати інший зовнішній 

для нього організм. Іншими словами, автопоезис слугує джерелом 

деформації життєвих явищ в процесі їх взаємодії. Компенсаторний елемент 

когнітивної поведінки людини здатен не лише деформувати зовнішню 

циклічну та рекурсивну природу, це, насамперед, впливає на конституцію 

власних компонентів автопоетичної системи. 

У межах розділу було проведено дослідження проблеми 

самоідентичності людини як автопоетичної системи. Була здійснена спроба 

відповісти на питання про існування самототожності в плинному та 

змінному автопоетичному організмі. Зважаючи на ознаки цілісності, 

автономності та відмежованості когнітивної автопоетичної системи 

постало питання, яким чином подібна система може виокремлювати та 
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підтримувати власну ідентичність? У рамках цього блоку дисертаційного 

дослідження було проведено структурний аналіз ідейних постулатів 

енактивізму та зроблено деконструкцію категорій самості та 

феноменологічного Я. Зокрема, було уточнено п’ять станів самості, в яких 

ми можемо помислити власну цілісність та наявність іманентного Я. 

Результати дослідження проблеми самоідентичності дозволяють 

встановити, що самість є не локалізованим явищем, а радше динамічним 

процесом. Цей висновок було здійснено на основі крос-дисциплінарного 

аналізу тілесності як вмістилища даних про відчуття, перцепцію та досвід. 

Зокрема, було з’ясовано, що, оскільки тіло людини з біологічної та 

когнітивної точки зору є змінним та плинним, його складники будуть 

кожної миті змінними та іншими, тим самим не надаючи тілу ролі сталого 

локалізатора самості.  

Опираючись на ознаки динамічності та змінності, ми дійшли 

висновку, що питання цілісності та самоідентичності лежить в площині 

категорії належності певного тіла визначеній сукупності елементів 

автопоезису людини. Інакше кажучи, самоідентичності притаманний 

патерн історичності та темпоральності, який реляційно пов’язує 

компоненти організму під егідою належності певному Я. На наш погляд, 

категорія Я або самість постає метафоричним позначенням власної 

цілісності на біхевіорально-когнітивному рівні. У зв’язку із цим була 

висунута гіпотеза про категорію безсамості для позначення динамічного 

процесу зв’язування елементів у цілісність. У рамках дослідження було 

запропоновано використовувати термін безсамість як методологічний 

допоміжний засіб для аналізу самоідентичності особистості. Це дає змогу 

неупереджено свідчити про характер когнітивної цілісності та здійснити 

деконструкцію самототожності в темпоральній протяжності.  

Здійснений аналіз дозволив визначити, що ідентичність постає не 

статичним конструктом, а радше когерентною узгодженістю когнітивних та 
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фізіологічних елементів навколо категорії належності певному тілу. У 

межах дослідження було ідентифіковано, що послідовність та 

взаємозалежна діяльність ендогенних елементів перцепції (endogenous 

elements of perception) не потребують онтологічної сутності як джерела 

власного існування. Вперше в рамках вивчення когнітивної самототожності 

було використано теоретичні та методологічні ідеї з області ендофізики та 

штучного інтелекту для обґрунтування концепції безсамості. Зокрема, було 

наведено погляд на концепцію самоідентичності як суспільства ідей, які 

об’єднують наше уявлення про те, ким ми є.  

Таким чином, було встановлено, що категорію самототожності не 

можна нігілізувати в жодному разі, проте результати дослідження вказують 

на те, що варто змістити парадигмальний відтінок роботи з цією категорією. 

Гіпотеза про безсамість дає можливість проблематизувати питання 

самоідентичності та цілісності автопоетичної системи. На наш погляд саме 

концепція безсамості дозволяє схарактеризувати ментально втілену 

архітектуру пов’язування агентів свідомості та перцепції людини в 

історичній протяжності життя людини.   
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РОЗДІЛ 5. НЕЙРОФЕНОМЕНОЛОГІЯ: СИНТЕЗ НЕЙРОНАУКИ ТА 

ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІЗНАННЯ СВІДОМОСТІ 

 

5.1 Роль трансцендентальної феноменології Гусерля в енактивізмі 

Енактивний проєкт містить значну частину феноменологічного 

базису, який постає фундаментальним у питанні пояснення природи 

свідомості та перцепції. Феноменологія має ключове значення для 

енактивістів в першу чергу тому, що постає філософією живого тіла. У 

попередніх розділах було визначено, що, згідно з енактивізмом, перцепція 

може розглядатися лише як частина живої системи, яка активно діє у світі. 

Категорія досвіду постає ключовою для розгляду когнітивних механізмів. 

Специфічною рисою цієї теорії є те, що вона розглядає перцепцію, 

свідомість, досвід та когнітивні процеси саме як персоніфіковану частину 

досвіду певної людини. Іншими словами, енактивісти наголошують, що, 

досліджуючи будь-які процеси людини, варто, в першу чергу, позбутися від 

теоретизації та абстрагування суб’єктивності. Обчислювальний підхід, 

який був попередником енактивізму вивчав людину та когнітивні процеси 

як математичні моделі. Така теоретизація елімінує людський фактор в самій 

людині. Зрештою, в теоретичну модель когнітивізму замість людини можна 

підставити будь-яку іншу істоту, оскільки ця модель є змінною.  

На противагу цьому підходові енактивізм при розгляді свідомості, 

перцепції та суб’єктивності спирається на розуміння, що людський досвід 

має розглядатися лише як частина певного особистісного досвіду. Будь-

який ментальний процес є частиною життєдіяльності живого організму, 

живого тіла, а не абстрактного теоретизованого вакууму. Таким чином, 

енактивізм постулює, що центральним явищем когнітивної філософії є саме 

активний досвід людини, яка в першу чергу постає живим тілом, живим 

організмом: “Феноменологія важлива для енактивізму з двох причин. По-

перше, будь-яка спроба здобути всебічне розуміння людської свідомості 
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має в першу чергу враховувати свідомість, суб’єктивність і те, як почуття, 

перцепція, дія та мислення переживаються конкретною людиною. 

Ментальні події не відбуваються у вакуумі, вони проживаються кимось. 

Феноменологія загострюється на ретельному описі, аналізі та інтерпретації 

пережитого досвіду. По-друге, енактивний підхід ставить у центр уваги 

когнітивної науки тіло та організм. Людське тіло, тільки якщо воно не стає 

мертвим, є завжди живим тілом. Феноменологія, в одній з актуальних 

інтерпретацій Гусерля та Мерло-Понті, є філософією живого тіла. З цих 

причин феноменологія має скеровувати та уточнювати наукові дослідження 

суб’єктивності та свідомості, а також надавати філософське обрамлення для 

оцінки сенсу та значення цього дослідження для нашого саморозуміння” 

[194, c. 16].   

Енактивізм поглинув вплив феноменології, увібравши 

персоніфікований підхід до розгляду когнітивних процесів. Погляд на 

перцепцію як процес поглинання досвіду, що переживається в конкретному 

випадку певною людиною, характеризує винятковість та унікальність 

енактивної теорії. Продуктом впливу феноменології на енактивізм є проєкт 

натуралізації феноменології Ф. Варелою. У рамках цього проєкту Варела 

поставив за мету натуралізувати феноменологію, використовуючи її для 

нейробіологічних досліджень свідомості. Детальніше підхід Варели до 

аналізу перцептивного досвіду в рамках нейрофеноменології буде 

розглянути далі в цьому розділі. 

Для того, щоб якісно опрацювати тему феноменологічного проєкту 

енактивізму звернемось до базових ідей феноменології Гусерля, а саме 

концепції редукції та інтенціональності. Також варто попередньо 

розглянути три види феноменології - статичну, генетичну та генеративну. 

Перш, ніж ми звернемося до фундаментальної спадщини Гусерля, 

стисло опишемо типологію феноменології. Розпочнемо зі статичної 

феноменології. Це напрям, який досліджує  номінальну структуру 



175 

свідомості, яка здатна конституювати власний організм. Такий вид або, 

радше, етап розвитку феноменології аналізує інтенціональні структури й 

досліджує їх кореляцію з об’єктами, в яких ці структури функціонують. 

Генетична феноменологія, на противагу статичній, не досліджує об’єкт як 

такий (з англ. – as it is), адже специфікою цього виду є зосередженість на 

поясненні того, як інтенціональні структури та об’єкти, до яких вони 

належать, виникають спонтанно в різних проміжках часу. Генетичному 

типу феноменології притаманний темпоральний спосіб тлумачення 

взаємозв’язку між досвідом та виникненням його наступних комплексних 

структур. Темпоральна складова свідомості щодо живого тіла, у якому вона 

функціонує, є предметом розгляду базової структури досвіду генетичною 

феноменологією [194, c. 17].  

Наступний етап розвитку феноменології тісно пов’язаний з 

генетичним етапом – це етап генеративний. Він досліджує життєвий світ, 

що оточує перцептивний живий організм. Генеративна феноменологія 

зосереджена на розгляді широкого спектра культурного та соціального 

контексту, який утворює світ існування людини. Може постати питання, 

яким чином генеративна феноменологія пов’язана з дослідженням 

когнітивних структур людини та природи перцептивних процесів? Річ у тім, 

що культурна, історична та соціальна оболонки є областю, де індивід 

набуває власний перцептивний досвід. Якщо звернутися до вже наведених 

аргументів специфікації природи досвіду індивіда, то виявиться, що 

відношення свідомість-тіло-світ є нерозривним та взаємопов’язаним. 

Елімінація будь-якого із наведених елементів є неможливою, адже це 

призведе до руйнацій фундаменту досвіду сприйняття. Таким чином, у цій 

тріаді світ посідає таке ж значне місце як тіло та свідомість. Світ у 

найширшому його значенні містить соціокультурні та історичні елементи, 

які, власне, і постають предметом дослідження генеративної феноменології. 
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Цей етап характеризується дослідженням міжсуб’єктивної та 

міжоб’єктивної конституції досвіду окремого індивіда.  

Звернімося до розгляду фундаменту феноменологічної філософії 

Гусерля для подальшого детального тлумачення проєкту натуралізації Ф. 

Варели. Чим постає феноменологія в її первинному значенні, яке заклав 

Гусерль? Згідно дослідження А. І. Вахтеля, ця філософія базується на тому, 

що аналіз психофізичних установок, ментальних та когнітивних станів 

можливий лише з позиції міркування від першої особи. Цей аспект дуже 

важливо запам’ятати, адже саме такий спосіб дослідження стане основою 

персоніфікованого підходу енактивістів до аналізу природи свідомості та 

механізмів когнітивних процесів людини [6].  

Гусерль постулює, що людина в її повсякденній діяльності 

спрямована на світ у конкретний та прямий спосіб. Такий тип вдіювання 

людини у світ філософ називає природним ставленням. Воно 

характеризується незалежністю людини від предметів навколишньої 

реальності. У свою чергу, феноменологічне звернення на світ утворюється, 

коли людина намагається пояснити та проаналізувати переживання та 

досвід, який вона проживає: “У повсякденному житті ми, як правило, 

занурюємося у різні ситуації та проєкти як спеціалісти, як наукові 

працівники, як колеги, друзі або частина громади. Крім цього, в той час, як 

ми спрямовані на відносно конкретні, тематичні питання, ми також 

спрямовані на світ як нетематичний горизонт усієї нашої діяльності. 

Гусерль називає це ставлення природним ставленням і воно 

характеризується своєрідним нерефлекторним позиціюванням світу як 

такого, що існує “десь там” незалежно від нас. На відміну від цього, 

феноменологічне ставлення виникає, коли ми відступаємо від природного 

ставлення не для того, щоб його заперечити, а для того, щоб дослідити 

явище досвіду. Якщо таке дослідження варто визнавати філософським, то 
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воно повинно бути критичним, а не догматичним, і саме тому воно не може 

сприймати наївний реалізм природного ставлення як належний” [194, c. 18].    

Таким чином, згідно з вищезазначеним тлумаченням Томсоном 

позиції Гусерля, для феноменології позиція природного (або ж прямого) 

ставлення має бути відведена на дальній план. Заперечити цю позицію 

означатиме припуститися хибного теоретизування, адже це з необхідністю 

призведе до формування догматизму. Отож, єдиним коректним варіантом 

співіснуванням природного та феноменологічного ставлення та 

зосередження на світ буде введення природного ставлення до складу одного 

з варіантів зверненості людини на зовнішню реальність та розгляд такого 

ставлення як прямого. 

Специфіка феноменологічного підходу до тлумачення досвіду 

полягає в тому, що увага суб’єкта має бути прикута суто до корелятивних 

структур власного досвіду та розкриття світу. Гусерль залучає вводить 

поняття феноменологічної редукції для того, щоб пояснити, як можна 

віднайти ці корелятивні структури. Феноменологічна редукція як 

процедура постає певним поверненням до джерел сприйняття самого 

об’єкта. У результаті процесу редукції предмети навколишньої реальності 

постають перед нами такими як вони є. Варто зазначити, що редукування 

об’єкту або предмету тісно пов’язане з нашим безпосереднім досвідом, саме 

тому феноменологічне сприйняття речей характеризується 

нерефлексивним спрямуванням, адже такий підхід наголошує на такому 

способі сприйняття речей, який доступний нашій перцепції, пам’яті й 

загальному досвіду. Редукувати предмет феноменологічно означає 

відповісти на питання про те, як речі, які ми сприймаємо, поєднуються із 

нашим досвідом, а відтак, яким чином ці речі корелюють з нашою 

суб’єктивністю.  

Які кроки необхідно здійснити, щоб реалізувати феноменологічну 

редукцію?  
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Процес редукції постає комплексним та досить складним процесом, 

який містить цілий набір аналітичних та перцептивних процесів. Для того, 

щоб здійснити феноменологічну редукцію спочатку необхідно здійснити 

перехід від природного до феноменологічного ставлення. Як вже було 

згадано, такий перехід слугуватиме транзитом від безпосереднього 

ставлення до світу посередництвом утримання цього реалістичного 

природного ставлення. Наступний етап феноменологічної редукції 

радикалізує, власне, саму феноменологію, адже відбувається перехід до 

трансцендентальної основи. Одним з найбільш важливих кроків, які 

необхідні для даної процедури є впроваджений Гусерлем крок епохе. 

Категорія епохе, в розумінні філософа, позначає призупинення апріорного 

позитивного ставлення суб’єкта до будь-яких його вражень або переконань 

про предмети та явища навколишньої реальності: “Феноменологічну 

редукцію слід виконувати від першої особи, оскільки це процес пояснення 

того як переживається досвід. Як і будь-яка подібна процедура, редукція 

потребує теоретичного пояснення та разом з тим конкретних прагматичних 

кроків, за допомогою яких вона буде втілюватися. Головний методичний 

крок, який стає вирішальним, Гусерль називає епохе. Цей термін походить 

від давньогрецького скептицизму, де він позначає утримання від суджень. 

Гусерль адаптував цей термін на позначення нейтралізації або взяття в 

лапки нашого природного позитивного ставлення та наших теоретичних 

тверджень (чи то наукових, чи то філософських) щодо об’єктивної 

реальності. З точки зору втіленого підходу від першої особи епохе можна 

охарактеризувати як гнучку майстерність, якій можна навчитися та яка дає 

змогу призупиняти неуважне занурення в досвід та звертати увагу на те, як 

щось з’являється у досвіді. Утримання такого неуважного занурення в 

досвід передбачає здатність помічати таке занурення, а отже впливає на те, 

що психологи називають метаусвідомленням” [194, c. 19].  
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Категорія епохе набуває значної актуальності в рамках енактивного 

проєкту. Філософи Варела та Томсон вклали значний ресурс у розробку 

прагматичного підходу до використання епохе, зокрема дослідження 

свідомості від першої особи за допомогою експериментальним методам 

когнітивної нейронауки. Власне, проєкт Варели, що отримав назву 

нейрофеноменології або ж натуралізації феноменології, був закладений 

саме на фундаменті Гусерлівського розуміння епохе.  

Досліджуючи Гусерлівське трактування феноменології в її 

трансцендентальному розумінні, варто відзначити, що філософ робить 

акцент саме на тому, як ми набуваємо досвід, у який спосіб нам вдається 

його отримати. Питання природи цього досвіду та його структури 

відводиться на другий план, оскільки для феноменології ключовим є 

зосередженість на тому, який зміст відбиває певний досвід.  

Роль активної дії, яка посідає стрижневе місце в енактивному 

проєкті перцептивного досвіду полягає в розкритті справжнього змісту 

навколишньої реальності. У випадку природного ставлення ми перцепуємо 

світ у безпосередній спосіб, проте пасивно, тобто такий процес перцепції не 

передбачає жодного акту діяльності або конститутивного механізму. Коли 

ж мова йде про феноменологічну направленість і це те, що пізніше 

зустрічатиметься в роботах енактивістів, осягнення та здобуття досвіду 

зовнішнього світу відбувається лише шляхом вдіювання суб’єкта у світ, 

тобто шляхом безпосередньої дії. Якраз завдяки феноменологічній редукції 

людина отримує змогу освоїти реальність та здобути доступ до 

конститутивних механізмів та матриць середовища. 

Освоєння навколишньої реальності з необхідністю завжди 

приводить до інтеракціонізму між суб’єктами. Направленість агента 

перцепції на інший суб’єкт або предмет віднаходить у феноменології власне 

тлумачення в рамках категорії інтенційності. Інтенційність належить до 

інструментів дії свідомості, адже, згідно з феноменологічною позицією, 
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свідомість перцепієнта завжди спрямована на явище зовнішнього світу та 

відкрита до нього як автопоетична система. Фактично, інтенційність є 

окресленням межі власної суб’єктивності, яка спрямовує свою увагу та 

когнітивні механізми на певний предмет.  

Звернімося до тлумачення типів інтенційності, які приводить 

Томсон у своїй праці “Свідомість у житті”: “Феноменологи розрізняють 

різні типи інтенційності. У вузькому сенсі вони визначають інтенційність 

як направленість на об’єкт. У ширшому сенсі вони визначають це як 

відкритість для світу або тлумачення того, що є “іншим”. У будь-якому 

випадку акцент робиться на запереченні того, що свідомість є замкненою в 

собі. Об’єктноорієнтований досвід є таким, де ми у змозі описати власне 

усвідомлення у досить точному сенсі. Коли ми бачимо – ми бачимо щось, 

коли ми згадуємо – ми згадуємо щось, коли ми сподіваємося або боїмося 

– ми сподіваємося або боїмося чогось. Ці види транзитивної свідомості 

характеризуються наявністю інтенції, спрямованої на певний об’єкт. 

Об’єкт, у своєму етимологічному значенні, означає те, що знаходиться 

перед нами. Щось, що знаходиться перед нами, позаду нас або навпроти. 

Таким чином, об’єктноорієнтований досвід можна сприймати як досвід, в 

якому ми усвідомлюємо, що щось є відмінним від себе як актуального 

суб’єкта, попри те, чи це минула подія, яку ми пам’ятаємо або щось, що 

сприймається нами як те, що нас оточує або щось, що ми уявляємо” [194, c. 

23].  

Таким чином, інтенційність у розумінні Гусерля, не варто 

визначати як суто спрямування та зосередження на певному явищі. Це 

завжди процес відкриття автопоетичної системи до зовнішнього світу та 

побудова граничних меж між тим, що когнітивна система вважає частиною 

власної суб’єктивності та тим, що постає зовнішнім предметом 

навколишньої реальності. Феноменологічне тлумачення інтенції 

характеризується тим, що така спрямованість на об’єкти має ознаку не 
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абстрактної спрямованості як процесу, а радше як виокремлення 

когнітивних змістів та перцептивних образів з навколишніх об’єктів.  

Інтенційність у феноменології є частиною та важливою складовою 

різноманіття когнітивних механізмів та перцептивних матриць. 

Інтенційний досвід певною мірою постає ментальним актом, який 

спрямовується на об’єкт сприйняття. Вище вже було зазначено, що 

перцептивні механізми, згідно з енактивним підходом, завжди належать до 

живого тіла та завжди отримують вплив від історико-соціального та 

культурного контекстів, у яких вони відбуваються. Якщо вдаватися в 

питання про фундаментальну основу цих ідей енактивізму, то можна 

стверджувати, що саме концепція інтенційності Гусерля послугувала базою 

для енактивного тлумачення перцептивної природи. Феноменологія 

тлумачить когнітивні процеси як динамічні й такі, що притаманні живому 

тілу. Спрямованість суб’єкта перцепції на певний об’єкт характеризується 

цілою системою досвідів та відчуттів, які обрамляються історичними 

традиціями та суспільними нормами.  

Яким же чином феноменологія та енактивізм пов’язані? Які 

постулати є спільними для них та які методологічні принципи енактивна 

програма перейняла у феноменологічної філософії? Звернімося до 

поетапного фіксування спільних фреймворків, що притаманні обом 

філософським системам. Розпочати варто безпосередньо з питання 

механізмів перцепції, а саме з того, які ментальні структури залучаються 

при утворенні перцептивних образів у свідомості людини.  

Для того, щоб ґрунтовно роз’яснити це питання, нагадаємо, яким 

чином відбувається інтенціональна кореляція між суб’єктом та об’єктом 

зовнішньої реальності згідно з Гусерлем. Інтенційні акти здійснюються за 

участю двох компонентів – ноеми та ноезису, де ноема постає об’єктом як 

даністю, а ноезис, відповідно, є процесом або когнітивним актом, який 

спрямовується на ноему. Процес ноезису та його спрямування на ноему 



182 

утворює своєрідний інтенціональний досвід, який утворює нове знання та 

відповідає за сприйняття об’єктів зовнішньої реальності.  

Інтенціональний досвід є певним дескриптивним змістом, який 

описує або навіть репрезентує навколишній світ. Звернімося до пояснення 

Томсоном кореляції між феноменологічним тлумаченням інтенціонального 

досвіду та ментальної репрезентації: “У широкому та теоретично 

нейтральному сенсі ментальна репрезентація має бути певною ментальною 

структурою (концепція, думка, образ) із семантичними властивостями 

(зміст, умови істини, посилання) або станом чи процесом, що включає 

подібну структуру. Багато феноменологів погоджуються, що 

інтенціональний досвід є репрезентативним у широкому значенні 

описового змісту, адже саме в інтенціональному досвіді світ представлений 

тим чи іншим чином. Натомість феноменологічна концепція 

інтенціонального досвіду має й інші відмінні властивості. По-перше, у 

феноменології, як згадувалося раніше, інтенціональний досвід 

переживається не як стан, що має зміст, а як акт, що має певну 

спрямованість. Дані дві концепції є необов’язково несумісними, але їхня 

теоретична орієнтація та акценти різняться. По-друге, “репрезентація” в її 

технічному феноменологічному сенсі аплікується лише до певних видів 

інтенційних дій, а саме до тих, які утворюються ментально” [194, c. 25]. 

Таким чином, Томсон у вищезазначеній цитаті, обґрунтовує 

феноменологічну позицію щодо освоєння світу в рамках інтенціонального 

акту. Зокрема, досвід, який суб’єкт набуває впродовж здійснення цього акту 

має дескриптивну природу та у широкому семантичному розумінні може 

прирівнюватись до того, що когнітивні філософи називають ментальною 

репрезентацію. Втім, феноменологічний вимір репрезентації значно 

відрізняється від її класичного тлумачення, зокрема в рамках когнітивізму. 

Це відбувається тому, що будь-який інтенціональний досвід завжди має 

спрямування на об’єкт сприйняття або пізнання. Окрім того, 



183 

репрезентативні стани не завжди можуть визначатися спільну з 

інтенціональними, адже спрямованість дії та уваги суб’єкта є селективною.  

Питання репрезентації є вкрай важливим для подальшого аналізу 

впливу феноменології на проєкт енактивізму. У попередніх розділах вже 

згадувалося, що фундаментом енактивізму було протистояння 

репрезентаційному підходові когнітивізму. Саме тому, вкрай важливо 

наразі розібратися з тим, як категорія репрезентації пояснюється та 

корелюється з феноменологічною теорією, яка безумовно ґрунтовно 

вплинула на формування енактивізму.  

Згідно з термінологією феноменології категорія репрезентації, в 

рамках пояснення інтенційного акту, має два розрізнення. Перше 

стосується, власне, презентації. Можна визнати, що перцептивний досвід 

має ознаку презентації, оскільки суб’єкт сприймає предмет або явище 

зовнішньої реальності як даність. Друге розрізнення репрезентації 

стосується префіксу -ре у терміні репрезентація. Уява та пам’ять є 

потужними складниками когнітивної системи та перцептивного процесу. 

Під час процесу відтворення образу в пам’яті або уяві інтенційний акт, що 

спрямований на згадування або уяву певного явища має ознаки 

репрезентації, оскільки ця дія постає повторенням та відтворенням явища, 

що вже здійснювалося в реальності або має потенцію до здійснення. У тій 

же праці Томсона знаходимо: “Таким чином феноменологи наголошують 

на рішучій відмінності між інтенційним актом презентації (з нім. 

Gegenwartigung) та повторною презентацією (з нім. Vergegenwärtigung). З 

одного боку, перцептивний досвід є презентаційним: у цьому типі досвіду 

об’єкт подається як присутній у власному бутті. У пам’яті чи уяві навпаки, 

об’єкт, який уявляється або запам’ятовується, подається не як присутній у 

власному бутті, а як феноменально відсутній, як той, що викликаний у 

думках. У такий спосіб уяву чи пам’ять називають репрезентацією. Зверніть 

увагу, що остаточною рисою репрезентації досвіду є те, що об’єкт подається 
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як відсутній та як ментально покликаний, але не обов’язково повторно 

покликаний” [194, c. 25].  

Підсумовуючи аргументацію та твердження стосовно презентації 

та репрезентації, варто відзначити, що розрізнення та специфікація природи 

відтворення образів як складової перцептивного досвіду є комплексною та 

складною проблемою. З точки зору феноменології презентація як категорія 

позначає спрямування на присутність певного явища впродовж свого 

існування. У той час, як репрезентація лише частково може характеризувати 

перцептивний досвід, а саме з позиції уяви та пам’яті. Репрезентація, 

фактично, вказує на відсутність об’єкта сприйняття або й взагалі на 

неможливість його існування. Таким чином, енактивізм, у кореляції з 

ідеями феноменологічного інтенціонального акту, бере за основу 

термінологічне розрізнення між презентацією та репрезентацією для 

підготовки аргументації та обґрунтування хибності репрезентаційного 

підходу когнітивізму до пояснення структури перцептивного досвіду.  

У межах цього розділу активно використовуються поняття об’єкт 

та суб’єкт, а також опрацьовується тлумачення внутрішньої структури 

перцепції та її зв’язку із зовнішніми явищами. Як і в минулому розділі тут 

варто внести смислову ремарку для елімінації хибного оперування 

поняттями. Річ у тім, що енактивізм оперує категоріями суб’єктивної 

об’єднаності та пов’язаності ідентичності власної перцепції та світу. Обидві 

категорії людина та світ не існують відокремлено та незалежно один від 

одного, вони завжди пов’язані в динамічній активності когнітивних 

процесів. Важливо наголосити, що ці категорії не можуть протиставлятися, 

адже вони мають спільні процеси, які залежать один від одного та 

формують основу для життєздатності як людини, так і світу в цілому. 

Людина та її когнітивна система, так само як і світ, постають живими 

автопоетичними системами, головна властивість та характеристика яких – 
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бути відкритими та екстероцептивними до взаємодії між середовищами та 

організмами.  

Зміст, який утворюється під час взаємодії між організмами та 

системами може утворюватися лише за допомогою їх активної 

взаємопов’язаності. Те, що ми називаємо ендогенним та екзогенним, або ж 

суб’єктом та об’єктом, людиною і світом, є структурно взаємозалежними 

системами, які підтримують власну життєдіяльність лише завдяки 

міжсистемній та крос-організованій взаємодії: “Основним пояснювальним 

елементом енактивної теорії є  теорія самоорганізованих та автономних 

динамічних систем. Такі системи мають сенс та набувають змісту в 

постійній взаємній взаємодії з навколишнім середовищем. “Внутрішність” 

та “зовнішність” не є попередньо чинними окремими сферами, але взаємно 

специфікованими областями, що виникають внаслідок структурної 

взаємодії системи та її оточення. Такий субособистісний формат 

когнітивної системи перегукується з персоніфікованою кореляцією 

структури інтенціональності” [192, c. 26].  

Таким чином, феноменологія та теорія динамічних систем 

безпосередньо корелюють з енактивним проєктом у питанні етапів та 

механізмів перцептивного досвіду. Фактично, можна стверджувати, що 

зовнішні явища або екзогенні об’єкти є трансцендентними в тому значенні, 

що вони знаходяться поза системою та не входять до складу її продуктів 

життєдіяльності. Такі об’єкти можуть визначатися як щось зовнішнє тому, 

що вони не утворюються та не функціонують безпосередньо в системі, яка 

їх сприймає. Разом із тим, подібні екзогенні структури варто визначати як 

іманентні. Це має валідність тому, що дані зовнішні явища не постають 

перед суб’єктом як даність, що належать до категорії зовнішніх явищ. Тобто 

когнітивна система не одразу розтлумачує об’єкт як строго зовнішній. 

Натомість, такі об’єкти уможливлюють власне існування саме завдяки 

динамічному взаємозв’язку з системою-сприймачем. Іншими словами, 
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зовнішній об’єкт набуває ознак екзогенності саме завдяки власній 

самоорганізації та характеристикам власної системи як динамічної мережі. 

Отож, можна стверджувати, що ознака зовнішності системи не 

присвоюється їй апріорі, вона радше є результатом тривалого динамічного 

процесу та взаємодії між різними системами. І саме в процесі цієї взаємодії 

об’єкт як організм або система набуває статусу зовнішнього щодо 

конкретного живого організму, з яким він вступає у зв’язок. 

Вище в даному розділі вже зазначалося, що Гусерль розрізняв три 

види феноменологічного аналізу, а саме статичний, генетичний та 

генеративний. Для того, щоб провести корелятивну лінію між 

феноменологією та енактивізмом звернімося до першого виду 

феноменологічного аналізу – статичного. Подальший перехід від 

статичного до генетичного виду залучає дві нові категорії, які становлять 

термінологічну основу енактивізму, а саме живе тіло та перцепція у 

часовому вимірі.  

Власне, статичний вид аналізу дає змогу пояснити інваріативну 

структуру досвіду та проаналізувати, яким чином об’єкти сприйняття 

конституюються в інтенціональній діяльності свідомості. Використовуючи 

статичний феноменологічний аналіз, Гусерлю вдається проаналізувати 

умови набуття перцептивного досвіду. Зокрема, йдеться про тлумачення 

залежності образного сприйняття від функціональної пов’язаності між 

візуальним чуттям і втіленістю свідомості та її динамічним рухом. Цей 

постулат тісно переплітає феноменологію та енактивізм, адже обидві 

доктрини враховують енактивну та динамічну матрицю перцепції. Таким 

чином, з’ясовується, що перцепція як процес з необхідністю містить 

сенсомоторну стимуляцію та рух тіла. 

У випадку зі статичною феноменологією вихідним пунктом є 

інтенціональні об’єкти навколишнього середовища та конститутивна 

структура їх досвіду. Коли ж мова йде про генетичну феноменологію до 
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уваги береться генеза та динаміка цієї структури: “Ми не просто 

потрапляємо у світ, відкриваємо очі та бачимо. Те, що ми бачимо – це 

функція того як ми бачимо, а те, як ми бачимо є функцією нашого 

попереднього досвіду. Для генетичної феноменології те, що ми 

переживаємо – це не фіксована даність, але те, що виникає з нашого 

попереднього досвіду. Генетична феноменологія також спонукає до іншого 

способу мислення про свідомий предмет. Зі статичної точки зору Я 

розглядається як своєрідний полюс его, що належить певній ноетичній 

структурі, на противагу об’єкту-полюсу. Однак, з генетичної точки зору 

такий спосіб мислення залишається абстрактним, оскільки він ігнорує 

темпоральний розвиток та індивідуальність суб’єкта. Я або его не просто 

порожній полюс самості в досвіді, а конкретний суб’єкт, що має звички, 

інтереси, переконання та можливості як результат накопиченого досвіду. 

Іншими словами, суб’єкт має розглядатися як живий в усіх змістах цього 

слова: як сформований його індивідуальною історією, як живий тілесний 

суб’єкт досвіду, який належить інтерсуб’єктивному життєвому світу” [194, 

c. 29].  

Таким чином, згідно з формулюванням Томсона, наш суб’єктивний 

досвід сприйняття тісно пов’язаний з досвідними механізмами та 

попередніми перцептивними напрацюваннями. Зовнішня реальність та 

наша когнітивна поведінка в ній не є наперед визначеною даністю, вони 

утворюються у взаємно пов'язаному сплетінні. Персоніфікований контекст 

перцепції, разом із соціокультурним та історичним середовищем, 

дозволяють визначати перцептивний суб’єкт як живий і такий, що 

уможливлює власну самість в інтерсуб’єктивній взаємодії з навколишньою 

реальністю. 

Наступний етап феноменології, який слідує за генетичним типом – 

це генеративний тип. Генеративна феноменологія значно розширює сферу 

аналізу та досліджує не лише інтерсуб’єктивний взаємозв'язок, але й 
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зародження досвіду в широкому історичному та соціокультурному 

контексті. У межах генеративного етапу вже згадане раніше поняття живого 

тіла набуває нового значення та пояснюється у більш розширеному 

функціональному середовищі, а саме в середовищі живого світу.  

Згідно з постулюванням Гусерля живий світ має контекст 

синтетичної тотальності, що означає існування світу як заздалегідь наявної 

даності, яка не може поставати об’єктом інтенцій: “Зрештою, стало 

зрозуміло, що світ не можна розуміти як інтенціональну річ, адже він існує 

завжди. Таким чином, у важливому та відомому уривку його останньої 

роботи “Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія” 

він пише, що світ завжди існує, існує заздалегідь для нас, як основа та 

горизонт будь-якої діяльності людини. Він також постулює, що те, як ми 

усвідомлюємо світ і те, як ми усвідомлюємо предмети є абсолютно різними, 

хоч і взаємопов’язаними процесами. Ми можемо усвідомлювати речі як 

частину всесвітнього горизонту та можемо усвідомлювати всесвітній 

горизонт як горизонт для наявних об’єктів. Однак світ не є жодною із 

сутностей, тому що він є горизонтом, що передбачений будь-якою сутністю 

або тотальністю” [194, c. 35].  

Звернімося до Гусерлівського терміну “горизонт”, який складає 

особливу цінність для енактивної теорії та в цілому для когнітивної 

філософії. Дана дескриптивна категорія використовується метафорично на 

позначення певної структури появи. Цю структуру ми можемо корелювати 

зі структурою свідомості в тому сенсі, що свідомість має власний 

граничний горизонт, який конституює формування її організації та 

структури. Поява свідомості та генерування нею досвіду тісно пов’язане з 

інтерсуб’єктивним та соціальним вдіюванням тілесності. Еволюціонуючи, 

людина утримує власну індивідуальну суб’єктивність саме завдяки 

збагаченню культурного середовища, частиною якого вона постає. 

Генеративна феноменологія, власне, й аналізує імплікації, які впливають на 
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формування досвіду через подібну взаємодію. Важливо відзначити, що 

будь-який досвід сформований в межах суб’єктивного горизонту, з 

необхідністю є втіленим та отілесненим, адже саме тіло виступає 

медіатором для утворення взаємозв’язку між горизонтом світу та 

горизонтом свідомості. 

Чому енативізм, власне, звертається до термінології та постулатів 

феноменології Гусерля? У чому полягає їх взаємозв’язок та як енактивний 

проєкт активує статичну, генетичну та генеративну феноменологію? Щоб 

відповісти на це питання слід ненадовго повернутися до першого розділу 

цього дисертаційного дослідження й згадати, яка проблематика стала 

фундаментальною для створення енактивізму та які принципи та ідеї 

обстоює дана теорія.  

Коротко нагадаємо суть проблематизації енактивізмом підходу 

когнітивізму. Традиційний когнітивізм та конекціонізм, спираючись на 

обчислювальний підхід, що містить репрезентаціоналізм, елімінують 

інтерсуб’єктивність та соціокультурний контекст як складову перцепції та 

свідомості. Таким чином, вклад цих контекстуальних процесів вважається 

незначним, а почасти й не валідним для загальної архітектурної матриці 

свідомості. Згідно з цим підходом обчислювальний напрям сформував 

перцептивну теорію, яка усуває будь-яку суб’єктивізацію перцепції, 

пояснюючи цілісний процес сприйняття як абстрактну модель роботи 

нейронної мережі.  

На противагу цьому, енактивізм пропонує альтернативне бачення 

перцептивного механізму. Керуючись генетичною та генеративною 

феноменологією, енактивізм у своїй тріаді свідомість-тіло-світ 

віддзеркалює феноменологічну структуру суб’єктивності-живого тіла-

живого світу. У цій структурі всі елементи є взаємопов’язаними та 

взаємопороджуючими. Таким чином, ендогенні та екзогенні елементи 

(тобто я та інше) породжують та конституюють один одного в межах 
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контексту спільного горизонту світу, який містить систему соціокультурної 

мережі.  
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5.2 Проєкт натуралізації феноменології 

Здійснімо детальніший аналіз аплікації феноменологічного 

фундаменту для енактивної теорії, зокрема, розберемо проєкт натуралізації 

феноменології та створення нейрофеноменології Ф. Варелою. 

Термін нейрофеноменологія вперше зустрічається в західній 

філософській традиції. Питання, які проблематизує ця теорія стосуються 

опису персоніфікованих вражень людини, яка набуває досвіду у 

феноменологічній евристичній стратегії, яка якісно впливає на процеси 

функціонування свідомості. Методологічна основа нейрофеноменології 

містить декілька рівнів. Перший рівень тлумачить спосіб, в який можна 

збирати дані про перцепцію людини шляхом феноменологічного 

дослідження її досвіду. На другому рівні нейрофеноменологія аналізує 

первинні перцептивні враження людини для похідного аналізу перцепції 

інших суб’єктів.  

Феноменологія та її методи аналітики (статичний, генетичний та 

генеративний) постають стрижневим фундаментом для інтроспективного 

дослідження механізмів роботи свідомості та сприйняття: “Феноменологію 

в широкому значенні тут варто розуміти як проєкт надання дисциплінованої 

характеристики феноменальних інваріантів живого досвіду в усіх його 

різноманітних формах. Під пережитим досвідом ми розуміємо 

переживання, які проживаються від першої особи. Це може бути досвід 

сприйняття, дії, пам’яті, метальних образів, емоцій уваги, співпереживання, 

самосвідомості тощо. Під феноменальними інваріантами ми розуміємо 

категорійні ознаки досвіду, які феноменологічно описуються у різних 

формах пережитого досвіду. Під дисциплінарною характеристикою ми 

маємо на увазі феноменологічне відбиття досвіду, що засноване на методах 

аналізу від першої особи для підвищення чутливості власного досвіду” [132, 

c. 32].  
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Варела вперше наголосив на важливості феноменологічного 

дослідження досвіду для когнітивної науки та дослідження перцептивних 

процесів. Сформована теорія нейрофеноменології в рамках енактивізму 

зосередилася на проблематизації суб’єктивності перцептивних даних 

конкретної людини. Варела називає ці методи дослідження суб’єктивного 

досвіду “методами від першої особи”. Варто одразу наголосити, що 

нейрофеноменологія Варели покликана мати праксеологічне значення для 

філософії свідомості, що якісно вирізняє цю теорію з-поміж інших 

когнітивних проєктів. На думку філософа, використовуючи 

феноменологічний аналіз від першої особи, людина здатна підвищити 

власну чутливість до сенсомоторної активності у власному досвіді. Таким 

чином, людина здатна досягти поглибленого усвідомлення та розуміння 

власного досвіду, який почасти є недоступним для сприйняття та аналізу.  

Гіпотеза Варели полягає в тому, що суб’єкт є активатором 

формування інваріантностей досвіду. Для того, щоб нейрофізіолог мав 

змогу проаналізувати дані від першої особи (або суб’єктивні дані 

перцепції), він має використовувати нейронауковий аналіз на основі 

феноменологічних ввідних (з англ. – imputs). Такий підхід до аналізу 

когнітивних станів індивіда дає змогу суб’єкту розкрити недоступні раніше 

аспекти перцептивних сприйняттів.  

Нейрофеноменологія, оскільки заснована в рамках енактивної 

теорії, цілковито наслідує втілений та динамічний підхід до розгляду 

свідомості. Відтак, усі когнітивні процеси визначаються феноменами, що 

відбуваються в організмі та тілі в цілому. Крім того, організм, який підпадає 

під нейрофеноменологічний аналіз,  характеризується як втілений аспект 

навколишнього середовища.  

Для того, щоб здійснити якісний аналіз кореляції між 

феноменологією та когнітивними науками звернімося до схематизації 

проблематики, яку досліджував Варела. У своєму проєкті натуралізації 
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феноменології Варела звертався до роз’яснення того, як крос-

дисциплінарний підхід та обмін між цими кількома сферами може 

допомогти у розв’язанні складної проблеми свідомості. Додатково, Варела 

аналізує, яким чином Гусерлівський погляд на темпоральну плинність 

свідомості може вплинути на когнітивну філософію та її постулати в 

цілому. 

Для початку, звернімося до означення кола проблематизації, в 

якому працює когнітивна філософія. Когнітивна доктрина займається 

дослідженням субперсональних структур свідомості та її маніпулюванням 

дискретними символами зовнішньої реальності. Починаючи з 1980 року, в 

рамках когнітивної революції загострюється посилена увага до питання 

природи свідомості. Це відбувається у зв’язку з кардинальною зміною 

парадигми в когнітивній філософії, а саме завдяки її значним зацікавленням 

нейрофізіологією та методологією, які можна аплікувати до вивчення 

механізмів перцепції. Ортодоксальний обчислювальний підхід відійшов на 

задній план, відкривши шлях для більш детального дослідження свідомості 

за допомогою теорії динамічних систем та методології самоорганізації 

організму.  

Упродовж розвитку новітнього напряму когнітивної філософії та 

пошуку феноменологічного підґрунтя дослідження свідомості філософи 

почали активно розробляти втілені та енактивні підходи до вирішення 

проблематики механізмів свідомості. Для того, щоб розробити цілісну та 

всеосяжну теорію пояснення когнітивних функцій активно 

використовувались напрацювання нейронаук, штучного інтелекту, 

феноменології та емпіричних досліджень. Вагомо, що енактивний проєкт, 

включаючи феноменологію до списку функціональних дисциплін, визначав 

та досліджував її з особливої та специфікованої позиції. Проілюструємо 

підхід, який використовується для натуралізації феноменології. 

Переосмислення когнітивних наук вимагає також інакшого сприйняття 
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феноменології. Принаймні, нам потрібно виокремити частину на 

феноменологічній карті, яку можна переосмислити й, таким чином, 

відокремити феноменологію від інших наук. Один із таких способів – це 

натуралізація феноменології. Для багатьох феноменологів це може здатись 

суперечливою розбіжністю. Феноменологія за визначенням не є 

натуралістичною. Втім, складність питання полягає в тому, як можна 

натуралізувати феноменологію без втрати її специфіки. Все залежить від 

того, як саме ми тлумачимо натуралізацію. Ми не розглядатимемо усі 

можливі пропозиції щодо цього, а вкажемо лише дві. Перше, суб’єктивні 

дані у феноменології мають бути об’єктивними, а, отже, доступними для 

наукового аналізу. Ця пропозиція схожа на ідею об’єктивної феноменології 

Найджела, яка дозволила б досягти певного рівня абстракції від 

особливостей індивідуальних звітів. Це також може бути схоже на 

гетерофеноменологію Денета, яка трактує феноменологічні звіти як 

частину об’єктивних даних науки. Друге, натуралізація в мінімальному 

сенсі означає неприхильність до дуалістичного типу онтології. Це містить 

ідею, що феноменологія має бути пояснювальною, а не лише описовою. 

Феноменологія допомогла б усунути пояснювальну прогалину та сприяла б 

поясненню того, як мозкові та тілесні процеси можуть викликати 

феноменологічні властивості, які не є фізичними. 

Таким чином, попри те, що феноменології не притаманна 

натуралістичність, подекуди, вона навіть є її опозицією, однак натуралізація 

тут постає необхідним етапом, в результаті якого феноменологію можна 

долучити до інструментальної плеяди досліджень для розв’язання складної 

проблеми свідомості. У проєкті нейрофеноменології Варели натуралізація 

тлумачиться не у класичному сенсі. Зокрема, натуралізація вимагає 

об’єктивації феноменології та імплементації її пояснювальної функції.  

Яким же чином ми можемо інтерпретувати феноменологічні 

результати й перекладати їх в натуралістичну площину? Яким чином можна 
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корелювати феноменологічні та об’єктивні дані для того, щоб забезпечити 

достатній рівень абстракції? Одним із можливих шляхів розв’язання даних 

питань та уможливлення натуралізації феноменології є, запропонований 

Варелою, розгляд когнітивної філософії та феноменології як 

взаємопов’язаних та інтегральних доктрин. Якщо поглянути на когнітивний 

механізм, що з необхідністю містить евристичну складову та форму 

зворотного нервового зв’язку, то виявимо, що будь-яка когнітивна 

інтерпретація містить певний рівень інтеграції феноменологічної кореляції. 

Якщо припустити, що при розгляді явища перцепції когнітивна філософія 

та феноменологія будуть об'єднуватись у методологічних та аналітичних 

підходах, то виявиться, що це спонукатиме обидві доктрини до більш 

глибокого опрацювання змістових елементів. Зокрема, методологія 

феноменологічної редукції сприятиме окресленню та визначенню 

емпіричної дослідницької програми когнітивної філософії.  

Феноменологія та когнітивна філософія мають багато спільних 

сетів питань, які проблематизують дані доктрини. З-поміж великої кількості 

цих питань можемо виокремити проблему природи перцепції, сприйняття 

простору, часу й себе в них. Іншими словами, проблеми, які постають 

спільними для феноменології та когнітивної філософії є питаннями природи 

людського досвіду. У своєму проєкті нейрофеноменології Варела 

зосереджується на аналітиці двох спільних для доктрин проблем, а саме, на 

проблемі втіленої самосвідомості та інтерсуб’єктивності. Розгляд саме цих 

двох питань здатен привести до відповіді на питання, яким чином 

феноменологія та когнітивні науки можуть інтегруватися та як можна 

натуралізувати феноменологію.  

Для початку, звернімося до розгляду позиції Варели стосовно 

проблеми втіленої самосвідомості. Спробуємо визначити спільні та 

відмінні методологічні підходи до міркування над цією проблемою у 

феноменології та когнітивній філософії. Проблема втіленої самосвідомості 
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є комплексним питанням, що паралельно порушує значний набір 

релевантних проблем, які постають вторинними, проте не менш 

важливими. Серед них можемо визначити питання розрізнення 

об'єктивного та живого тіла, питання пропріоцепції, тілесної схеми, 

тілесного образу тощо. Розрізнення, що знайомі феноменологам, наприклад 

живе (Leib) та об’єктивне тіло (Körper), не завжди визнаються когнітивними 

науками. Проте детальні дискусії щодо природи пропріоцепції та схем тіла, 

які можна зустріти в когнітивних науках можуть якісно збагатити 

феноменологічний підхід до розрізнень. Таким чином, пояснення можна 

вносити з обох сторін. Наприклад, відмінність між тілесною схемою та 

тілесним образом, яка часто зустрічається під час феноменологічних 

дискусій, можна проаналізувати більш детально базуючись на розгляді 

патологічних випадків, пов’язаних з неврологічними ушкодженнями та 

втратою пропріоцепції. Аналіз таких випадків може стимулювати більш 

детальне феноменологічне дослідження, яке, своєю чергою, сприятиме 

подальшому розгляду емпіричних випадків. Результати подібних 

досліджень можуть продемонструвати природу первинної 

(неконцептуальної, дорефлексивної) самосвідомості, яка розвивається у 

тілесному досвіді з самого дитинства.  

Таким чином, натуралізація феноменології та проєкт 

нейрофеноменології ілюструють, що включення методологічної бази 

феноменології може значно удосконалити розгляд питання природи 

перцепції та когнітивних механізмів. Разом з тим, феноменологія має змогу 

значно збагатити власний ресурс з напрацювання розв’язання проблем 

сприйняття, спираючись на емпіричні та клінічні приклади, які може надати 

когнітивна філософія.  

Численні розрізнення, які тлумачить феноменологія, можуть 

набути відверто нового змісту, якщо інтегрувати ці дані й аплікувати їх до 

бази когнітивних випадків. Зокрема, проблема розрізнення володіння рухом 
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та інтенційністю руху (я володію рухом, який здійснює моє тіло / я 

інтенційно дію) постає під іншим кутом, якщо аплікувати до неї когнітивну 

методологію. Можна стверджувати, що взаємопов’язаність феноменології 

та когнітивної філософії може призвести до розширення пояснювальної 

бази розрізнень. Зокрема, для кожного теоретичного розрізнення, яке 

генерує феноменологія, можна віднайти емпіричне підтвердження 

валідності такого розрізнення в когнітивній науці. Це зможе не лише 

підтвердити верифікованість постулатів феноменології, але і якісно 

розширити подальший феноменологічний та науковий аналізи.  

Визначаючи унікальність та специфіку енактивного проєкту, ми 

вже згадували, що засновники теорії наголошують на персоніфікованому та 

індивідуальному підході до вивчення перцепції. Відтак, енактивісти 

надають особливе значення первинним даним, тобто даним “від першої 

особи”. Нейрофеноменологія, як розділ енактивізму, збирає та аплікує такі 

первинні дані для того, щоб отримати верифіковані дані про перцептивний 

досвід кожного окремого індивіда як унікальної особистості з особливою 

автопоетичною структурою. Збір таких даних відбувається за допомогою 

феноменологічного первинного методу. Це такий вид індивідуальних 

когнітивних практик, які допомагають суб’єкту вивчати власні сенсорні та 

чуттєві перцептивні здатності. Таким чином, методологічне підґрунтя та 

завдання нейрофеноменології – це генерація та збір первинних даних з 

метою їх подальшого масштабування та аплікування на сторонні дані (тобто 

інформацію перцептивних здатностей інших індивідів). “Підсумовуючи, 

нейрофеноменологія базується на синергетичному використанні трьох 

областей знання: 1) Первинні дані, які утворюються шляхом точної 

екзаменації досвіду за допомогою специфічних первинних методів, 2) 

формальні моделі та аналітичні засоби, запозичені з теорії динамічних 

систем та засновані на втілено-енактивному підході до свідомості, 3) 
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нейрофізіологічні дані, які вимірюються в масштабних об’ємах та 

базуються на інтегрованих процесах мозку” [132, c. 34].  

Отож, які питання намагається пояснити нейрофеноменологія? В 

першу чергу, цей розділ енактивізму звертається до пояснення того, яким 

чином мозок бере участь у процесі формування образів та ментальних 

моделей об’єкта, який ми сприймаємо. Також, нейрофеноменологія 

намагається розтлумачити, як формується тотожність самості в процесі 

перцепції та пізнання. Іншими словами, в рамках цього напрямку 

здійснюється спроба відповісти на питання про те, в який момент індивід 

усвідомлює когнітивні враження й те, що тілесні рухи належать його тілу. 

Якщо ми звернемося до термінології Гусерля в рамках феноменології, то 

стане зрозуміло, що нейрофеноменологія постає метарівнем для пояснення 

ноетичного аспекту свідомості. Нагадаємо, що ноетичний аспект стосується 

безпосередньо ядра самості, яке зароджується під час набуття 

дескриптивної характеристики зовнішніх об’єктів та усвідомлення себе як 

самості серед цих об’єктів: “У той час, як багато теоретиків дискутують про 

відмінність доступної та феноменальної свідомості переважно в статичному 

плані, нейрофеноменологія пропонує переформатувати теоретичний 

фреймворк, підкреслюючи динамізм ноетично-ноематичної структури 

свідомості. Це також включає структурну та часову динаміку процесу 

набуття рефлексивного та інтроспективного усвідомлення досвіду, який 

містить імпліцитні та живі аспекти дорефлексивного досвіду, який можна 

описати тематизовано та вербалізовано” [132, c. 36].  

Отож, підсумовуючи слова Томсона, досліджуючи 

нейрофеноменологію варто відзначити її динамічну орієнтованість, яка 

змінює парадигмальне традиційне тлумачення свідомості.   
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5.3 Методологія нейрофеноменології 

Звернімося тепер до розгляду методології, яка використовується в 

нейрофеноменології для дослідження природи свідомості. Основним 

інструментом, який використовує цей розділ енактивізму є метод 

первинних даних (з англ. – first-person data, synonym – first-person method). 

Цей метод використовується в нейрофеноменологічній та 

психотерапевтичній практиках з метою визначення ознак та характеристик 

суб’єктивного перцептивного досвіду. Для його використання суб’єкту 

дослідження необхідно здійснювати систематичні когнітивні практики, які 

вимагають концентрації та самоаналізу власних відчуттів. За допомогою 

цих практик стає можливим дослідження суб’єктивного досвіду індивіда та 

його подальша інтеграція в інтерсуб’єктивну та біхевіоральну реальність.  

Які елементи або етапи містить метод первинних даних 

нейрофеноменології? Перший та основний етап – це структурний опис 

процесу рефлексивного усвідомлення досвіду. Ця операція у чистій 

феноменології називається епохе: “Епохе мобілізує та посилює 

самосвідомість досвіду, завдяки виключенню експліцитного ставлення до 

самоусвідомлення. Епохе містить три взаємопов’язані  фази, які формують 

динамічний цикл – це призупинення, переспрямування, рецептивність. 

Перша фаза викликає тимчасове припинення переконань або звичних думок 

про пережитий досвід. Мета полягає в тому, щоб “взяти в лапки” 

пояснювальні конструкції переконань для того, щоб прийняти відкрите 

дескриптивне ставлення. Таке ставлення є важливою передумовою для 

отримання дорефлексивного досвіду. Друга фаза, яка відповідає 

переспрямовуванню відбувається за наступним механізмом: з позиції 

призупинення суб’єкт може перенаправити свою увагу від звичного 

занурення в об’єкт, пережитий у досвіді (ноема) до живих якостей процесу 

набуття досвіду (ноетичний акт). Останньою фазою цього потрійного циклу 

є фаза вербалізації або висловлювання. Інформація, що надходить від 
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феноменальних інваріантів є вирішальним етапом, за допомогою якого 

первинні знання особи можуть бути поділені інтерсуб’єктивно, 

відкалібровані та пов’язані з об’єктивними даними” [132, c. 38].  

Таким чином, головна операція, що здійснюється в рамках 

нейрофеноменології для здобуття первинних даних нагадує своєю 

структурою феноменологічне епохе. Здійснюючись у три етапи, ця операція 

трансформує звичне ставлення до пережитого досвіду, яке 

характеризується пояснювальним описом пережитих образів та відчуттів. 

Натомість, в межах здобуття первинних даних відбувається зміщення до 

дескриптивного ставлення для пояснення перцептивного досвіду. 

Нейрофеноменологічний метод відбувається шляхом переспрямування 

уваги суб’єкта в бік живого процесу набуття сприйняття. Важливо 

зазначити, що процес утворення досвіду тут розкривається в межах 

персоналізованої людини як живого, індивідуального та автопоетичного 

організму. Таким чином, нейрофеноменологічна інтерпретація епохе 

містить свідомість разом з тілом як енактивний та локалізований акт.  

Нейрофеноменологічний метод активно зосереджується на 

прагматизуванні феноменологічного підходу епохе, адже енактивна 

інтроспекція, що здійснюється в межах методу дескрипції первинних  

персональних даних, відбувається не на теоретичному та абстрактному 

рівні. Насправді, інтроспекція відбувається як реальний акт перцептування 

внутрішніх когнітивних станів індивіда. Таким чином, в межах цієї операції 

ми описуємо досвід набуття перцепції певної персони у живому світі, а не 

в теоретизованій конструкції.  

Метод первинних даних вирішує низку концептуальних питань про 

методи дослідження природи свідомості, зокрема ця операція спричиняє 

низку методологічних складнощів, адже прямий зв’язок з чистою 

феноменологічною методологією спонукає нейрофеноменологію обрати 

один з двох шляхів. Перший з можливих – це заміна феноменологічної 
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категоризації та створення власної термінологічної та методологічної 

матриці. Другий – це цілковите прийняття методології та підходів 

феноменології. 

Інша методологічна складність, яку провокує метод первинних 

даних – це проблема модифікації досвіду при використанні 

феноменологічної практики: “Стабілізація феноменних категорій при 

використанні методу первинних даних може асоціюватися з конкретними 

короткостроковими й довгостроковими змінами в діяльності мозку. 

Наприклад, формування категорії під час навчання супроводжується 

змінами в поточній динаміці репрезентації кортикального стимулу. Один 

той факт, що феноменологічна практика може змінити досвід та динаміку 

мозку є навіть не обмеженням, а радше перевагою. Кожен, хто набував 

нових когнітивних звичок може засвідчити, що досвід не є фіксованим, але 

динамічним і пластичним. Методи первинних даних (з англ. – first-person 

method) допомагають стабілізувати феноменні аспекти цієї пластичності, 

щоб їх можна було перетворити на дескриптивні звіти первинних даних (з 

англ. – first-person report)” [132, c. 39].  

Нейрофеноменологія як енактивний проєкт має за мету подолання 

цих складностей. Разом із цим, натуралізація феноменології вимагає 

подолання двох основних проблем, які конституює когнітивна філософія, а 

саме, проблему комплексної складності мозку та проблему кореляції 

складності мозку та досвіду свідомості. З метою розв’язання цих питань 

нейрофеноменологія використовує теоретичну базу доктрини динамічних 

систем. Згідно з таким підходом перцептивна активність, яка здійснюється, 

в тому числі, за допомогою нервових мереж, уможливлюється в динамічній 

природі компонентів цієї нервової мережі. У чому ж полягає унікальність 

підходу нейрофеноменології, якщо вона фактично аплікує термінологію 

динамічних систем до вивчення природи перцепції? Особливістю даного 
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підходу є те, що нейрофеноменологія долучає втіленість як чинну категорію 

для нейронної динаміки.  

Таким чином, спираючись на втілену форму 

нейрофеноменологічного динамізму, можна стверджувати, що організм, 

разом із власними когнітивно-перцептивними станами, потрібно завжди 

розглядати як отілеснений та вбудований в контекст навколишнього 

середовища. Саме ця характеристика дозволяє розкрити нейродинамічний 

напрямок пояснення складності мозку як механізму та розкриття природи 

сприйняття. Згідно з нейрофеноменологічним поясненням механізмів 

роботи когнітивної системи нейродинамічна складова є завжди частиною 

трьох інтегрованих взаємозалежностей, а саме, взаємозалежності 

інтроспективної регуляції життєдіяльності організму, взаємозалежності та 

взаємодії між організмом та навколишнім середовищем, а також 

інтерсуб’єктивної взаємодії. Усі ці процеси є складовою частиною життя 

людини й лише в сукупності вони дозволяють міркувати та будувати 

гіпотези щодо структури свідомості. “Нова та оригінальна пропозиція 

нейрофеноменології полягає в тому, щоб експліцитно долучити рівень 

здобуття досвіду до нейродинамічного рівня. Мета у тому, щоб інтегрувати 

феноменальну структуру суб’єктивного досвіду в характеристику 

масштабних нейронних процесів у реальному часі. Для того, щоб розв’язати 

проблему кореляції складності мозку та досвіду необхідно створити 

експериментальні ситуації, в яких суб’єкт бере активну участь у виявленні 

та описі категорій досвіду. Вони можуть бути використані для ідентифікації 

та опису динамічних нейронних ознак досвіду. Таким чином, 

встановлюється залежність між складністю мозку та суб’єктивним 

досвідом, оскільки оригінальні феноменальні категорії використовуються 

для виявлення нейродинамічних моделей. Такий спільний збір та аналіз 

первинних, вторинних та наступних за порядком персональних (з англ. – 

third-person data) даних методологічно втілює нейрофеноменологічну 
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гіпотезу про те, що когнітивна нейронаука та феноменологія можуть бути 

пов’язані між собою завдяки взаємним обмеженням” [132, c. 42]. 

Таким чином, варто відзначити, що інноваційність проєкту 

нейрофеноменології Варели полягає саме в тому, що він об’єднує 

нейродинамічний функціонал, теорію динамічних систем та суб’єктивний 

досвід в одну екосистему. Така наповненість та комплексність 

методологічного підходу дозволяє стверджувати про інтегральну 

можливість проведення кореляції між мозком та досвідом, зберігши при 

цьому його суб’єктивність та складність. Отож, використовуючи такий 

підхід до роботи з нейрофеноменологічними методами, ми маємо 

можливість чітко констатувати, що когнітивна філософія та феноменологія 

можуть бути об’єднані для глибинного дослідження перцепції, в 

незалежності від того, які потенційні відмінності містять обидві теорії. 

Стратегічна мета нейрофеноменології полягає в тому, щоб 

забезпечити збір перцептивних даних у форматі феноменологічного 

аналізу, який міститиме формалізовану інформацію про суб’єктивний 

досвід. Спираючись на методологію теорії динамічних систем, під час 

аналізу даних сприйняття можна буде сформувати прогнозну модель, яка 

описуватиме нейродинамічні властивості діяльності мозку. Таким чином, 

згідно з нейрофеноменологічною доктриною уможливлюється варіант 

опису ефективного взаємозв’язку між емпіричною складовою досвіду 

перцепування та нейронною сферою, яка відповідає за формування образів 

та проведення стимулів. 

Аналізуючи проєкт натуралізації феноменології, було 

неодноразово наголошено на унікальності даної теорії як праксеологічно 

спрямованого вчення. Дійсно, Варела та його колеги, працюючи над 

розробкою енактивної теорії, наголошували, що дослідження теорії 

сприйняття не має поставати абстрактним і теоретизованим процесом. На 

противагу цьому, енактивізм в цілому дотримується позиції, що будь-який 
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когнітивний і перцептивний процес є, перш за все, частиною досвіду певної 

індивідуальної людини, яка має унікальний та персоніфікований досвід 

освоєння та взаємодії з навколишнім світом. Саме тому методологія, яку 

використовує енактивізм, і, як наслідок, нейрофеноменологія, зосереджені 

на формуванні таких концептуальних постулатів, які гарантовано можна 

верифікувати на практиці, в реальному досвіді або експериментальних 

умовах. 

Звісно, що проєкт натуралізації філософії не став виключенням, 

адже в рамках цієї теорії розроблений спеціальний експериментальний 

інструментарій, підтверджує постулати дослідницької програми 

нейрофеноменології. Цей експеримент має назву “Пілотного експерименту 

нейрофеноменології”. Звернімося до детального опису цього дослідження, 

розглянемо, що слугує фундаментом дослідження та в чому полягає його 

експериментальне завдання, також проаналізуємо проміжні та фінальні 

результати.  

Отож, фундаментальною передумовою для роботи над даним 

експериментом є наявність проблеми в інтерпретації перцептивних даних 

індивіда. Проблема полягає в тому, що почасти під час аналітики 

перцептивних образів, первинні дані випускаються із загальної системи 

координат дослідження. Відтак, дослідники позбуваються такого цінного 

аспекту аналізу як візуальна складова мозку. Втім, якщо слідувати 

нейрофеноменологічній методології, то можна виявити важливі та 

унікальні пізнання та перцепції за допомогою кількісних вимірювань 

нейронної активності мозку.  

У чому ж полягає пілотне нейрофеноменологічне дослідження? 

Первинною гіпотезою стало те, що необхідно дослідити різні варіанти 

суб’єктивного досвіду для певного обмеженого аспекту зорового 

сприйняття. В рамках експерименту було проведене дослідження 

сприйняття при появі ілюзорної тривимірної фігури під час перцептивного 
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поєднання двовимірного зображення з випадковими точками, які мають 

бінокулярні відмінності. Далі звернімося до опису задачі експерименту зі 

слів безпосередніх дослідників цієї програми: “Завдання розпочалося з того, 

що суб’єкти фіксували протягом семи секунд точковий візерунок, який не 

містить глибинних сигналів. Наприкінці цього підготовчого періоду 

візерунок замінюється на інший, який має бінокулярні диспропорції. Після 

цього суб’єкти мали натиснути кнопку, як тільки тривимірна форма 

повністю з’являлась перед ними. Протягом усього експерименту 

реєструвалися сигнали на електроенцефалограмі та одразу після натискання 

кнопки, пацієнти надавали короткий усний звіт про власний досвід. У цих 

звітах учасники експерименту позначали свій досвід, використовуючи 

феноменні категорії або інваріанти, які вони віднайшли самостійно та 

стабілізували їх під час попередньої підготовчої сесії. Таким чином, сесія-

запис передбачала одночасний збір первинних даних (інтроспективні або 

ретроспективні усні повідомлення) та сторонні дані (електрофізіологічні 

записи та поведінкові вимірювання часу реакції при натисканні кнопки” 

[132, c. 43].  

Вищезазначена цитата наведена для того, щоб верифіковано 

описати чіткі методологічні елементи, які містить нейрофеноменологічний 

експеримент. Фактично, перед учасниками дослідження постала задача 

описувати власні суб’єктивні враження (або радше відчуття) стосовно 

візуальних стимулів зовнішньої реальності. Для повної верифікації на 

підтвердження суб’єктивних вражень дослідники використовували 

нейрофізіологічні інструменти для фіксування та відстежування динаміки 

сприйняття, а також відстеження часу, який витрачається учасником 

експерименту на реакцію несвідомо. Варто також відзначити важливий та 

цінний елемент фіксації таких вражень – вони фіксуються в рамках 

суб’єктивних термінів, які визначає та створює сам учасник експерименту. 

Саме це дає можливість міркуватипро істинну суб’єктивність вражень 
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індивіда, адже в рамках нейрофеноменологічного дослідження він не 

обмежений теоретизованими структурами, які, зазвичай, необхідні для 

проведення емпіричного експерименту.  

За результатами дослідження було встановлено, що первинні дані, 

які формує людина під час перцептивного процесу 

містятьперсоніфікований контекст та містять певні когнітивні 

закономірності, які можна відстежувати за допомогою 

електроенцефалограми. Вдалося з’ясувати, що процес перцепції та 

чуттєвого освоєння зовнішнього світу безпосередньо пов’язаний з 

динамічними стимуляціями нервових клітин та утворенням зворотного 

зв’язку у відповідь на дані імпульси. У рамках експерименту була здійснена 

спроба інтеграції первинних даних суб’єкта в експериментальні процедури 

нейрокогнітивної філософії.  

Впродовж експерименту дослідники виокремили наступні 

виклики, які нейрофеноменологія повинна подолати завдяки слідуванню та 

виконанню методологічних установ. Перший виклик стосується 

твердження про упередженість та неточність первинних даних індивіда. У 

другому челенджі йдеться про вплив інтроспективних та ендогенних актів 

на формування досвіду. Складність полягає в тому, що емоційне 

забарвлення та несвідомі інтенції суб’єкта часто викривлюють набутий 

досвід. Третьою задачею є віднаходження способів пояснення можливості 

та форми кореляції суб’єктивного феноменологічного досвіду та 

фізіологічних процесів життєдіяльності організму: “Стратегія 

нейрофеноменології для вирішення перших двох викликів полягає у 

використанні методів первинних даних (з англ. – first-person method) для 

підвищення чутливості суб’єктів до свого власного досвіду. Таким чином 

вдається створити більш досконалі дескриптивні звіти, які можна 

використовувати для ідентифікації та інтерпретації відповідних 

біхевіоральних процесів сторонньої людини. Методи первинних даних 
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активізують свідомість, роблячи її більш стійкою, спонтанною та плавною. 

Такі методи передбачають, що досвід навчається та може змінюватися. У 

зв’язку з цим можна заперечити, що одна форма досвіду може замінити 

іншу, а отже, новий досвід не може бути використаний для формування 

уявлення про попередню форму досвіду. Цей висновок, однак, не є 

правильним. Необов’язково існує якась невідповідність між зміною або 

трансформацією досвіду та одержанням уявлення про досвід шляхом такої 

трансформації. Якби така невідповідність дійсно існувала б, то слід було б 

зробити висновок, що жоден процес пізнавального чи емоційного розвитку 

не може надати уявлення про досвід до періоду такого розвитку” [132, c. 

47].  

Таким чином, для вирішення трьох функціональних складнощів 

пояснення природи свідомості та перцепції нейрофеноменологія пропонує 

йти шляхом застосування методів первинних даних. Саме ці методи 

дозволяють найбільш якісно та цілісно описати перцептивний досвід, який 

набувається людиною. Слід також підкреслити, що цей перцептивний 

досвід є з необхідністю пластичним та динамічним. Іншими словами, досвід 

не є статичною даністю, що зафіксована в межах об’єктивної реальності та 

готова до пасивного її освоєння людиною. Набуття досвіду є завжди 

активним та діяльнісним процесом, який вимагає посиленої уваги 

свідомості та процесів іманентності досвіду, щоб навіть не здобувати його, 

а радше відкривати цей досвід для себе в собі. 

Третя складність, яку намагається вирішити проєкт 

нейрофеноменології, стосується кореляції між суб’єктивним досвідом та 

фізіологічними процесами. Цей челендж можна сміливо зараховувати до 

області проблематизації в рамках складної проблеми свідомості, яка 

намагається з’ясувати, яке місце свідомість посідає в об’єктивній 

реальності та природі, а також, яким чином можна виокремити 

суб’єктивний феноменологічний досвід з фізичної природи навколишнього 
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середовища. Таким чином, в рамках нейрофеноменології Варели 

здійснюється спроба методологічного розв’язання складної проблеми 

свідомості. У рамках цієї проблеми дихотомія та бінарна опозиція суб’єкт-

об’єкт або ж ментальне-фізичне є складовими частинами самої проблеми. 

Сама нейрофеноменологія має за завдання подолати цю проблему на її 

методологічному та гносеологічному рівнях.  

Фактично, прибрати когнітивну прогалину за допомогою методу 

феноменологічної редукції неможливо, втім, в рамках нейрофеноменології 

здійснюється спроба подолати складну проблему свідомості шляхом 

об’єднання феноменологічного досвіду та інструментів опису ментальних 

процесів у когнітивній філософії та нейронауці: “На цей час, 

нейрофеноменологія не претендує на створення мостів між цими двома 

сферами, вона претендує лише на те, щоб запропонувати чітку програму 

наукових досліджень для досягнення прогресу у розв’язанні цієї проблеми. 

Якщо на сьогодні нейронаука зосереджена переважно на нейроповедінковій 

частині цієї проблеми, залишаючи первинні дані для філософії та 

психології, то нейрофеноменологія використовує специфічні методи 

первинних даних для створення оригінальних суб’єктивних даних, які потім 

можуть бути використані для вивчення фізіологічних процесів, які 

попередньо було проілюстровано в пілотному експерименті” [132, c. 48].  

Підсумовуючи, варто підкреслити, що первинне позиціювання 

нейрофеноменології Варелою звучало як “методологічний спосіб 

вирішення складної проблеми” [205], втім, сама програма має на меті дещо 

інше. Мова йде радше про побудову схематичної інтеграції між 

феноменологією та когнітивною філософією, завдяки якій можна буде 

активувати методологічну та гносеологічну основу розв’язання складної 

проблеми. Окремо варто акцентувати, що Варела в рамках проєкту 

нейрофеноменології, поставив за мету створення інструментарію, який 
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можна використовувати задля просування у розв’язанні складної проблеми 

свідомості.  

Саме завдяки методу первинних даних у когнітивній філософії 

з’являється можливість експериментально дослідити та перевірити 

верифікованість та істинність когнітивних гіпотез, які надалі дають 

можливість утворювати поступовий прогрес у розв’язанні гносеологічних 

та перцептивних проблем. Разом з тим, проєкт нейрфеноменології 

проблематизував чимало додаткових і вкрай важливих питань, що 

стосуються дослідження природи сприйняття людини та механізмів 

набуття когнітивного досвіду. Зокрема, перед сучасною когнітивною 

філософією постали нові виклики в поясненні гнучкості та граничності 

досвіду людини. Разом із цим виникають методологічні проблеми у 

поясненні природи темпоральності свідомості, а відтак, і проблеми 

дослідження природи пам’яті. Додатково, питання несвідомих процесів, 

інтерсуб’єктивної взаємодії породжують перед сучасною філософією та 

наукою низку складних тем, які потребують подальшого дослідження та 

вивчення. 
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Висновок до Розділу 5 

У межах розділу було розглянуто проєкт інтеграції феноменології 

та натуралізму Ф. Варелою. Згідно із завданням дослідження було 

проведено структурний аналіз концепції нейрофеноменології як 

холістичного та інтегрального підходу до вивчення природи перцепції та 

свідомості. Здійснений аналіз дозволяє зробити висновок, що натуралізація 

феноменології постає потужним інструментом для використання 

феноменології з метою її застосування у нейробіологічних дослідженнях 

когнітивної системи. Було встановлено, що нейрофеноменологія покликана 

вирішити методологічні складнощі проблеми прогалини у поясненні, що 

постає частиною складної проблеми свідомості. Зокрема, в рамках проєкту 

інтеграції запропоновані два методологічні підходи, а саме – 

феноменологічна редукція та метод перспективи від першої особи. Цей 

методологічний каркас є частиною дослідницької програми 

нейрофеноменології, яка дає можливість створити методологічну та 

епістемологічну базу для дослідження свідомості та перцепції. 

На основі проаналізованих теоретичних ідей та практичних 

підходів нейрофеноменології було здійснено деконструкцію впливу 

трансцендентальної феноменології Гусерля на концепцію Варели. Зокрема, 

була врахована роль феноменологічних методів Гусерля та проаналізована 

його антинатуралістична позиція. З метою уточнення підходів до вивчення 

свідомості, було ідентифіковано та досліджено типологію феноменології, а 

саме – статичну, генетичну та генеративну. Виконане дослідження дозволяє 

встановити, що областю статичної феноменології є дослідження 

номінальної структури свідомості, у той час, як генетична феноменологія 

вивчає інтенціональні структури процесів перцепції в темпоральному 

аспекті. Своєю чергою, генеративна феноменологія досліджує інтенційне 

спрямування досвіду людини на предмети навколишньої реальності. 
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Кореляція предметної області кожного з типів феноменології дає змогу 

легітимізувати участь класичної феноменології у синтезі з натуралізмом. 

З метою ґрунтовного дослідження підвалин нейрофеноменології 

частину дослідження було присвячено аналізу феноменологічного підходу 

до тлумачення досвіду. Зокрема, було детально розглянуто категорію 

феноменологічної редукції для роз’яснення корелятивних структур 

сприйняття. З’ясування змісту цієї категорії зумовило обґрунтування 

поняття метаусвідомлення на позначення детального самозанурення у 

власний досвід. Додатково було висвітлено типи інтенційності та 

компоненти інтенційного акту задля визначення характеру та способу 

взаємодії між когнітивним досвідом та дескриптивним сприйняттям 

зовнішньої реальності. 

За результатами дослідження слід констатувати, що 

концептуальний каркас феноменології сформував підґрунтя для інтеграції 

та консолідації феноменологічних методів з нейронаукою та натуралізмом. 

Метою утворення нейрофеноменології стала необхідність глибинного 

дослідження проблеми перцепції з використанням широкої методологічної 

бази трансцендентальної феноменології в її натуралізованому вигляді. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що нейрофеноменологія 

звертається до пояснення метарівня ноетичного аспекту свідомості, тобто її 

безпосереднього ядра. Проєкт натуралізації зосередився на 

феноменологічному аспекті дослідження перцепції та проблематизації 

суб’єктивності перцептивних даних конкретної людини. 

У рамках дослідження була здійснена аналітика методології, що 

запропонована в нейрофеноменологічному проєкті. Зокрема, було розкрито 

зміст підходів з використання первинних даних від першої особи, а також 

методів когнітивних самозвітів. У межах практики 

нейрофеноменологічного дослідження експериментатор та учасники 

збирають та аплікують первинні дані, щоб отримати верифіковану 
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інформацію про специфічний перцептивний досвід кожного окремого 

індивіда як унікальної автопоетичної особистості. Було встановлено, що 

для подібного дослідження нейрофеноменологія використовує три області 

знання, а саме, первинні перцептивні дані, втілено-динамічну близькість із 

власним досвідом та дескриптивні описи досвіду у власно створених 

термінах. 

У ході дослідження було ідентифіковано та описано етапи 

застосування методу первинних даних. На відміну від феноменологічного 

аналізу структури досвіду, метод первинних даних містить структурний 

опис процесу рефлексивного усвідомлення досвіду. Виконаний аналіз 

підтверджує, що в межах новітньої методології здійснюється можливість 

розв’язання проблеми кореляції між когнітивною системою та досвідом. 

Зокрема, у рамках експериментальних ситуацій учасник фіксує власний 

досвід за допомогою інтерсуб’єктивних описів, які містять суб’єктивну 

дескрипцію пережитого досвіду.  

Було встановлено стратегічне завдання нейрофеноменології, а 

саме, забезпечення збору суб’єктивних перцептивних даних шляхом 

феноменологічної редукції та методу самозвітів, з метою формування 

прогнозної моделі інтерсуб’єктивного досвіду. Подібна модель детально 

описує нейродинамічні властивості формування перцепції у мозку та 

взаємодію з емоційною і тілесною детермінантою свідомості. Відповідно до 

завдань та на підтвердження гіпотези було наведено пілотне 

експериментальне дослідження утворення перцептивного досвіду в межах 

обмеженого аспекту зорового сприйняття. Результати дослідження 

дозволяють стверджувати, що первинні дані, сформовані людьми під час 

перцепції ідентичних явищ, відрізняються персоніфікованістю контексту 

сприйняття, що обумовлений індивідуальними особливостями когнітивної 

системи кожного з учасників експерименту. Уперше в рамках дослідження, 

була здійснена спроба інтеграції даних від першої особи та 
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експериментальних процедур нейрокогнітивної філософії. Було 

встановлено, що процес перцептивного освоєння зовнішнього середовища 

залежить від рівня чутливості агента перцепції до власного суб’єктивного 

досвіду. Завдяки методу первинних даних можна відтворити досконалі 

дескриптивні звіти когнітивних процесів за допомогою яких можна 

ідентифікувати та інтерпретувати специфічний перцептивний досвід 

кожного конкретного індивіда.  

У межах розділу було здійснено критичну аналітику 

нейрофеноменологічної методології на предмет її стійкості щодо 

феноменологічних на нейронаукових аргументів. Було виявлено складність 

в опозиції феноменологічній категоризації та в обґрунтуванні розв’язання 

проблеми модифікації досвіду за допомогою використання 

феноменологічної практики. Утім, ми вбачаємо перспективність у 

розв’язанні концептуальних складнощів, оскільки нейрофеноменологія як 

науково-дослідна програма містить достатній методологічний апарат.  
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження було досягнуто поставленої 

мети – з’ясовано природу та сутнісні риси перцепції в її 

нейрофеноменологічному вимірі на основі комплексного аналізу історико-

філософської спадщини енактивізму. Здійснене дослідження дає 

можливість сформулювати наступні висновки. 

1. Було розглянуто парадигмальну доктрину енактивізму та 

встановлено її крос-дисциплінарні засади. Було визначено, що енактивна 

теорія на фундаментальному рівні працює з низкою методологічних 

матриць феноменології, когнітивістики, нейробіології, нейрофізіології та 

теорії динамічних систем. Базуючись на проаналізованих ідейних 

постулатах представників енактивізму, були ідентифіковані спільні 

погляди на питання автономності та самореферентності у межах 

енактивізму та кібернетики другого порядку. Використання енактивізмом 

нейробіологічної методології для дослідження процесу сприйняття дало 

можливість зробити вагомий внесок в царину онтології та епістемології 

перцепції. Результати здійсненого аналізу дозволяють стверджувати, що  

цінність енактивної теорії полягає саме в її новітньому методологічному 

підході з використанням міждисциплінарних напрацювань, адже почасти 

задіювання, здавалося б, далеких від теми перцепції теорій призвело до 

формування неочевидних висновків щодо природи перцепції.  

Детальне дослідження передумов формування енактивізму 

дозволяє констатувати, що філософський напрям втіленого тлумачення 

перцепції було сформовано з метою протистояння постулатам когнітивізму 

та конекціонізму, які тлумачили процес сприйняття як суто репрезентаційне 

явище. Філософська теорія енактивізму доводить недостатність 

обчислювального та комп’ютеризованого трактування перцепції й висуває 

аргументаційний проєкт проти валідності репрезентаціоналізму. З позиції 

енактивізму механізм перцепції з необхідністю містить трихотомію 
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свідомість-тіло-світ. Таким чином, сприйняття не є локалізованим, 

наприклад, у мозкові для простого відбиття (репрезентації) зовнішніх 

імпульсів. Це комплексний, творчий та діяльнісний процес вдіювання 

свідомості у світ посередництвом тіла. На основі проаналізованого 

матеріалу було доведено, що свідомість постає динамічною системою, яка 

приводить в дію перцептивні механізми завдяки сенсомоторній діяльності 

тілесного домену в зовнішній реальності.  

Здійснене дослідження дозволяє зараховувати енактивізм до 

розділу науково-залученої філософії природи. Холістичний погляд на 

інтерпретацію перцептивних даних та експериментальні підтвердження 

енактивних гіпотез дають змогу не лише формувати цінні філософські 

висновки, але й стимулювати прикладну науку до емпіричного дослідження 

філософської категорії перцепції. 

2. У межах дослідження було здійснено аналітичну деконструкцію 

теорії енактивізму та визначено ідейні постулати флагманської програми. 

Зокрема, з метою визначення специфіки перцептивної системи було 

окреслено перцептивні модуси, а саме – автономність, емерджентність, 

втіленість та динамічність. Опис механізмів перцепції в рамках матриці 

модусів дозволяє створити всеохопний та комплексний погляд на 

сприйняття. Кожен із модусів містить відповідні сенсотвірні елементи, що 

розкривають процес перцепції у широкому сенсі, не лише як механізм, але 

як необхідну складову життєдіяльності живої системи. 

Модус автономності перцепції постає динамічним патерном, який 

забезпечує функціонування свідомості у змінних та незалежних від неї 

умовах під час взаємодії з навколишньою реальністю. Цей модус з одного 

боку забезпечує цілісність та єдність системи, а з іншого її інтеракційну 

спрямованість на зовнішній світ. 

Наступний модус емерджентності постає опорним елементом 

автономності, адже дає змогу перцептивній системі формувати нові 
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властивості та інструменти оперування образами всередині когнітивної 

структури. У ході дослідження авторкою була запропонована деталізація 

емерджентності у вигляді підкатегорії ко-емерджентності. За допомогою 

цього уточнення вдалося конкретизувати характер функціонування 

замкненої автономної системи й процес, завдяки якому їй вдається на 

сталому рівні підтримувати перцептивну діяльність.  

На основі проаналізованих теоретичних та методологічних ідей 

представників енактивізму вдалося встановити стрижневе значення модусу 

втіленості як активатора перцепції. Було визначено, що тіло постає не лише 

медіатором стимулів, воно є сенсотвірним активатором перцептивного 

досвіду, який освоює навколишній контекст та вбудовує в нього свідомість. 

Інтегральна функція тіла уможливлює єднання свідомості з навколишньою 

реальністю, що, своєю чергою, усуває умовну демаркацію між зовнішнім та 

внутрішнім. Енактивізм постає першою теорією, яка констатувала 

небінарний процес перцепції, який забезпечується циклічною інтеграцією 

трьох компонентів – свідомості, тіла та світу. На підставі результатів 

проаналізованих експериментальних досліджень можна стверджувати, що 

трикомпонентна холістична система перцепції досконало характеризує 

актуальні перцептивні враження та процеси, які людина набуває під час 

власної сприйняттєвої діяльності.  

3. Згідно здійсненого дослідження постулатів енактивізму тіло 

визначається як каталізатор перцептивних процесів, що постає 

інтегрувальним елементом свідомості та світу. На основі аналізу 

експериментальних досліджень було встановлено антиепіфеноменальну 

роль тілесності та підкреслено її стрижневу роль для уможливлення 

когнітивних механізмів. Аналізуючи вплив тілесного домену на структуру 

перцепції, було ідентифіковано концептуальні категорії тілесного образу та 

тілесної схеми. Було визначено, що образ та схема мають спільне 

семантичне поле, проте в контексті перцепції ці категорії мають 
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розглядатись як розмежовані. Зокрема, варто використовувати тілесну 

схему на позначення інтенційного спрямування суб’єкта на власне тіло. 

Евристичний елемент тілесної схеми полягає в її функції інтенційної 

самореферентності індивіда. Натомість, категорію тілесного образу 

необхідно застосовувати для позначення сенсомоторних можливостей 

тілесного домену, які уможливлюють та активують набуття досвіду 

посередництвом динамічного руху тіла у зовнішній реальності. Зважаючи 

на концептуальну цінність цього розмежування, авторкою було 

запропоновано ідентифікація рефлексивних форм тілесного образу, 

зокрема, визначено три категорії тілесних доменів: тіло як перцепція, тіло 

як концепт та тіло як афект. 

4. Згідно зі встановленими завданнями дослідження було визначено 

та проблематизовано поняття пропріоцепції як регулятора тілесної 

активності, який забезпечує якісне функціонування втіленого домену, 

коригуючи та адаптуючи його активність під змінні явища зовнішнього 

світу. Було визначено, що пропріоцепція є важливим регулювальним 

механізмом рефлекторної дії, який підтримує тіло впродовж процесу 

динамічного вдіювання свідомості у світ. Проаналізований матеріал дає 

можливість констатувати та підкреслити унікальну цінність автопілотної та 

компенсаторної функції пропріоцепції для тіла. Було встановлено, що, 

завдяки пропріоцептивним механізмам, тіло здатне акумулювати та 

оптимально витрачати власний ресурс в процесі перцепування світу. 

Фактично, відсутність пропріоцепції унеможливлює процес сприйняття. Це 

пов’язано з тим, що пропріоцепція постає сенсомоторною матрицею, яка 

регулює активацію модальностей тілесної схеми та тілесного образу. На 

підтвердження тези авторкою було розглянуто клінічні випадки втрати 

пропріоцепції та описано, яким чином людина ідентифікує втрату цього 

тілесного елементу. Додатково було досліджено свідчення людей із 
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втратою пропріоцепції, що відповідає енактивній методології використання 

первинних даних для пояснення перцептивної природи.  

У межах систематизації лексикону перцептивного дискурсу було 

розглянуто пропріоцептивні модуси – екстероцепцію та інтероцепцію. 

Встановлено, що екстероцептивний модус використовується на позначення 

природи взаємодії тілесного домену з навколишнім світом, у той час, як 

інтероцепція позначає регуляцію внутрішніх сенсомоторних стимулів 

індивіда та відповідає за створення зворотного зв’язку на екстероцептивні 

імпульси. 

5. У рамках дослідження було проведено аналіз концептуальної ідеї 

людини як автопоетичної системи. Було виокремлено категорію 

автопоезису як онтологічний фундамент формування перцептивної системи 

та встановлено, що це поняття характеризує утворення циклічної 

взаємозалежності між елементами організму та когнітивною 

самореферентністю людини. Авторкою була висунута теза про необхідність 

осмислення категорії автопоезису не лише з функціональної точки зору, 

але, радше, як вітальну (життєву) категорію, що характеризує об'єктивні 

властивості життя.  

На основі проаналізованих теоретичних та практичних постулатів 

енактивізму було визначено сутнісні характеристики автопоетичної 

системи. Було підкреслено виняткову роль формування когнітивних 

кордонів системи з метою ідентифікації та збереження цілісності організму 

в різномаїтті систем та явищ зовнішньої реальності. Додатковою, проте не 

менш важливою, ознакою автопоетичної системи є здатність до самостійної 

підтримки внутрішньої реакції організму та генерації нових компонентів у 

складі системи (іншими словами, здатність до емерджентності). Під час 

дослідження було визначено природу взаємодії між автопоетичною 

системою та зовнішнім світом. Зокрема, встановлено ключову роль функції 

селективності на позначення процесу відбору явищ для формування 
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перцептивних образів. Встановлено роль інтегрального та інтерактивного 

компонента в процесі взаємодії між світом та автопоетичною системою. 

Було відкрито деформаційну ознаку співдії предмету перцепції та 

автопоезису й встановлено, що автопоетичний механізм слугує своєрідним 

джерелом деформації та адаптації зовнішніх явищ під потреби 

автопоетичної перцептивної системи. 

6. Ґрунтуючись на дослідженні ознак автопоетичної системи, було 

проблематизовано питання самоідентичності та самості, зокрема здійснено 

спробу віднайти відповідь на питання про можливість існування 

самототожності в межах плинного та змінного організму. Проведене 

дослідження дає змогу встановити, що самість є не локалізованою 

категорією, інакше кажучи, неможливо помислити самість як специфічний 

орган або ознаку тілесності, мозку чи свідомості. Це пов’язано з тим, що 

природа людини як автопоетичної системи є динамічною та 

взаємопов'язаною. Про це свідчить валідність тривимірного способу 

перцепції свідомість-тіло-світ, яка підтверджує, що цілісність організму 

залежить не від наявності іманентного Я, а, радше, від сукупності активної 

взаємодії інтероцептивних елементів когнітивного домену. На основі 

проаналізованих філософських та нейробіологічних доробків енактивізму 

було встановлено, що самість як категорія постає метафоричним 

позначенням іманентної цілісності в когнітивно-біхевіоральному вимірі. У 

зв’язку із цим авторкою була запропонована гіпотеза про валідацію 

категорії безсамості, яка позначає втілену архітектуру динамічного 

взаємозв’язку елементів автопоетичної системи в темпоральному контексті. 

Ця категорія дозволяє ідентифікувати самототожність не як статичний 

конструкт, а як когерентну узгодженість структурних елементів організму. 

7. У межах дослідження було проведено аналітику проєкту 

нейрофеноменології, який постає концептуальною теорією інтеграції 

феноменології та натуралізму. Метою створення цього проєкту є 
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формування холістичного та інтегрального підходу до роботи з категоріями 

перцепції та свідомості. Нейрофеноменологія покликана створити 

методологічний інструментарій для розв’язання проблеми прогалини у 

поясненні. Зокрема, встановлено два фундаментальні підходи до роботи з 

проблематикою складної проблеми свідомості – феноменологічна редукція, 

що є частиною класичної феноменології та метод первинних даних. 

Проведений аналіз методів трансцендентальної феноменології 

створив підстави для обґрунтування процесу метаусвідомлення на 

позначення ноетичного аспекту самозанурення у власний перцептивний 

досвід. Було здійснено дослідження підходів з використанням первинних 

даних від першої особи та методів самозвітів для утворення 

методологічного конструкта оцінки та аналізу перцептивних даних. Було 

доведено, що практичний та персоналізований підхід до збору когнітивних 

та перцептивних вражень є достатньою підставою для утворення 

достеменної прогнозної моделі інтерсуб’єктивного досвіду. Концепцією 

подібної моделі виразно ідентифікується ідеологічне гасло енактивізму, 

який наголошує на особливій ролі персоніфікованого способу роботи з 

дослідженням природи перцепції. 
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енактивізмі. Вісник авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 

збірник наукових праць, №2 (32), 2020. 68–71 с. 

3. Бородій А. В. Тілесна схема та тілесний образ: термінологічна матриця 

енактивізму. Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і 

політичних науках, Т. 5, №1, 2022. 11–17 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях інших країн 

3. Borodii A. V. The embodiment and proprioception in enactivism. European 
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4. Borodii A. V. The concept of autopoiesis in evactivism. European 
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Наукові праці апробаційного характеру 

5. Borodii A. V. The embodied mind – enactivism theory of perception and 

cognition. The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019. International 
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8. Бородій А. В. Нейрофеноменологія Ф. Варели як спроба натуралізації 
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9. Borodii A. V. The problem of bodily scheme and bodily image in enactivism. 

The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022. International Scientific 
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Відомості про апробацію результатів дослідження 

Основні результати дисертаційного дослідження були представлені 

на засіданнях кафедри історії філософії філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головні 

ідеї та практичні рекомендації викладені в тезах і доповідях дисертантки на 

наступних конференціях: The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 

2019 (Київ, 23–24 квітня 2019); The Days of Science of the Faculty of 

Philosophy – 2020 (Київ, 22-23 квітня 2020); The Days of Science of the Faculty 

of Philosophy – 2021 (Київ, 21-22 квітня 2021); V Міжнародна науково-

практична конференція “Topical issues of modern science, society and 

education”, 2021 (Харків, 28-20 листопада 2021); The Days of Science of the 

Faculty of Philosophy – 2022 (Київ, 11-12 травня 2022). 
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Додаток Б 

ГЛОСАРІЙ 

Автономність (з англ. – autonomy) – це умова субординації усіх 

змін організму для забезпечення та збереження його цілісності. Дана 

категорія є ознакою живих систем, які утверджують власну ідентичність 

через активну деформацію зовнішніх чинників. 

Автопоетична машина (з англ. – autopoietic machine) – спосіб 

організації цілісності системи як мережі процесів продукування, 

трансформування та перетворення компонентів організму. Автопоетична 

організація конституює закритий домен взаємозв’язків, які становлять 

структуру та сутність системи. Компоненти автопоетичної системи 

продукуються завдяки інтеракційним та трансформаційним процесам 

всередині системи. 

Агент сприйняття (з англ. – agent of perception) – категорія для 

пояснення людини як учасника перцептивного процесу. Етимологічний 

аспект даної категорії засвідчує важливу сутнісну ознаку людини як 

активатора або того, що приводить перцепцію в рух. 

Безсамість (з англ. – selflessness) – методологічний інструмент на 

позначення специфічного тлумачення цілісності та ідентичності суб’єкта 

згідно з енактивним підходом. 

Втіленість (з англ. – embodiment) – категорія на позначення 

обумовленості ментального процесу не лише мозковою діяльністю, але й 

загальними структурами тілесності та їх процесів. 

Гетерономність (з англ. – heteronomy) – система, організація якої 

визначається зовнішнім потоком вхідної та вихідної інформації, а також 

механізмами контролю ззовні. Приклади таких систем можна віднайти в 

чисельних експериментах дослідників обчислювального підходу, в 

когнітивізмі та конекціонізмі. 
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Динамічність (з англ. – dynamics) – ознака перцептивної системи, 

що характеризує її активну направленість та діяльнісний аспект її 

функціонування. 

Екстероцепція (від лат. – externum – зовнішній, capio – приймати, 

сприймати) – сприйняття подразників, які здійснюють вплив на організм із 

зовнішнього середовища. Дане поняття є вужчим за поняття перцепції, 

оскільки вказує лише на сприйняття зовнішніх подразників, у той час, як 

перцепція вказує на сприйняття в цілому і зовнішніх, і внутрішніх 

подразників. 

Емерджентність (з англ. – emergency) – термін на позначення 

виникнення системи або виникнення певних нових властивостей системи, 

які попередньо не були їй притаманні.  

Енактивність (з англ. – enaction) – ознака, що характеризує 

активну та динамічно орієнтовану тілесну дію організму в процесі 

перцепції. 

Епіфеномен (з англ. – epiphenomenon) – додаток до феномену, 

побічне явище, яке супроводжує інші; другорядний феномен, який не має 

ніякого суттєвого впливу. 

Епохе (з лат. – затримка, утримування) – утримання від попередніх 

суджень про реальний світ. 

Замкненість автопоетичної системи (з англ. – closure of 

autopoietic system) – самореферентна та рекурсивна мережа відношень, яка 

описує систему як цілісність, що спрямована на збереження власних 

автентичних властивостей в межах зовнішньої реальності. 

Індивідуація – збереження ідентичності автопоетичною системою 

незалежно від інтеракційних дії з навколишнім середовищем. 

Інтенційність – властивість свідомості бути спрямованою на 

певний об’єкт. 



247 

Інтероцепція (від лат. interior – внутрішній, capio – приймати, 

сприймати) – це процес сприйняття, який дає інформацію про внутрішній 

стан організму. Інтероцепція дає можливість відчути, наприклад, 

напруження м’язів, підвищене серцебиття тощо. Це своєю чергою утворює 

емоції, що пов’язані з актуальним станом інтерорецепторів організму. 

Інтероцепція також є вужчою за поняття перцепції, адже вказує лише на 

сприйняття внутрішніх подразників організму. 

Когнітивний домен (з англ. – cognitive domain) – це область 

інтеракція, в якій автопоетична система може здійснювати перцепцію 

одночасно зі збереженням цілісності. 

Контакт – форма спілкування між органами чуттів та їх об’єктами, 

певна відповідність між чуттям та об’єктом, що знаходиться в полі цих 

чуттів. 

Концептуалізація – перцептивна властивість організму, яка 

обмежує тілесні властивості згідно з адаптивними вимогами 

навколишнього середовища. 

Концепція ситуативної свідомості – теорія, яка постулює, що 

знання є невіддільною частиною дії. 

Перцептивний образ (з англ. – perceptual image) – це несвідоме або 

миттєве сприйняття, він є способом існування речі перед народженням 

свідомості, яка релятивує світ через введення категорій часу та простору. 

Перцепція (від лат. perceptio – отримання, сприйняття) – 

динамічний та комплексний процес активації свідомості у світі 

посередництвом втіленості. Динамічна константа, яка поєднує центри 

реальної дії з навколишніми предметами або ж «образам». 

Прогалина в поясненні (з англ. explanatory gap) – це термін на 

позначення складнощів у поясненні того, як фізична система породжує 

переживання, що усвідомлюються суб’єктом. Є питанням області складної 

проблеми свідомості. 
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Пропріоцепція (від лат. proprius – власний, receptor – той, що 

приймає) – автоматизоване чуття, яке несвідомо вказує на положення 

частин тіла відносно одне одного та відносно зовнішнього середовища. 

Репрезентаціоналізм – напрям у когнітивній філософії, що 

трактує природу перцептивного досвіду як репрезентацію або перцептивне 

копіювання зовнішньої реальності. 

Селекція – процес диференційної реалізації автопоезису, під час 

якої система обирає чинники та явища, які стануть предметом перцепції. 

Самоконституювання –  механізм операційної концепції 

виникнення властивостей системи та формування її ідентичності. 

Тілесна схема (з англ. – body scheme) – є системою сенсомоторних 

можливостей, які діють без усвідомлення або будь-якого перцептивного 

відстежування. 

Тілесний образ (з англ. – body image) – набір процесів, що лежать 

за межами ментальної симуляції чиєїсь дії та процесів, які знаходяться поза 

межами когнітивного. Тілесний образ відповідає за ментальні уявлення та 

погляди у випадках коли інтенційний суб’єкт усвідомлює власне тіло. 

Онтогенез – історія структурних трансформацій цілісності. 

Феноменалізм – погляд, згідно з яким об’єкти навколишньої 

реальності існують лише як перцептивні феномени та сенсомоторні 

стимули. 

Феноменологічна редукція – категорія, що пов’язана з процесом 

редукування речей до феноменів та винесення за лапки суджень про їх 

реальний статус. 
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