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У статті автор доводить, що крізь призму Триєдності
Абсолюту експлікується нелінійний універсальний спектр
категорій систем знань філософії, теології та езотеризму.
Метод спектрування тезауруса в найрізноманітніших сферах
інтелектуальної діяльності відкриває простір для застосування
універсальної методології в процесах пізнання як в системах
природничих, так і гуманітарних наук, сприяє інтеграції
матеріалістичних та ідеалістичних практик, вирішенню
глобальних проблем людства. Спектральний аналіз і синтез, як
філософський метод, – це майбутнє синтетичної науки:
метафізичного
людинознавства/гуманології,
суспільствознавства й природознавства.
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Civilized Look through the Prism of Trinity at the Cognition
and Act: a Nonlinear Synthesis of the Physical and the Esoteric
Practices
In this article the author proves that through the Trinity
prism of Absolute is explicitly a nonlinear universal categories’
spectrum of philosophy, theology and esoteric knowledge systems.The
thesaurus spectralizing method applied in different branches of
intellectual activities discovers an area for the universal methodology
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of cognitive processes in natural sciences and humanities. This
method allows integrating materialistic and idealistic practice as well
as the global problems of humankind solutions. The spectral analysis
and synthesis philosophy method are the future of a synthetic science
i.e. the metaphysical humanology, the social and natural sciences.
Key words: philosophy, category, nonlinearity, theology,
esoteric, practice, trinity, spectrum, spectralizing, analysis, synthesis,
humanology, social science, metaphysics.
В епоху інтеграції природничо-наукового й суспільнополітичного знанняпостає необхідністьпізнання й усвідомлення
незворотності синтезу світського й духовного, езотеричного й
тривіального світобачення, буття та діяння. Застосування
методів природничих науку філософських та суспільнополітичних наукових дослідженнях досі не вітається. Адже
експеримент в суспільно-політичній чи езотеричній практиці Ғ
це щось неактуальне. Проте існують факти перспективності
багаторівневої
інтегральної
трансформації
методології
природничого наукового пошуку в гуманітарні науки, і вони
вселяють оптимізм у виправданість позиції оригінальних
дослідників. Світло сонця, наприклад, умовно кажучи, з «речі в
собі» постає річчю для усіх, як це зазвичай відбувається у
природі, коли після дощу сонячне проміння під певним кутом
пронизує насичену міріадами скраплень атмосферу, і класичне
природне явище веселки завжди опоясує частину небесного
простору. При цьому ані вночі, ані взимку за мінусової
температури повітря це явище не спостерігається, якщо, звісно,
не враховувати північного. Зі шкільного курсу фізики відомий
факт дисперсії світла: промінь, що проходить крізьвершину
скляної призми, переломлюючись, завжди утворює видимий
барвистий спектр. Кольорова гама спектрується нелінійним
чином у межах видимого неозброєним оком діапазону між
невидимими інфрачервоним та ультрафіолетовим діапазонами у
незмінному порядку: червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений,
голубий, синій, фіолетовий. Дослідники співставляють
природний спектральний набір барв зі спектром досліджуваного
матеріалу. Власне трикутну форму граней пірамід, які
вважаються пов’язаними з космологічними міфами, а також
неспростовні протягом століть відомості про триєдність в
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системах наукових, езотеричних, клерикальних практиках не
піддають сумнівам. Так само й сутність триєдності, як
універсальної духовної, мисленнєвої та ментальної, даної зверху,
культивується в суспільній свідомості упродовж тисячоліть, про
що в найзагальніших рисах йдеться в опублікованих раніше
матеріалах [1; 2; 3; 4]. Взаємопов’язані в системі філософських
понять і категорій елементи ідеального сущого – семантики
Всесвіту – крізь призму віртуальної триєдності за аналогією зі
світловими хвилями трансформуються в спектр ідеальних
сутностей, а відтак суб’єктивним чином відбувається ідеальний
експлікований
спектр: Нелінійна Система Філософських
Категорій (НСФК). Грань між матеріалізмом та ідеалізмом
стерто; на часі нагальна потреба надання синтетичній
філософській науці, семантиці, сутнісних рис цілком очевидної
предметності. Початки авторських публікацій з цієї тематики на
університетському рівні є в матеріалах ІІІ та IV Всеукраїнської
науково-практичної
конференції,
що
відбувалися
в
Національному Університеті «Львівська політехніка» 2011-го та
2013-го рр. [6; 7].
Традиційно езотеричне світобачення вважається
антинаукою, небажаною і неприйнятною для державної освіти
усіх рівнів, з огляду на позірну «шкідливість». Виняток
складають не цілком зрозумілі, а радше занесені до анналів
«дивацтва» чи «дисидентства», метафізичні праці Г.Сковороди
та П. Юркевича, зокрема, непохитна одухотворена позиція
шукачів істини, а не інтерпретаторів буденних фактів. Системи
наукових викладів включно із моніторингом, мисленням,
життям-буттям та діяннями громади й кожної людини у
найзаможніших країнах світу, як відомо, є об’єктивними,
вільними від ідеології правлячої верхівки. Свобода творчості
сприяє продукуванню конкурентоздатного науково-технічного
продукту. Водночас здешевлені позірно безкоштовною освітою
українські національні людські й природні ресурси
безконтрольно викачуються імпортерами.
У
ХХІ ст. критерієм свободи вченого постає усвідомлення або ні
особистої творчої гідності й ступеню здатності до
індивідуальних модерних рішень власним коштом і на власний
ризик. Особистісна свобода є досить вартісною річчю. Проте не
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кожен й не усі здатні оцінити належним чином незалежність і
сягнути цивілізованої планки власної автономії. Як свідчить
історія
національних
та
інтелектуальних
революцій,
згуртованість першовідкривачів розмаїтих спеціальностей
творить для людства чудеса.
До прикладу, у ХХ-ХХІ ст.
інтелектом та креативністю євро-американських вчених було
матеріалізовано інтелектуальні продукти від
логіків,
математиків, філософів, лінгвістів та психологів включно
Львівсько-Варшавської
філософської
школи,
а
весь
цивілізований світ напрацював підвалини кібернетичної
інформаційної революції. Цьому прориву в технологічному
поступі сприяли логіко-філософські, математичні, семіотичні,
прагматичні й лінгво-семантичні надбання філософівнеопозитивістів зі Львова, з Праги, з Відня, з Варшави, з Берліна
та з Копенгагена, які за часів ІІ Світової війни вимушено
емігрували. Спільно з бізнесом багатьом вдалося сформувати
інтелектуальну серцевину матеріалізації теоретичних праць в
філософській, лінгвістичній, інформаційній, виробничій та
телекомунікаційній сферах. Плідне конструкторське й
технологічне лобі постмодерного інформаційного суспільства,
виявилося здатним упливати на плин подій і долей громадян і
націй цілого світу. Модерні доробки логіків та семантиків було
реалізовано у розкріпачених британських наукових та
дослідницьких центрах, зокрема в програмах для «машини
Тюрінґа» й не в останню чергу у високотехнологічних High-Tech
парках північноамериканської Кремнієвої (Силіконової) долини
в Сан-Франциско, штат Каліфорнія (США).
Незліченні модифікації розумних
пристроїв з числа дівайсів: Ай-педів, Ай-фонів, роботів та інших
товарів пост-індустрії, які доступні кожному й навіть дітям,
заполонили ринок на усіх континентах. В інформаційну епоху
високі технології Ғ це матеріалізовані ідеї позитивної філософії,
модерні плоди невпинного наукового пошуку в царині як
природних, так і штучних феноменів мови, мовлення, мислення.
Тож конкурентні теорії та практичні здобутки постпозитивізму
ще тривалий час перебуватимуть в епіцентрі глобального
ринкового попиту на розумні товари типу HiTec Gadgets. Слід
зазирнути вглиб проблематики науково-технічної творчості й
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донести до сучасників взаємообумовленість сутностей
ідеалістичного буття, які мало в чому різняться від трактувань
загальнолюдських цінностей в актуальній інтерпретації часів
формування цивілізованих ринкових відносин в Україні [8].
Інформаційно-технологічна
революція
актуалізує
осмислення деяких
недоступних для українського загалу
філософських феноменів, а саме «речей у собі» від ординарного
професора логіки, метафізики й математики університету в м.
Кеніґсберґ І. Канта. Ось цитати з енциклопедичної статті від
оригінального німецького видання Енциклопедії Брокгауса:
«Кантова філософія з однієї сторони – це цілком зрілий
підсумок Просвітництва 18-го століття, а з іншої сторони
спільний плацдарм для усіх визначних наукових напрямів 19-го
століття… Постановку й вирішення проблемного питання про
світ «речей у собі», який перебуває поза явищами і є
недоступним для теоретичного пізнання, І. Кант вважав за
можливе вирішити тільки лише за допомогою філософії моралі.
І в цьому випадку «автономія» здорового глузду, тобто
здатність і можливість прописувати закони для самих себе, є
провідною думкою, яку він втілив у «категоричному імперативі»,
коли кожен має право вчиняти дії відповідно до
загальнообов’язкових норм закону… І. Кант, спираючись на
принцип усвідомленої моралі, обґрунтував ідеї Бога, Свободи та
Безсмертя, а також з огляду на суперечливість людської
природи, яка буває почасти чуттєвою, почасти морально
розважливою, розробив власну філософію релігії, яка мала
віднайти спосіб очищення моральної складової від нашарувань
системи догм позитивних релігій… Відтак власна філософія
права від І. Канта ґрунтувалася на уявленні про людську гідність
і невідчужувані права людини, тобто спрямованість цієї
філософії зводилась до абсолютного дотримання норм свободи
моралі в царині як державного, так і суспільного життя. При
цьому в реалізації такого ідеалу свободи він вбачав мету
людства на усіх етапах історичного розвитку…» [9, S. 101102].На часі усвідомлення метафізичних доробків та істин, які
вже у минулому столітті посіли гідне місце у працях філософів
та науковців-практиків зі світовим ім’ям, зокрема, Л. фон
Вітґенштайна [10] та Н. Г. Басова: «Мир в целом вышел за рамки
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линейного приближения. Задача заключается в том, чтобы
научиться жить, выработать на основе познания нелинейных
закономерностей адекватные этому миру практические
способы действия в нѐм. Знание общих, присущих нелинейным
системам закономерностей, опыт, полученный при их познании
в конкретных науках, в частности в квантовой электронике,
помогут нам в этом» [11, с. 242]. «Річ у собі» І. Канта, так само,
як і вислів Г. Сковороди «світ ловив мене та не спіймав» – це
прояв нелінійних явищ. Інструментарієм наукового пізнання й
обґрунтування нелінійних явищ, процесів та закономірностей, є
ідеї, думки, мовленнєві
феномени, які на письмі
матеріалізуються у форматі лінійних символів, знаків тощо.
Якщо мовлення, як засіб спілкування, є іманентно
нелінійним, то для пізнання істин і законів цього знакового
дійства є можливість застосування відповідних методів
найрізноманітніших наук. Коли говорять: «дивитись, бачити
крізь призму», то не зважають на той факт, що йдеться про
царину нелінійності. Триєдність у філософському сенсі не є
випадковістю чи надуманою абстракцією, так само, як і трикутні
грані піраміди [6; 18]. Приміром, в сутності триєдності, як в
ідеальній
системі,
експлікується
людська
природа
підприємництва – Духовна, Душевна, Тілесна: Формула
Політико-Економічної
Любові, тобто Божественної
(Біблійної) синергетики людського буття і діяння: додавання
й примноження добра…
Схема 1: Спочатку було І Слово було А Бог – це є
СЛОВО <=> Б О Г <=> ЛЮБОВ
↕
↕
↕
Д У Х ↔ ДУХОВНІСТЬ ↔ І Д Е Я
↕
↕
↕
Д У Ш А ↔ МОРАЛЬ ↔
ТОВАР
↕
↕
↕
Т І Л О ↔ ОСОБИСТІСТЬ ↔ Г Р О Ш І
Любов означає всеохоплююче почуття до предмета, ідеї
та / або людини. Адже не буває матеріального успіху без любові
до справи, без духовної синергії сердець, від чого існує сутність
понять і категорій, які взаємопов’язані в системі людських
взаємин зі зворотними зв’язками. Нелінійна система

43

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

філософських категорій, яка експлікується
крізь призму
Триєдності Абсолюту, як спектр[20], це вищий ступінь
системного суспільно-політичного, соціально-економічного і
утилітарно-прагматичного аналізу й синтезу знань. Категорії
філософії Нелінійної системи включно ідеальні сутності буття та
свідомості й езотеричні поняття [5; 7, с. 137-138; 17; 18; 19]
являють собою синтетичний ідеальний спектр (Схема 2).
У
такий спосіб уможливлюється відтворення алгоритму нелінійної
організації процесів формування цивілізованої нації / держави
ринкового типу, як це найперше стосується становлення
республіки України. Найвищою незаперечною і неспростовною
сутністю усвідомленого духовного буття людини є Бог у Святій
Триєдності: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий. У
цивілізованому
ринковому
суспільстві
феномен
трансцендентності у сенсі ідей «речі в собі» як абсолют від І.
Канта, що переважає межі можливого досвіду, почасти
залишається чимось небаченим, не сповна осяжним навіть у
певних колах філософів від ідеалізму. Аж надто у середовищі
філософів-матеріалістів, які наполягають на недоступності для
людського пізнання й рутинного діяння сутності потойбічного
деміурга як Творця. На часі формування початків польоту
філософської думки над утилітаризмом примітивної буденності
та лінійності матеріалістичних теорій і практик, легітимація
ідеалізму, позитивних метафізичних та езотеричних практик і
творчих
духовних,
ментальних
та
інтелектуальних
експериментів на національному рівні.

Схема 2: Спектр нелінійної системи категорій і понять
філософії та плани сутності буття і свідомості
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7.
СУБ’ЄКТИВНЕ
ІСНУВАННЯ:П
РИЧИНИ

СУПЕРРЕАЛЬНІСТ
Ь
=
ПРИЧИНИ

СЛОВО

ЛЮБОВ
=
ПРИЧИН
И

ФІЛОСОФІЯ
(ідеалізм:
позитивізм+метафізик
а)

6.
ВСЕ,
що
існує
суб’єктивно:
ІНТУЇЦІЇ
5.
ВСЕ,
що
існує
об’єктивно
й
суб’єктивно у
матеріальному
та ідеальному
світі:
ЕЙДОС(ДУХ,
ІДЕЇ)
4.
ВСЕ,
що
існує
об’єктивно
й
суб’єктивно
взагалі:
МЕНТАЛ
(ДУША)
3.
ВСЕ,
що
існує
об’єктивно:
АСТРАЛ

НАЯВ
НІСТЬ
=
ІНТУЇЦІЇ

ТЕКСТ

КОХ
АННЯ
=
ІНТУЇЦІЇ

ДІЙСНІСТЬ
=
ЕЙДОС
(ДУХ,
ІДЕЇ)

ТВІР

ДРУЖБА
=
ЕЙДОС
(ДУХ,
ІДЕЇ)

МЕТОДОЛОГІЯ
(нелінійне,
спектральне
світобачення)

БУТТЯ
=
МЕНТАЛ
(ДУША)

АВТОР

ДОВІРА
=
МЕНТАЛ
(ДУША)

РЕАЛЬНІСТ
Ь = АСТРАЛ

ІНСТРУ
-МЕНТАРІЙ

АГА

2.
ОБ’ЄКТИВНЕ
ІСНУВАННЯ
(процес):ФІЗИЧ
НІ
ПЛАНИ
(ТІЛА)

СЮРРЕАЛЬНІСТЬ
=
ФІЗИЧНІ
ПЛАНИ
(ТІЛА)

РОБОЧ
Е
МІСЦЕ

С=

1.
ВСЕОСЯЖНЕ
ІСНУВАННЯ
(спосіб, атрибут,
взаємодія):
ПЛАНИ
СТИХІЙ

РУХ

СТІЛ

=
ПЛАНИ
СТИХІЙ

ПОВ

=
АСТРАЛ

СЕК
ФІЗ

ИЧНІ
ПЛАНИ
(ТІЛ
А)
ЕРОТИКА
= ПЛАНИ
СТИХІЙ

ДОКТРИНОЛОГІЯ
(ринкова
демократія:
суспільство
самодостатніх
особистостей)

ІДЕОЛОГІЯ
(українське
національне
лібертаріанство)
ПОЛІТИКА
(пріоритет
соціально
відповідальних
конкурентоздатних
співгромадян)
СТРАТЕГІЯ
(рівноправна
інтеграція України й
українства у світову
цивілізацію)
ТАКТИКА
+
ПРАКТИКА
(приватна
власність
кожного
громадянина у праві й
у законі)
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