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ОСНОВНІ ТРЕНДИ ТРАНСМУТАЦІЇ ЛЮДИНИ
І СТАНОВЛЕННЯ РАСИ ПОСТЛЮДЕЙ
Здоровенко В.
У статті досліджуються основні напрями адаптації первинних біологічних
властивостей людини до ряду якостей “постлюдського” характеру, які
мотивовані потребами в оволодінні новими джерелами сили і тривалого та
здорового життя, підготовленого до викликів сучасної Мегакризи.
Ключові слова: “постлюдина”, нейротехнології, інтегральний субєкт, геноміка,
когнітивність
Мегакриза, яка вразила сучасну світову ринково орієнтовану систему
спільнот, очевидно, має не якісь локальні (кредитно-фінансові, економічні, фондові,
ресурсні, торгівельні чи ін.) передумови. Це структурна криза, тому її природу
неможливо описати, посилаючись на теоретичні засади економічних циклів. Ця
криза є кінцем чогось такого, чого у світі ще не було до розвою нинішньої
системної кризи, і водночас це початок чогось принципово нового. Критична
рефлексія над ситуацією, яка, ніби оболонка, огорнула усі без виключення пори
соціального організму, стала всеосяжною і навіть чуттєво наочною, передбачає
розуміння того, що зараз припиняє своє існування ультраринковий фундаменталізм,
за якого в останнє тридцятиліття людство переживає перманентні кризи в
енергетиці, екології, міській інфраструктурі, освіті, демографії, системі соціального
забезпечення. Вже в середині 90-х років минулого століття пролунали застереження
проти наслідування пострадянськими країнами досвіду ультраліберальної
економічної політики, яку сповідує Захід, оскільки їй іманентно властиві безробіття,
беззахисність людей, системні зменшення бюджетних асигнувань на охорону
здоров’я, освіту, тобто нехтування гуманістичних принципів, що визначають якість
розвитку потенціалу людини [9, с.113].
Отже, нагальною проблемою постає пошук змісту “нового курсу”,
зорієнтованого на розбудову посткапіталістичного суспільства. Яким він має бути?
Очевидно, лише тотально інноваційним, націленим на інноваційне перенизання
економіки, технології, суспільного ладу, стилей життя. В цьому контексті важливим
теоретичним завданням вважаємо з’ясування перспектив розвитку людини, які
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розкриваються в “дорожній карті” науково-технічного розвитку в його провідних
“драйвах’.
Аналіз останніх досліджень з проблем зазначеної теми засвідчує, що серед
основних напрямів пошуків перспектив якісного вдосконалення людини, яке є
життєво необхідним в умовах тиску перемін інформаційних технологій, увагу
привертає так званий “трансгуманізм”. Його адепти (Інститут екстропії, Всесвітня
трансгуманістична асоціація) аналізують можливості найважливіших ознак
транслюдськості – вдосконалення тіла трансплантантами, штучне розмноження,
розподілення індивідуальності, нейроінтерфейс, когнітивні технології, які дозволять
вийти на якісно новий етап в розвитку людства [6, с.625].
Про надособистісний розум, як необхідну умову збереження людства в
умовах інформаційної революції, розмірковує М. Делегін у своїй праці “Світова
криза. Загальна теорія глобалізації” [4].
Еврістичне значення для осмислення теми нашого дослідження, попри те,
що висловлена вона була у значній історичній ретроспективі, має концепція Б.
Поршнєва [12] про будову людини, її мутації як поступове розгортання резервних
можливостей організму, які розкриваються в залежності від проблем, що постають
на різних етапах історії людства.
Величезний потенціал розвитку людини, зумовлений універсальним
загальним кодом-посередником, досліджує Г. Длясін [5]. Він експериментально
доводить подібність структури мови людини і ДНК. За усієї їх неспівмасштабності
увага акцентується на подібності виконуваних ними функцій: управлінських і
регуляторних. Доводиться, що наша свідомість і наш геном - це одна й та сама
інформаційна матриця.
М. Калашніков і С. Кугушев розглядають сутність основних методів
керування свідомістю, розширення сприйняття світу і залучення з нього додаткової
інформації, яка дозволяє людині у режимі реального часу взаємодіяти зі смисловим
континуумом, морфогенетичним полем (простором ідеальних форм Платона),
поєднувати паралельні світи нелокальним квантовим зв’язком [6].
На нашу думку, ключовим напрямом в “дорожній карті” розбудови
позитивної перспективи майбутнього є такі експерименти з людським капіталом, які
на декілька порядків перевершать фізиологічні і когнітивні можливості сучасних
людей. Саме це спонукало нас зосередитися на дослідженні цього питання у даній
статті, мету якої визначає аналіз основних трендів трансмутації людини і
становлення раси постлюдей.
В якому ж напрямку і яким чином може бути спрямована еволюція цієї нової
форми розумного життя “після людини” в інтегральних спільнотах? Осмислення
цього питання передбачає хоча б лапідарну характеристику тих тенденцій по
створенню “постлюдини”, які на сьогодні вже стали фактом від історії науки. З
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появою теорії Ч. Дарвіна постала можливість висновку про еволюційну
перспективу, яка повинна виводити на наступну після людини еволюційну ланку.
Зокрема, критичне осмислення теорії Ч. Дарвіна дозволило Ф. Енгельсу розгледіти в
ній не регресивні тенденції і деградацію, а прогресивний поступ людства в
результаті мільйонів літ еволюції. В “Німецькій ідеології” К. Маркс і Ф. Енгельс
пишуть про те, що від виробництва речей після перемоги комунізму можна буде
перейти до “виробництва людей”. Зокрема зазначається, що навіть “природно
утворені родові відмінності, як, наприклад, расові…можуть і повинні бути усунені
історичним розвитком…І породи тварин можна облагородити і шляхом схрещення
порід створити зовсім нові, більш високі види…Чому б не зробити звідси…певний
висновок і по відношенню до людей?” [11, с.399].
Завдання, визначене Ф. Енгельсом, і у 1920-ті роки однобічно,
вульгаризовано розвинуте М. Бухаріним в уявленні про “фабрики з виробництва
правильної людини”, приймається як пріоритетне організаторами селекції людства –
євгенічним рухом, який на початку ХХ століття поширився на весь світ. Над
програмами євгеніки працюють наукові інститути, багатомільйонні бюджети яких
поповнюються із фондів Рокфеллера і Карнегі. Євгенічна практика в США стала
реалізацією ідеї вдосконалення нордичного населення. Так, у 1903 році функціонує
суспільний комітет і архів з євгеніки, в якому напрацьовуються методи контролю
“якості крові” у людей, сімей, народів і рас. Корнелльський і Колумбійський
університети включили євгеніку в навчальні плани.
“У 1907 р. в штаті Індіана прийняли перший євгенічний закон примусової
стерилізації злочинців. Невдовзі подібні закони з’явилися у тридцяти трьох штатах і
в багатьох європейських країнах…Стерилізації в США підлягав кожний десятий –
біля 14 мільйонів людей позбавлялися права і спроможності мати дітей…Євгеністи
планували стерилізувати всі нації, визнані неповноцінними: негрів, індіанців, євреїв,
арабів та ін.
У США стерилізації піддано більше 100 тисяч людей, переважно жінок, в
Канаді – більше 50 тисяч, у Швейцарії – більше 60 тисяч, в Норвегії – більше 40
тисяч” [6, с.370]. Практика євгенічного відбору і знищення неповноцінних немовлят
тривалий час здійснюється за інерцією, самочинно, до тих пір поки жили лікарі,
виховані на ідеях євгеніки 1920 – 1930-х років. Гітлер зробив расову гігієну
державною політикою Германії.
Столітня практика “виробництва людей”, ідея якої у Ф. Енгельса мала зовсім
інший – позитивний вимір, довела, що людина в умовах ринково орієнтованого чи
тоталітарного суспільства, неминуче стає пластичним матеріалом, і його можна
формувати так, як це необхідно для ефективного вирішення економічно
раціональних, а не ціннісних завдань.
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Серед стратегії способів створення “постлюдини” особливого успіху досягли
розробки технологій, які якісно примножують фізіологічні можливості людини. Вже
апробовані актюатори, що “працюють, будучи вкладені у згибини ліктів, колін та
інших поєднань кістяку людини. Використовуючи ефект “пам’яті металу”, вони
можуть розвинути зусилля у сотні кілограмів, перетворюючи людину на богатиря. В
ідеалі актюатори співвідносяться з екзокістяком – зовнішнім роботом, породжуючи
людину-кіборга. З одного боку, це дозволить повернути до робочого життя літніх
людей і тих, у кого є фізичні вади. З другого – створити ідеальних слуг і вояків для
панів Нового ладу. З третього – підвищить продуктивність праці в певних галузях”
[8, с.253].
Сучасний загальний рівень науково-технічного розвитку, зокрема
авіакосмічної галузі, викликав до життя ряд нових, виключно цінних за
характеристиками матеріалів, які знаходять застосування і поза межами, власне,
космічних проектів. В контексті нашої теми вельми показовою є можливість
застосування космічних технологій для повернення здорового способу життя людям
із катастрофічним станом здоров’я. Зокрема це стосується феноменальних методик
американського ортопеда-протезиста Дж. Саболіча. Його принципово інноваційна
конструкція протеза “Кастром-Флекс Сокетс” виготовлена з гнучких, надміцних,
жаротривких пластмас, в яких використовуються графіт і кераміка, дозволила
втілити в життя систему акумуляції енергії. Основні елементи інноваційної
конструкції протезу відтворюють повноцінні функції колінних суглобів, кістки,
сухожиль, забезпечують людині амортизацію і стійкість ходи. “Пристрій, утворений
із гнучких, надміцних кабелів і системи замків, які послідовно замикаються,
дозволяє повертати ногу у звичне положення навіть біжучи. Завдяки цій системі
змогли бігати навіть маленькі діти, які народилися без ніг”[10, с.45]. Цей диво
винахід відкрив нові обрії і нове життя для двох мільйонів американців, які в силу
різних обставин втратили ноги. Показовим в цьому відношенні є досягнення Г.
Маніно, якому, завдяки протезу “Кастром-Флекс Сокетс”, вдалося здобути чотири
золоті медалі на зимових Олімпійських іграх в Калгарі. Про великі перспективи в
розвитку інноваційних конструкцій протезування свідчить і приклад 25-річного
спринтера із ПАР Оскара Пісторіуса. Південноафриканець, обидві ноги якого
ампутували по коліна в 11 років через вроджену ваду малогомілкових кісток,
виступає на спеціальних карбонових протезах, що заміняють йому відсутні стопи та
гомілки. Він є неодноразовим золотим призером на Паролімпійських іграх та
срібним медалістом чемпіонату світу з бігу 2011-го в естафеті 4 /400 м. Оскар
Пісторіус попри спротив Міжнародної федерації легкої атлетики (МФЛА), бере
участь в Олімпійських іграх у Лондоні нарівні з рештою спортсменів” [1, с.4].
Підвищення когнітивних якостей людини – також є ефективним напрямом
створення “постлюдини”. Розробку цього напряму забезпечують успішні
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експерименти своєрідної кіборгізації. На сьогодні зафіксовані вживлення в організм
людини компютерних чипів. Вдосконалення інтелектуальних можливостей
здійснюють за допомогою гаджетів, мехатронічних імплантатів, які покращують не
лише природні провідники відчуттів, але й пам’ять. Мета – загострити розумові
здібності “постлюдини”, перевершити швидкодію, реакцію, інтелект, які притаманні
пересічній людині, на декілька порядків.
За версією американського телеканалу “Discovery” серед десяти
найвидатніших досягнень першого десятиліття ХХI століття розглядається
контролювання людьми автоматизованих частин тіла і комп’ютерів за допомогою
сигналів мозку. Зауважується, що киборги поступово перетворюються на реальність
сьогодення. Так, зокрема, “команда з MIT Media Lab Europe розробила неінвазивний
метод для прочитання мозкових хвиль і у 2004 році вперше використала ці сигнали
для того, щоб керувати рухами героїв відеогри” [3, с.97].
Окрім біологічних і мікроелектронних, дедалі більших обертів набирає інший
напрямок зміни людини, її вдосконалення – геноміка. За інформацією
наймасштабнішого дослідження в цій галузі, ініційованого у 2010 році його
директором Т. Перлзом, довголіття людини дійсно зашифровано у її генах. На
тривале, здорове життя працює сукупна дія цілої плеяди генетичних варіацій.
Серед варіацій генів, виділених науковцями, є послідовності, які відображуються на
метаболізмі і функціях клітин мозку, на гормональних регулюючих механізмах і
роботі кісткової тканини…” [2, с.67].
У цьому вимірі вдосконалення якості людського життя можливості генної
інженерії, яка дозволяє апробувати методи проектування дитини із бажаними
можливостями,
оптимальними
вродженими
якостями,
доповнюється
цілеспрямованою політикою держав-лідерів сучасного світу на локалізацію і
жорсткий контроль над допуском до дітонародження осіб з генетичними вадами,
схильністю до девіантної поведінки, асоціальним способом життя і навіть осіб, які є
носіями чужої релігійної чи культурної парадигми. Очевидно, що на цьому полі
досліджень і розшифровки законів старіння і досягнення здорового фізіологічного
довголіття виникнуть реальні підстави не лише для оптимізму, але й обґрунтованого
занепокоєння. Це один із реальних викликів сучасного глобалізованого світу.
Усвідомлення вагомості завдання розробки реальних перспектив в
розвитку людини актуалізується саме ситемною кризою цивілізації західного (в
широкому сенсі) типу. Доречно наголосити ще раз, що темпо-ритм і логіка
розвитку, заданого заходом, а саме – розвиток через кризу, спровокував
балансування на межі екологічного, економічного, демографічного колапсу. Однією
із найглибинніших проблем є криза людського капіталу. Фактичний стан справ
справляє гнітюче враження. Попри те, що наведені дані стосуються РФ, їх можна
вважати типовими для усього пострадянського простору. [7, с.47-48].
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Необхідно шукати вихід із приреченої нинішньої реальності. В яких
напрямах? Необхідне ретельне вивчення фрагментів і контурів майбутнього, які є
наявними в сучасному інтелектуальному і технологічному досвіді перетворення
суб’єктивності, розвитку внутрішніх резервів людини. Необхідно охарактеризувати
ті гуманітарні технології, на основі яких можна побудувати наступний ступінь
антропогенези. Вищу форму у порівнянні з нинішнім видом “людини розумної”.
Серед технологій впливу на соціодинамічну складову всього людства варто
звернути увагу на наступні. Насамперед, це способи перетворення засад людського
“Я”, людської психіки, розвитку суб’єктивності, примноження можливостей за
рахунок зростання внутрішніх здібностей, з метою видобування їхньої колосальної
енергії. Чому саме нейротехнології здатні структурувати усі життєво необхідні
зв’язки і стати панівною галуззю постіндустріальної доби? Перш за все,
нейротехнології орієнтовані на створення масштабних систем сприйняття, обробки,
зберігання і переробки інформації за своєю евристичною потужністю значно
реальніші і перспективніші ніж трансгуманістичні досліди з технотронного
покращення людини, насичення її механічними, електронними та іншими
вживленнями.
Сутність полягає не у самопокращенні, модифікації нащадка сучасної
людини засобами молекулярної нанотехнології, штучного інтелекту, лікарськими
засобами для зміни настрою, програм для управління інформацією. Долання кризи
людського капіталу бачиться на шляху створення надособистісного рівня психіки як
необхідного доповнення до психіки індивідуальної, поєднані можливості яких
здатні належним чином опановувати наслідки інформаційної революції. Те, що
колективне психічне життя – це реальність, доводить теорія психоаналізу К. Юнга,
за яким “колективне несвідоме” (архетипи) існує завдяки особливим (не особистим
індивідуальним комплексам) структурам психіки людини. К. Юнг довів, що
архетипи – це першооснови психічного світу, які породжують вічні образи-схеми
завдяки взаємодії людини з “морфогенетичним полем” континуумом смислів,
світом ідей – Великим Дещо. Тобто його теорію можна інтерпретувати, у світлі
нашої теми, як глибинні програми, що здатні до саморозвитку, які уможливлюють
забезпечення ефективного способу взаємодії людських спільнот.
У свій час Д. Андреєв здійснив характеристику реально існуючої польової
колективної психіки (егрегору) як енергоінформаційної колективної сутності,
певного нелюдського розуму – нематеріального утворення, яке виникає з деяких
випромінювань психічної природи, які генеруються великими колективами людей.
Теорія пасіонарності Л.М. Гумільова – психоісторія, також ґрунтується на
характеристиці незвичного явища, завдяки якому групи людей, які об’єднуються
загальною звитягою і дією, перетворюються в особливих надлюдських істот з
колективним розумом та інстинктами. Л. М. Гумільов на величезному історичному

56

матеріалі довів, що під впливом “пасіонарних поштовхів” у спільнотах людей
змінюється система зв’язків, парадоксальна природа яких розчиняє у складно
діючому колективі розрізнених людей, які при цьому не втрачають власної
індивідуальності. Утворені внаслідок “пасіонарних поштовхів” ці спільноти стають
ніби надлюдськими істотами зі спільним інтегральним розумом, з монолітною
загальною психікою, в якій яскраво виражена перевага надособистісних мотивів і
цілей перед особистими, корисливими інтересами, що засвідчує перебудову
особистості. Адже вона зосереджується на реалізації вищих цінностей, пов’язаних
вже не з одноосібними, але колективними інтересами.
“Перед нами постають, по суті справи, розумні спільноти. Ще одна форма
розумного життя на нашій планеті. Людська з одного, і постлюдська – з іншого
боку” [6 , с.637-638]
Основні ознаки креативного Інтегрального Суб’єкта (надлюдської істоти)
дослідники цієї проблеми визначають як: опануваня усім багатством людського
досвіду, знань, подій, методів пізнання, які включені до глобальної інформаційної
мережі з метою поширення інформаційних ресурсів на кожну людину, яка
підключена до мережі, а також взаємодію не лише із самою людською діяльністю,
але й із попередніми до неї етапами: індивідуальної і колективної рефлексії,
емпатії; також це і використання гуманітарних технологій (ісихазм, резонансна
кумуляція індуктивного (наведеного) лідерства), які організують взаємодію ІС для
коригування та зміни поточної реальності через розробку надіндивідуальної
інтелектуально-емоційної активності людини. З появою інформаційно-компютерних
технологій реальністю стала ця зміна способу людської діяльності, в якій людина
усвідомлює себе не як окрему, а як надособистісну, від початку командну,
прилучену до вищого сенсу, творчу істоту.
Підхід до людини як до істоти з величезними прихованими можливостями –
це результат чисельних дослідних регістрацій розмаїтих екстрасенсорних
здібностей, які цілком очевидно засвідчують наявність надлюдського потенціалу
нашого геному. Окрім цього психофізіологічні, біофізичні, біохімічні дослідження
виявляють генетично мозкову надлишковість мозку людини, що також свідчить про
вірогідність еволюційного прориву біологічного виду “людини”.
Сучасна людина набула свого статусу опанувавши мовою думки як єдності
відчуттів, образу і дії. Мова людини – це породження смислового континууму,
відображення світу ідей, який є принципово неоднозначним, таким, що не
піддається вирахуванню, алгоритмізації, лінійності, але може пізнаватися.
Належачи одночасно до матеріального та інформаційного (ідеального) світу людина
здатна осягати смислове поле, випереджаючі структури світоладу і впливати через
нього на весь інший світ.
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Адже дія психіки людини здійснюється у перманентно критичних,
суперечливих ситуаціях, які перетинають собою всю наявну реальність. Адекватна
цим викликам реальності поведінка передбачає постійне використання світу ідей,
який не локалізується жодними межовими алгоритмами. Безмежність створюваних
людиною образів світу і є умовою свободи і новаторства, які принципово недосяжні
навіть для суперскладних комп’ютерних програм. У своєму розвитку людина
постійно апелює до світу ідей, впливає на цей світ, який задає рух усій матерії.
Відтак наріжною в еволюції людини бачиться вирішення проблеми оволодіння
вмінням впливу на світ ідей. Питання навчання, освіти, народження такого
цілеспрямованого застосування технологій впливу на світ ідей – це особлива тема,
яка заслуговує на самостійний розгляд.
На завершення доцільно відзначити, що принципову новизну, в якій
опинилася сучасна історична ситуація, визначає поява таких якісно відмінних від
базисних структур цивілізаційного розвитку індустріального типу, як структурна
революція в соціально-економічній сфері і, що для нашої теми особливо важливо, у сфері психофізіологічної організації людини. Оновлення соціально-культурних
конфігурацій набуває перманентного характеру. Через це актуальним стає завдання
адаптації сучасної людини, з її первинними біологічними властивостями, до ряду
якостей “нелюдського” характеру, які народжені революцією в біології, утворюючої
методами клонування, культивування організмів і генної інженерії пластичність
самого виду “людина розумна”. Описані приклади свідчать про те, що вже є
задіяним процес зміни сутності нашої цивілізації, в якій вид “хомо сапієнс” поки що
залишається “сапієнсом”, але з розвитком біопластичних технологій перестає бути
власне “хомо”. Фактично такі люди наділятимуться якісно новими біохімічними і
біофізичними ресурсами організму. І це буде природньою перевагою якісно іншого
способу біологічного існування, абсолютно необхідного для подолання наслідків
розпаду попередньої цивілізації, для діяльності з результатами, які набагато
перевершать за якістю і ефективністю досягнення сапієнсів.
Окреслені напрями створення постлюдини мотивовані потребою історичних
народів
в
оволодінні
новими
джерелами
сили
і
самозбереження,
конкурентоздатності і вивільнення потужних можливостей мозку і тіла людини для
тривалого і здорового життя, підготовленого до викликів сучасної Мегакризи.
Попри потужний спротив світових релігій, а також культур, які живляться
антропологічними парадигмами традиційного гуманізму, для якого неприйнятні
“неприродні” втручання в організм людини, навіть з метою виявлення його
надможливостей, вже зрозуміло, що ці експерименти не зупинити. І ті, хто першими
створять в цих експериментах з людським капіталом постлюдей із означеними вище
якостями, отримають значні переваги над нерішучими суспільствами.
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Перспективними в контексті нашої теми є дослідження проблем створення
ефективного інтерфейсу між машинним і людським розумом, які можуть жити у
корисному симбіозі і стати передумовою прориву до інтегрального інтелекту, який
так необхідний для вирішення проблеми прискореного темпу технологічного
розвитку. Важливі також дослідження можливостей інформаційних технологій у
сфері сучасної освіти, виховання і мистецтва.
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