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Якщо ідея істинна, то вона належить
всім, хто здатний її осягнути. Істинна
ідея не може бути «новою», оскільки істина не є продуктом людського розуму. Вона існує незалежно від нас, і все,
що ми повинні зробити, — це постаратися зрозуміти її.
Рене Генон
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Вступ.
Від типології Юнга до
психоінформатики
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1. Карл Густав Юнг і його типологія
Сучасний менеджмент все більше перетворюється на точну науку. У численній
спеціальній літературі описані та систематизовані типові ситуації, які можуть
трапитись у роботі менеджера, і розроблені чіткі рекомендації щодо ефективних
дій у тому чи іншому випадку. Проте є чинник, який часто порушує організаційні плани і ніяк не піддається точному розрахункові. Це - людина. Яким же
чином можна прогнозувати поведінку цієї найважливішої складової будь-якої
соціотехнічної системи?
Великий внесок у вирішення цієї проблеми належить видатному швейцарському психологу, психіатру і філософу Карлу Густаву Юнгу (1875-1961).
На основі досвіду багаторічної психотерапевтичної практики він дійшов висновку, що поведінка людини має невипадковий характер. Вона передбачувана,
отже, підлягає класифікації. Основи цієї класифікації він блискуче виклав у
своїй праці «Психологічні типи» (1921 р.)1.
Американські психологи (за покликанням, але не за освітою) Ізабель
Бригс- Майєрс разом зі своєю матір’ю Катрин Бригс на основі теорії Юнга
створили тест- опитувальник для визначення 16-ти різних типів поведінки «Індикатор типів Майєрс- Бригс» (Myers-Briggs Туре Indicator - МВТІ)2. Тест
став настільки популярним, що викликав у всьому світі жвавий інтерес до психології особистості і, зокрема, теорії психологічних типів Юнга.
Найбільшого поширення типологія Юнга досягла в США, де 1979 року
була створена безприбуткова суспільна міжнародна організація Асоціація психологічного типування - АПТ (Association for Psychological Type - APT). АПТ
видає журнал3 і щоквартальний бюлетень4, проводить конференції та симпозіуми, організовує кваліфікаційні тренінги з МВТІ.
Крім АПТ, існує багато інших, менш відомих організацій, що як основний інструмент застосовують МВТІ — наприклад, Асоціація Отто Крегера (Вірджинія, США), ОААРТ - Ontario Association for Application of Personality Type
(Онтаріо, Канада).

1

Переклад російською мовою надруковано в Одесі у 1924 р. Див. також: Шарп Дарел.
Типы личности: Юнговская модель типологии. Пер. з англ. - Воронеж: НПО "МОДЭК", 1994. - 128 о.
2
Briggs Myers Isabel. Manual, a guide to the development and use of the Myers-Briggs
Type Indicator. - Consulting Psychologists Press, Inc. Palo Alto. - California, 1992.
3
Journal of Psychological Type. - Mississippi State University.
4
Bulletin of Psychological Type. - Kansas City.
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Дослідник типології Юнга Анжело Спото констатує, що «...юнгівська типологія вийшла за
межі особистого і стала рушійною силою в колективному позасвідомому. Згідно
з обережними прогнозами, у майбутньому слід чекати появи на комерційному
ринку нових типологій, що базуються на Юнгу»5.

2. Соціоніка — творчий розвиток типології Юнга
В Україні, як і в інших країнах колишнього Радянського Союзу, типологія Юн-

га отримала суттєвий розвиток і набула поширення під назвою «соціоніка». Це
стало можливим завдяки працям засновника соціоніки — литовської дослідниці
Аушри Аугустинавічуте6, а також діяльності наукових клубів (зокрема, київських клубів при Будинку вчених НАН України і Будинку вчителя, львівського
клубу при Центрі з інформаційних проблем територій НАН України), науковим
конференціям, численним публікаціям в газетах та журналах, пізніше - завдяки
навчальній та популярній літературі7.

5

Angelo Spoto. Jung's typology in perspective. - SIGO PRESS. - Boston, 1989.
Аугустинавічуте А. Дуальна природа людини. - Київ: Соціонічні технології, 1992.
- 95 с. (переклад українською мовою з рукопису, датованого 1.03.1983, Вільнюс).
7
Букалов А. В., Бойко А. Г. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика. - Київ: Соборна Україна, 1992. - 80 с.
Букалов О. В., Єрмак В. Д., Каганець І. В. Заочна школа соціоніки. - Київ; Соціонічні технології, 1991. - 96 с.
Гуленко В. В., Молодцов А. В. Введение в соционику. Метод. рекомендации. - Київ: ВЗУУП, 1991. - 128 с.
Гуленко В. В., Молодцов А. В. Основы социоанализа. Метод. рекомендации. - Київ: ВЗУУП, 1991. - 128 с.
Молодцов А. В. Соціоніка для менеджера: Навчальний посібник. — Київ: Інститут
системних досліджень освіти України при Міністерстві освіти України, 1993. - 208 с.
(рос. мовою).
Слинько О. Б. Ключ к сердцу - соционика. - Київ: Доверие, 1991. - 72 с.
Овчаров А. А. Соционика - путь к личности. Для тех, кто работает с подростками. - Київ - Новосибірськ: РИПЭЛ, 1992. - 56 с.
Тронь В. П. Стратегія прориву. (Прийняття оптимальних рішень у складних
ситуаціях): Проблемний цикл лекцій та ділових ігор для магістрів державного
управління. - Вип. 1/ Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. - Київ,
1993. - 128 с.
Филатова Е. Соционика для Вас. — Новосибірськ: Сибирский хронограф, 1994. — 284 с.
6
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Чим відрізняється соціоніка від типології Юнга? Найперше тим, що володіє моделюванням психоінформаційної структури кожного з 16-ти психологічних типів і моделюванням міжтипної взаємодії. Це дозволяє не тільки краще
зрозуміти механізм взаємовідносин між двома конкретними людьми, але й цілеспрямовано формувати психоінформаційно сумісні колективи (подружжя,
трудові бригади, екіпажі бойових машин і космічних кораблів тощо).
Крім того, соціоніка розглядає психологічні типи як елементи інтегрального інтелекту, які спеціалізуються на виконанні деяких унікальних функцій і
кооперуються в єдину систему - соціон. Наявність системного підходу дозволяє
краще зрозуміти сутність психотипів, відділити типове і випадкове, відповісти
не лише на запитання «Яким чином?», але також «Навіщо? З якою метою?»
Знання типових ознак дозволяє краще зрозуміти конкретну людину, пізнати її
унікальну індивідуальність.
Особливістю соціоніки є її логічна стрункість і технологічність, внаслідок
чого зацікавлена людина може почати займатись практикою буквально через кілька
днів після ознайомлення з азами теорії. Часто ця уявна простота шокує новачків - в
пориві захоплення їм здається, що соціоніка може вирішити всі особисті і соціальні
проблеми. Це типова реакція людини, яка тільки-но познайомилась з цією системою, визначила типи своїх друзів і переконалась, що отримала в руки потужний
інструмент пізнання й перетворення світу. Прагнучи ощасливити людство, «соціонічні неофіти» починають не просто пропагувати соціоніку, але й навчати інших.
Можна по-різному оцінювати діяльність таких «гуру», можна їх звинувачувати в
профанації науки, підриві авторитету і т. п. Проте розмови про мож ливу дискредитацію соціоніки тривають вже майже 10 років, а соціоніка продовжує собі спокійно
розвиватись. Врешті-решт історія людства свідчить, що будь-яке поважне вчення
завжди приводило до появи різного роду відгалужень, сект, псевдовчителів, демагогів і аферистів, але все це лише сприяло розвитку основної лінії.

3. Психоінформатика: синтез соціоніки, системології та історії
Глибші дослідження виявили, що соціонічні закономірності можуть описувати не
лише людську психіку, але й колективну психіку (напр., етнопсихіку), а також глобальні історичні процеси. Наприклад, несподівано виявилось, що соціон (система з
16-ти типів) є потужним механізмом соціального прогресу і ховає в собі схеми ефективної організації людських систем. Застосування соціонічних підходів до вивчен-
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ня соціальних систем (організацій, народів, людства) привело до виникнення нової
синтетичної науки під назвою психоінформатика 8.

Сучасні психоінформаційні дослідження охоплюють такі основні напрямки:
•

типологія рівнів розвитку особи;

•

системна спеціалізація особи;

•

природна (ідеальна) структура соціальних організмів;

•

механізми соціальної самоорганізації;

•

циклічність розвитку психоінформаційних систем;

•

футурологія;

•

штучний інтелект.

Психоінформатика подібна до біоніки: якщо остання вивчає організми
для створення нових машин, конструкцій і технологічних процесів, то психоінформатика вивчає людську психіку для організації і прогнозування поведінки
соціальних систем (соціальних організмів), тобто психоінформаційних систем
вищого ієрархічного рівня буття.
Таким чином, можна говорити про тріаду ТИПОЛОГІЯ ЮНГА —
СОЦІОНІКА - ПСИХОІНФОРМАТИКА. Кожна складова цієї тріади концентрує увагу на своїй сфері досліджень: типологія Юнга - на властивостях
психологічних типів, соціоніка — на взаємодії між цими типами, психоінформатика — на розвитку та взаємодії соціальних систем, а також виявленні соціонічних закономірностей на різних рівнях світової ієрархії. При
цьому ще раз варто наголосити, що соціоніка є розвитком типології Юнга, а
психоінформатика — розвитком соціоніки.
8

Див.: Миро Продум. Нація золотих комірців. Психоінформаційна концепція України. - Тернопіль: Мандрівець, 1994. - 168 с.
Миро Продум. Україна: «Золота Стежка» у III тисячоліття // Український час. 1(14)/95, С. 6-17.
Каганець І. Програна битва - не програна війна // Віче. - 8/95. - С.46-57; 9/95. - С.119128.
Жук П. Психоінформаційні дослідження: завдання і методи // Мандрівець. - 4-5/95. С. 59-69; 6/95-1/95. - С.
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І.Типологія Юнга
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Типологія в основному займається класифікацією психологічних типів і вивченням їхніх властивостей: як ці типи виявляють свої особливості, як їх розпізнати,
як вони схильні діяти в тих чи інших ситуаціях. У цій сфері як соціоніка, так і
західна психологія мають потужні розробки і приходять до практично однакових висновків (за винятком деяких деталей і відмінностей у термінології). У
порівнянні з соціонікою типологія Юнга має деякі переваги, найперше пов’язані
з чудовою, чисто американською організацією наукових досліджень, наявністю
опрацьованих статистичних даних і внормованою термінологією.
Соціоніка має свої переваги, пов’язані з тим, що розглядає психологічні типи
(соціонічні типи, або соціотипи) як психоінформаційні системи, які мають чітку
внутрішню структуру і надаються до моделювання. Тут певний відбиток наклало те, що соціоніка розроблялась людьми з технічною і математичною освітою,
зокрема інженерами і програмістами. Саме тому соціонічна термінологія деколи
ближча до інформатики і теорії систем, ніж до психології, що на перших порах
викликало з боку професійних психологів нерозуміння і деяку зверхність.

1. Основні ознаки типів
І типологія Юнга, і соціоніка стверджують, що люди від народження схильні до
певних особистих уподобань. Типологія Юнга розглядає чотири пари таких
уподобань, які соціоніка називає основними ознаками типів (оскільки розрізняє
й інші, менш виражені ознаки). У залежності від того, які уподобання домінують, людина є носієм однієї з пари основних ознак.
У термінах типології Юнга людина може мати тип:
Екстравертний (Е)
(Extraverted)
Сенсорний (S)
(Sensing)
Думаючий (Т)
(Thinking)
Розсудливий (J)
(Judging)

або
або
або
або

Інтровертний (1)
(Introverted)
Інтуїтивний (N)
(iNtuitive)
Відчуваючий (F)
(Feeling)
Імпульсивний (Р)
(Perceiving)

Таким чином, тип визначається комбінацією цих чотирьох «уподобань»
(у термінах типології Юнга) або «основних ознак» (у термінах соціоніки), наприклад, ENTP - екстравертний, інтуїтивний, думаючий, імпульсивний.
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У соціоніці прийняті трохи інші назви основних ознак і принципово інша
система позначень;

Тому, наприклад, тип ЕNТР у соціоніці позначається як
і називається інтуїтивно-логічним екстравертом. Але звідки видно, що це екстраверт? І як дізнатись, «раціональний» він чи «ірраціональний»? Тут існує два простих правила:

Наголосимо, що названі вище чотири пари основних ознак - це уподобання. Наприклад, якщо якийсь тип логічний, то це не значить, що в нього абсолютно немає ознак етичності, - навпаки, в нього є і одне, і друге, але якась з
ознак є домінуючою, яскравішою. За аналогією згадаймо, що серед людей є
лівші і правші. Те, що Ви правша, ще не значить, що Ви ніколи не користуєтесь
лівою рукою. Ви просто віддаєте більшу чи меншу перевагу правій руці залежно від того, наскільки яскраво у Вас виражена ця властивість. Те ж саме і з основними ознаками, які можуть у Вас виявлятися з різною інтенсивністю.
За допомогою основних ознак можна з високою ймовірністю визначити
психологічний тип. Тому Вам буде легше зрозуміти сутність основних ознак,
якщо Ви відразу ж спробуєте «приміряти» їх до себе.
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Хто я: екстраверт чи інтроверт?
Відповісти на це запитання Вам допоможе подана нижче табличка:

Якщо Ви ЕКСТРАВЕРТ (Е), то Ви, швидше за все:

Якщо Ви ІНТРОВЕРТ (I), то Ви,
швидше за все:

У новій компанії легко знайомитесь з новими людьми, спілкуєтесь з великою кількістю людей, знайомих і незнайомих

Вважаєте за краще спілкуватись у тісному колі Ваших знайомих

У колі Ваших знайомих, як правило, завжди в курсі
останніх подій

Нерідко про новини дізнаєтесь мало не
останнім

При знайомстві схильні першими розпочинати бесіду

Почуваєтесь комфортніше, коли співбесідник першим почне розмову

Маєте багато друзів і знайомих, часто на нетривалий термін

Обмежуєтесь тісним колом старих друзів

Активно пересуваєтесь у просторі, не любите довго Більш схильні до спостережень, ніж до
працювати на одному місці
безпосередніх дій, легко витримуєте роботу на самоті
Схильні займатись діяльністю, направленою на розширення

Схильні до діяльності на поглиблення,
вдосконалення

Орієнтовані на безпосереднє і швидке сприймання Сприймаєте світ через своє ставлення до
нього, порівнюючи його зі своїм розуміннавколишнього світу
ням життя
Зовнішній світ Вас спонукає до діяльності і заряджає енергією

Більш схильні черпати енергію зі свого
внутрішнього світу

16

Хто я: сенсорик чи інтуїт?
Якщо Ви ІНТУЇТ (N),
Якщо Ви СЕНСОРИК (S),
то Ви, швидше за все:
то Ви, швидше за все:
Любите мати справу з фактами і цифрами, а не
ідеями чи теоріями

Не любите витрачати час на уточнення
деталей, коли є красива концепція

Любите читати тексти з початку до кінця, не перескакуючи в пошуках цікавих місць

Цілком спокійно можете читати книгу
зразу в кількох місцях, з кінця до початку і т . п .

Для розуміння ситуації намагаєтесь зібрати всю
необхідну інформацію

Достатньо кількох фактів чи навіть натяків, щоб зрозуміти сутність справи

Сприймаєте світ «тут і зараз», вмієте жити сьогоднішнім днем

Надаєте більше значення майбутнім перспективам і можливостям

На запитання любите давати конкретні відповіді

Намагаєтесь узагальнювати, щоб відповідь охоплювала якомога ширше коло
можливих ситуацій

Обережно ставитесь до непевних жартів, при най- Любите парадокси і каламбури, любите
делікатно піджартовувати над своїми знаменших сумнівах намагаєтесь їх пояснити
йомими
Сприймаєте світ через відчуття: звуки, кольори, Відчуваєте невидимі, приховані процеси,
які насправді рухають нашим життям
запахи, естетичну і чуттєву насолоду
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Хто я: логік чи етик?
Якщо Ви ЛОГІК (T), то
Ви, швидше за все:
Намагаєтесь бути об'єктивним, навіть якщо вас
звинувачують у холодності і бездушності

Якщо Ви ЕТИК (F), то
Ви, швидше за все:
При вирішенні питань обов'язково
враховуєте почуття інших людей

Якщо бачите, що людина помиляється, то прагнете Не будете вказувати на помилки, якщо
показати їй істинний стан речей
це може засмутити когось або погіршити стосунки
У житті покладаєтесь на логічно і науково обґрунтовані теорії

Більше довіряєте своїм почуттям і
симпатіям

Вважаєте, що важливіше мати рацію, ніж комусь
подобатись

Не вагаючись, візьмете свої слова назад, якщо відчуєте, що ними когось
образили
Схильні оцінювати людей і світ у категоріях «добрий - поганий», «любить не любить»

Схильні оцінювати людей і світ у категоріях «логіка», «аналіз», «закон», «доцільність»

Не схильні робити компліменти, не завжди впевнені, як до Вас ставляться інші

Добре відчуваєте стосунки між людьми і вмієте на них впливати у потрібному напрямку

Не любите вмовляти людей, намагаєтесь аргументовано довести їм, що саме Ви маєте рацію

Вмієте вмовляти людей, піднімати їм
настрій, заспокоювати добрим словом
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Хто я: раціонал чи ірраціонал?
Якщо Ви РАЦІОНАЛ (J), то Ви, швидше за
все:

Якщо Ви ІРРАЦІОНАЛ (P), то Ви,
швидше за все:

Прокинувшись вранці, чітко уявляєте собі, що
робитимете протягом дня

Вважаєте, що розвиток подій сам все
розставить на свої місця

Якщо порушується Ваш план, то це вибиває Вас Легко замінюєте одні плани іншими
з колії
Любите починати нову роботу тільки після завершення попередньої

Можете одночасно почати кілька справ
і потім докладати чимало зусиль для їх
завершення

Знайомі Вас вважають принциповою людиною

Знайомі вас вважають людиною імпульсивною і гнучкою

Схильні думати і діяти відповідно до попередньо встановленого плану, навіть якщо зовнішні
обставини цьому не сприяють

Схильні діяти за ситуацією, не переобтяжуючи себе зайвими планами і строками

До будь-яких справ схильні готуватись завчасно, Можете зволікати зі справами до
приходити на зустрічі раніше призначеного тер- останньої хвилини, розраховуючи на
міну, щоб ненароком не запізнитись
своє вміння імпровізувати, на натхнення і щасливий випадок
Ваші рухи здебільшого чіткі і фіксовані, без
плавних переходів

Ваші рухи ніби заокруглені, плавні, розкуті, м'які, «котячі»
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2. Канонічні назви і псевдоніми соціотипів
У типології Юнга прийнято називати психологічні типи за абревіатурою, наприклад ESFP, INTP і т. п. У деяких випадках це дуже зручно (хоча б тому, що в
самій назві перелічені основні ознаки цього типу), проте такі умовні позначення
погано запам’ятовуються і важко вимовляються. Тому, крім канонічних назв
(напр., логіко- сенсорний екстраверт), для зручності ввели систему псевдонімів,
зручних для запам’ятовування. Існує кілька таких систем, серед яких одна належить професору Каліфорнійського університету Девиду Кейрсі (Keirsey) 9,
друга - засновнику соціоніки Аушрі Аугустинавічуте, третя — київській школі
психоінформатики. Зрозуміло, що існують й інші системи. Принаймні в середовищі соціоніків можна знайти з десяток різноманітних, в основному «гібридних» систем псевдонімів, старих і нових.
Найбільш архаїчною є система А. Аугустинавічуте, яка створювалась у
культурному середовищі Радянського Союзу, де всім були відомі імена Штірліца, Горького чи Жукова. Проте соціоніка розвивалась, а разом з нею змінювались псевдоніми соціотипів. Наприклад, київські дослідники Юрій Перель та
Інна Долгопольська виявили, що Наполеон Бонапарт насправді був сенсорнологічним, а не сенсорно-етичним екстравертом, як думала А. Аугустинавічуте.
Внаслідок цього псевдонім «Наполеон» був замінений на «Цезар». Крім того,
прийшли до думки, що не етично через псевдоніми «чіпляти» до людей злочини
і особисті проблеми деяких історичних діячів, тому замість кривавого «Робесп’єра» з’явився «Декарт», а замість «Жукова» - «Македонський» і т. д.
Описаний вище випадок з «Наполеоном» свідчить, що й інші псевдоніми
соціотипів можуть не мати під собою історичних підстав, і це важливий напрямок подальших досліджень.
Усі існуючі системи псевдонімів далекі від ідеалу, наприклад, цілком невдалими є псевдоніми «Архітектор» чи «Фельдмаршал». Проте сам підхід є
безумовно продуктивним, тому треба вітати будь-яку роботу з удосконалення
системи псевдонімів.

9

Овчинников Б. В., Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш психологический тип. - СанктПетербург: Андреев и сыновья, 1994. - 235 с.
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Системи позначень і назв психологічних типів
Типо
логія
Юнга

Система
Кейрсі

ESFP Тамада
ISFP

Художник

ESTP Антрепренер
ISTP

Майстер

ESFJ

Торговець

ISFJ

Охоронець
традицій
ESTJ Адміністратор
ISTJ

Опікун

ENFP Журналіст
INFP

Романтик

ENFJ Педагог
INFJ

Провісник

ENTP Винахідник
INTP Архітектор
ENTJ Фельдмаршал
INTJ

Дослідник

СО ЦІ ОНІ К А
Сим Канонічна Система А.
Київська
назва
вол.
Аугустишкола
Позн.
навічуте
психоінформатики
сенсорно- Наполеон
етичний
сенсорно- Дюма
екстраверт
етичний
інтроверт
сенсорно- Жуков
логічний
сенсорно- Габен
екстраверт
логічний
етико- Гюго
інтроверт
сенсорний
екстраверт
етико- Драйзер
сенсорний
логіко- Штірліц
інтроверт
сенсорний
логіко- М. Горький
екстраверт
сенсорний
інтуїтивноінтроверт Гекслі
етичний
інтуїтивноекстраверт Єсенін
етичний
етико- Гамлет
інтроверт
інтуїтивний
етико- Достоєвський
екстраверт
інтуїтивний
інтуїтивноінтроверт Дон-Кіхот
логічний
інтуїтивноекстраверт Бальзак
логічний
логіко- Дж. Лондон
інтроверт
інтуїтивний
логіко- Робесп'єр
екстраверт
інтуїтивний
інтроверт

Цезар

Покровитель

Дюма

Художник

Македон Генерал
ський
Габен
Майстер
Гюго

Популяризатор

Драйзер

Мораліст

Шерлок
Холмс
Максим

Адміні
стратор
Контролер

Гекслі

Психолог

Єсенін

Лірик

Гамлет

Драматург

Доктор
Ватсон
ДонКіхот
Бальзак

Миротво
рець
Новатор

Джек

Підприє
мець
Аналітик

Декарт

Критик
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3. Методи ідентифікації. Короткі характеристики
соціотипів
Типологія пропонує три основні методи визначення (ідентифікації) соціотипу:
1) за допомогою основних ознак типу;
2) за допомогою характеристик соціотипів;
3) за допомогою ідентифікаційних тестів.
З першим методом Ви фактично вже знайомі, адже визначені Вами 4 основні ознаки автоматично приводять до одного із 16 соціотипів:

Основні ознаки соціотипів

ОЗНАКИ
раціональність

логіка

сенсорика
інтуїція

етика

сенсорика
інтуїція

ірраціональність

сенсорика

логіка
етика

інтуїція

логіка
етика

Скор. Псевдонім
позн.
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія
екстраверсія
інтроверсія

ЛСЕ
ЛСІ
ЛІЕ
ЛІІ
ЕСЕ
ЕСІ
ЕІЕ
ЕІІ
СЛЕ
СЛІ
СЕЕ
СЕІ
ІЛЕ
ІЛІ
ІЕЕ
ІЕІ

Холмс
Максим
Джек
Декарт
Гюго
Драйзер
Гамлет
Д-р Ватсон
Македонський
Габен
Цезар
Дюма
Дон-Кіхот
Бальзак
Гекслі
Єсенін

З метою уточнення соціоніка застосовує ще одну досить виразну ознаку - це т.
з. додаткова ознака «позитивізм-негативізм».
Позитивістам властива схильність акцентувати увагу на позитивних моментах будь-якої справи, прихильно ставитись до нових ідей, перебувати в по-
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шуках чогось нового, цікавого, несподіваного, вірити в можливість вирішити
найскладніші проблеми.
Позитивізм
Для негативістів властива більша обережність
Дон-Кіхот
щодо нових речей, вони більш консервативні, краще
Гюго
бачать проблеми і можливі «глухі кути» розвитку.
Ватсон
Габен
В одних типах згадана ознака проявляється дуже виразДжек
но, наприклад «Дон-Кіхот» — яскравий позитивіст, а
Цезар
«Бальзак» — чи не найбільший негативіст. В інших
Єсєнін
типах ця ознака проявляється менш виразно, наприклад,
Максим
у «Максима» або «Габена». Це й зображено у вигляді
таблички, причому чим ближче до «полюсів», тим вираГекслі
зніше в типі проявляється його позитивізм чи негатиДюма
візм.
Холмс
Отже, якщо у Вас з’явились сумніви щодо правиДекарт
льності визначення типу людини, зверніться до цієї
Гамлет
додаткової ознаки, і двозначність може бути усунено.
Македонський
Проте навіть якщо Вам вдалось вийти на один із
Драйзер
16-ти тинів, то це ще не гарантує, що Ви його визначиБальзак
ли вірно. Ймовірність правильної ідентифікації різко
Негативізм
зростає, якщо Ви впізнали себе у відповідному описі
типу.
Треба сказати, що описи типів — це основний і
найкраще розпрацьований розділ типології. Для повноти картини ми наведемо характеристики типів, створені на основі розробок трьох різних авторів,
тому опис кожного типу складатиметься з трьох частин.
У першій частині (А) опису соціотипу наведені короткі стандартні характеристики, призначені для швидкої самоідентифікації типу. Це так звані «внутрішні характеристики», спеціально розроблені автором цієї книги для швидкого
самостійного визначення людиною власного соціотипу. Спробуйте за їх допомогою здійснити самоідентифікацію - визначити власний соціотип.
Друга (Б) і третя (В) частини містять найяскравіші описи, запропоновані
відповідно:
— професором Девидом Кейрсі (Каліфорнійський університет, США)10
— Отто Крегером і Дженет Тьюсон (Асоціація Отто Крегера, США) 11.

10

За книгою: Овчинников Б. В,, Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш психологический
тип.
11
Крегер О., Тьюсон Дж. М. Типы людей и бизнес: Как 16 типов личности определяют
ваши успехи на работе: Пер. з англ. ~ Москва: Персей, Вече, ACT, 1995. - 560 с.
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Щоб не перевантажувати наших читачів сумнівною інформацією, з текстів згаданих авторів було відібрано лише те, що, на нашу думку, реально
допомагає зрозуміти унікальну сутність того чи іншого типу. Оскільки ці
описи в оригіналах не є однаково вдалими, тому частини Б і В у одних типів
12
більші, у других - менші .

12

На думку деяких дослідників, описи згаданих американських фахівців містять надто
багато туману і загальних фраз, що робить їх подібними до гороскопів, коли в кожному
описі значна частина фраз має універсальний характер, де кожен може знайти щось своє.
Це пов’язано з тим, що дані описи створювались лише за допомогою уявлень про 4 основні ознаки типу і на базі чисто емпіричного матеріалу, тобто без якоїсь загальнішої концепції. Проте відсутність такої концепції неможливо компенсувати нічим, навіть найширшою статистичною базою.
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Інтуїтивно-логічний екстраверт (Дон-Кіхот, ENTP, Новатор)
А. Уміє швидко вловлювати сутність речей. Вирізняється як великою
допитливістю, так і недостатньою терплячістю. Багато мріє і фантазує: «А добре було б...» Отримавши бажане, швидко до нього байдужіє. Йому властиве
раптове перемикання на інші ідеї, ще більш цікаві і захоплюючі. Те, що зроблено, завжди здається незначним з огляду на нові перспективи, від яких відмовитись не можна, а вичерпати — неможливо.
Любить переміни. Спокійне, стабільне життя здається йому чимось нестерпним, у періоди життєвого затишшя починає нудьгувати. Виконуючи роботу, часто розраховує на своє вміння імпровізувати і на щасливий випадок.
Може захопитися і сам здатний захопити інших. Активізує людей на незвичайні проекти, пропонує їм щось цікаве, нерідко перший береться за справу.
При спілкуванні полюбляє легкий, жартівливий тон. Має веселу вдачу і компанійський характер. Любить всім подобатися і перебувати в центрі уваги.
Б . Вони покладаються на свої передчуття і довіряють своїй уяві. Добрі
аналітики, їм подобається вивчати складні об’єкти. Часто це ентузіасти, які виявляють інтерес до всього на світі і стають джерелом натхнення для оточуючих.
Не люблять виконувати роботу звичайними методами, постійно вишукують
нові методи, нові проекти, нові заняття, нестандартні процедури. їх вирізняє
здатність до імпровізації, різнобічний підхід до вирішення проблем. Нерідко
вони випереджають події. Товариські і рухливі, найменшого поштовху достатньо, щоб вони з головою поринули в роботу. Не люблять ретельної попередньої
підготовки — здебільшого покладаються на свою ділову кмітливість та здатність до імпровізації. Не терплять рутинних операцій. Як тільки робота втрачає
форму загадки чи виклику - вона відразу ж втрачає цінність та інтерес. У будьякій роботі не приймають загальноприйнятої традиційної системи — їм подобається кидати виклик традиції. Володіють гострим гумором і оптимістичним
світоглядом. Можуть бути непослідовними у своїй увазі до родичів, почуття
відповідальності при виконанні рутинних обов’язків їх надто обтяжує.

В. Коли ENTP бере участь у роботі, то мало хто знає, чого слід чекати
найближчим часом - треба завжди бути насторожі поряд з такою енергійною,
творчою, винахідливою людиною. Якщо він зазнає невдачі з першої спроби, то
легко переключається на щось інше. Майже завжди жваві і радісні, вони є природженими жартівниками. Їх часто захоплює світ суспільних відносин. Якщо
робота недостатньо цікава, то він зробить її такою, тому що зовнішній світ приховує в собі безмежні можливості і причинні зв’язки. Жодне з його рішень не є
остаточним, адже кожний день приносить із собою щось нове. Він навряд чи
буде надавати великого значення розкладу і легко переключиться на інший,
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якщо той видається цікавішим. ENTP завжди дивиться вперед з надією — адже
майбутнє таке багате на хвилюючі можливості.
Люди цього типу в колективі нерідко демонструють відчуття інтелектуальної
переваги, а то й нетерпимість щодо тих, хто не здатен відразу зрозуміти, про що
вони говорять. Найбільше нарікань викликає їх неприйняття рутини і непрогнозованість. Їхня здатність охоплювати проблему зі всіх сторін зрівноважує проблемні сторони їхнього характеру. Для цього типу весь світ видається великою
гральною дошкою — і робоче місце не є винятком. І що дійсно важливе ~ це
атмосфера виклику, а не кінцевий результат. Як правило, всім ENTP властивий
дух суперництва і почуття власного шляху. У зв’язку з цим вони архітектори,
які складають приблизні плани, що ДОЗВОЛЯЮТЬ людям і справам щодня приймати нову форму, ніж копіткі будівельники, стурбовані конкретними подробицями перетворення планів у дію. Їхній допитливий розум може приголомшити
непосвяченого, питання «чому?» і «чому пі?» не припиняються. Вони можуть
відійти від реальності і захопитись обговоренням давно вирішеної проблеми або
підняти неприємне питання в неслушний момент.
ENTP - люди ідеї. їхній основний внесок у життя полягає в генеруванні
нових ідей. Для них немає більшого задоволення, ніж почати день з одним чи
двома задумами, захопити ними когось з оточуючих чи захопитись ними самому і закінчити день вже з п’ятьма-шістьма ідеями. Зрозуміло, що ENTP беруться за значно більшу кількість справ, ніж здатні завершити, але такий вже їхній
стиль, і в цьому їхній внесок. ІНШОЮ СИЛЬНОЮ їхньою стороною є здатність
вловлювати ходу майбутнього. Вони не відділяють життя від наукової фантастики і цим самим впливають на всіх !нас, тому що їхні передбачення розсувають межі звичних речей і уявлень. ENTP відзначаються різноманітністю інтересів. Звична справа для них - займатись кількома проектами одночасно, які, як
правило, мало пов’язані між собою. Вони можуть займати одночасно кілька
суспільних постів і всюди діють енергійно та діловито.
Серед їхніх недоліків можна назвати порівняно низьку здатність доводити справу до завершення. Якщо, наприклад, ваш начальник належить до цього
типу, то щодня він може приносити з собою нове починання, яке буде перерване другим, а те - третім і так далі, що погано впливав на підлеглих, які ніколи не
знають, чого чекати завтра. ENTP одержимі масою ідей, але лише малу частину
з них проробляють до кінцЯ. ВОНИ займаються багато чим, але лише мала частина їхніх занять приносить очікувані результати. Іноді їм навіть здається, що
вони завершили проект, хоча насправді вони тільки його обміркували.
Їм також властиві різкі перепади настрою. В одну мить з підприємливих і
винахідливих вони можуть перетворитись у пригнічених і невпевнених. їм важче дається робота з конкретними деталями, їм важко примусити себе розпра-

26
цьовувати проблему крок за кроком — вони намагаються розрубати вузол одним духом.

Сенсорно-етичний інтроверт (Дюма, ISFP, Художник)
A. Комфорт і дискомфорт, здоров'я і недуги, щастя і нещастя, життя та
смерть — ось координати його системи цінностей. Любить розмірковувати про
те, в яких умовах має проходити життя людини, щоб їй було приємно й затишно. Цінує життя в усіх його проявах. Любить утіхи і вміє їх приносити. У коханні — художник.
Приязний. Майже завжди однаково теплий, уважний, усміхнений. Уміє
запам'ятовувати та відтворювати пережиті у свій час емоції. Його сильна риса уміння піднімати настрій іншим людям. Залюбки веселить їх жартами та анекдотами, тому часто стає душею компаній.
Зусиль над собою намагається не робити. Примушує себе дуже рідко,
оскільки знає, що позитивного результату це, як правило, не дає. Звичайно не
лізе в лідери, не прагне стати «володарем життя», віддаючи перевагу ролі його
художника. Йому обтяжливо жити за жорстким планом, щодня щось викопувати (наприклад, скласти собі розпорядок дня). Спокійно пливе за течією, чекаючи, що життя саме підкаже йому, куди прямувати.
Б . Поривчасті та імпульсивні, вони люблять гостроту відчуттів поточного моменту, а не віддаленої перспективи. Тому не відкладають задоволень на
пізніше і не чекають, адже чекати - це значить спостерігати згасання і загибель
власних імпульсів, а для них внутрішній імпульс — основа життя. Треба відмовитись від уявлення про них, як про захоплених плануванням і дуже
обов’язкових людей, схильних до підготовки та репетицій. Насправді перспективні цілі не мають для них великого значення. Їм властива, так би мовити, «виконавська точність», яка зближує їх зі світом реальних речей, і потяг до барв,
ліній, форм, тіней через відчуття і сприймання навколишньої гармонії. Відчуття
у них загострені в порівнянні з представниками інших типів. Їх мало цікавлять
абстрактні речі - вони люблять тримати руку на пульсі життя. Відчувати цей
пульс допомагають очі, вуха, пальці.
ISFP припуститься важкої помилки, якщо обере спеціальність, пов’язану
з виконанням заструктурованих і розмірених стандартних операцій. Для того,
щоб бути щасливим і продуктивно працювати, вони мають бути вільними у
виборі дій та робочих операцій. Багато хто з них може відчувати інстинктивний
потяг до природи. Деякі знаходять спільну мову з тваринами, легко налагоджують стосунки з маленькими дітьми, яких інші вважають відлюдькуватими.
Звичайно вони оптимістично настроєні і веселі; при цьому намагаються
уникати різноманітних обов’язків і обіцянок, заборон та обмежень; люблять
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свободу і шукають збудження, уникаючи нудьги у своєму потягу до нових відчуттів і випадкових радощів.
B. Люди цього типу відіграють не останню роль у трудовому колективі,
але вони рідко висуваються на керівні пости і почуваються значно спокійніше
там, де можуть комусь допомагати, залишаючись при цьому в тіні. Вони володіють рідкісним талантом спілкування з рослинним і тваринним світом та іншими людьми. Живи сам і дай жити іншим — ось їхній основний принцип.
Вони здебільшого поступливі, добродушні і скромні, невимушені у спілкуванні, досить легко пристосовуються до будь-якої ситуації, не прагнуть до
впливу на людей. Вони не поспішають приймати остаточні рішення, міркуючи
приблизно так: «Якщо ми почекаємо ще трохи, чи не зміниться ситуація?»
Вони впевнені, що люди працюють краще й ефективніше, коли зі сторони
отримують більше підтримки та схвалення, ніж критики. їм буває важко утримувати дистанцію між собою і тими, хто займає нижче положення, і цією їхньою слабістю нерідко зловживають. Всім, хто любить робити сира!!и на свій
лад, приємно і зручно працювати з начальником нього типу. Підтримка, яку
надає ISFP, нерідко виражається безсловесно - в несподіваному подарунку чи
якійсь іншій дії. Букет квітів, відгул чи яка-небудь несподівана почесть, виявлена підлеглому, - ось основні знаки схвалення з боку ISFP.
Вони вважають, що найкраще працює гой колектив, у якому панує затишна емоційна атмосфера. Тому вони всі сили спрямовують на те, щоб їхнє оточення складалося з людей, з якими приємно мати справу, вважаючи, що все
інше додасться. Вони спокійно ставляться до відхилень від розпорядку і ніколи
не відмовляються винити зі співробітниками чашечку кави та вислухати розповідь про чиїсь проблеми. Треба сказати, що тільки вони вміють так самовіддано
допомагати іншим, вникати в поточну ситуацію і залагоджувати її всім на втіху.
ISFP приносять користь тихо і постійно, їм добре відомі найкоротші маршрути
в нескінченному бюрократичному океані.

Етико-сенсорний екстраверт (Гюго, ESFJ, Популяризатор)
А. Його емоції сильні й колоритні. Щиру емоційність вважає природною й нормальною, тому воліє не стримувати своїх емоцій. Приємний співрозмовник. Любить застілля, веселощі. Даючи радість іншим, радіє сам. Гість -його улюбленець. Вміє зрозуміти, захопитися, схвалити, поспівчувати. Любить і
вміє створювати комфорт. Вважає, що помешкання є комфортним лише тоді,
коли в ньому у людини піднімається настрій. Вміло готує і вміє зі смаком сервірувати стіл. Не любить чекати, не терпить зволікання.
Більше говорить про добре, ніж про погане. Оптиміст. Його життєва філософія: «Краще пройти життєвий шлях не плачучи, а сміючись». Вірить у щас-
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ливу зірку для себе й своїх близьких. Любить галасливі компанії, /це можна
повеселитися досхочу. Йому подобається бути в гущі людей і в центрі їхньої
уваги.
Не може сидіти без діла, постійно готовий до дій, весь час у русі. На
будь-яку спробу зовнішнього тиску і замаху на його інтереси відповідає енергійною відсіччю.
Б. Надзвичайно товариські і комунікабельні, вони черпають енергію з
людських стосунків і схильні ідеалізувати всіх і все, з чим мають справу. їхня
гостинність не знає меж, вони готові перейти на «ти» вже після першої зустрічі.
На громадських заходах вони постійно турбуються про те, щоб всі почувались
комфортно і не залишались осторонь від обговорюваних проблем. Душа у них
завжди щира і відкрита, їм властиві безпосередні емоційні реакції. Це м'які,
дещо сентиментальні люди. Вони сприймають різноманітні святкування (дні
народження, річниці, ювілеї) як дійсно важливі події і із задоволенням віддаються збудливій атмосфері свята. Проте іноді у них бувають гострі приступи
песимізму, коли їм доводиться енергійно відганяти привиди можливих катастроф і нещасть, тож ці типи потребують постійною контролю над своїм незрозумілим передчуттям невмолимої біди.
В . Вибачливість і люб'язність, товариськість і комунікабельність — ось
основне, що характеризує людей цього типу. їхня увага найперше спрямована
на конкретні подробиці діяльності як всієї організації, так і конкретних людей.
Щедрі на зовнішні знаки уваги і підтримку, керівники цього типу пам'ятають
дні народження всіх своїх підлеглих і намагаються прикрасити роботу приємними дрібничками. Вам не потрібно гадати, подобається щось людям цього
типу чи ні, - всі емоції відобразяться на їхньому обличчі, навіть якщо не буде
промовлено жодного слова. Люди цього типу охайні і дуже працездатні, вони
вміють турбуватись про оточуючих.

Логіко-інтуїтивний інтроверт (Декарт, INTJ, Аналітик)
А. Людина з розвинутою логікою, сильною здатністю до аналізу. Усі
життєві ситуації розглядає з точки зору логіки, але зайві подробиці завжди відкидає - його більше цікавлять загальні закономірності.
«Справедливість - моє ремесло». Пристрасний борець за справедливість.
Вважає, що все на світі має бути логічним, а відтак — справедливим. Доводить
свою правоту замість того, щоб умовляти або, тим більше, просити. Не спеціаліст щодо компліментів.
Дотримується правила: «Людина сама себе зобов'язана виховувати». З
дитинства прагне до самовдосконалення. Доволі потайний. Він рідко і лише
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близьким людям відкриває свої почуття - все переживає в собі. Ніколи не зрозуміти, що в нього на думці. Вважає, що систематичність просто необхідна для
того, щоб чогось досягнути. Послідовний і впертий у роботі. Якщо за щось взявся, то прагне довести справу до кіпця. Постійно звертає увагу інших на недоліки та невирішені проблеми.
Б. Вони живуть своїм внутрішнім світом, концентруючись на можливостях і ймовірностях прийдешніх подій, опираючись па свої логічні умовиводи.
Вони більше цікавляться майбутнім, ніж минулим. Вони не схильні визнавати
авторитети, котрі базуються на суспільному становищі, званнях чи колишніх
заслугах, не схильні потрапляти під вплив гасел, закликів і різного роду пропагандистських фраз. При оцінці будь-якої теорії покладаються, найперше, на
власну думку.
Більше довіряють своїй логіці, ніж навколишній реальності. Треба сказати, що вони ставляться до реальності як до чогось вередливого і надуманого.
Тому реальність можна або використати для досягнення мети, або проігнорувати. Реальність — субстанція пластична і мінлива, її можна і треба підпорядковувати власним інтересам, вона — той чинник, який ускладнює процес відшліфування ідей, і в цьому розуміння INTJ — найбільш теоретичний тип людей.
Дійсність для них - це своєрідний тягар у царині ідей. Ні одна ідея не є настільки складною, щоб над нею не варто було поміркувати. Вони від природи наділені здатністю до «мозкового штурму» і постійно знаходяться в пошуку нових
концепцій. Вони завжди бачать перспективи розвитку і наслідки застосування
нових ідей та принципів. Вони можуть бути безжальними в застосуванні системи, не рахуючись із затратами часу й енергії. Вони завжди пам'ятають про наслідки своїх дій, постійно дивлячись у майбутнє. Ідеї мають для них власну,
незалежну цінність.
Люди цього типу схильні до систематизації. Можна сказати, що вони часто виступають у ролі архітекторів теоретичних систем. Через свою вимогливість вони часто виглядають незадоволеними і занадто вибагливими. їхня увага
спрямована скоріше на підтримання системи в порядку, ніж на особисті проблеми співробітників.
Можливо, INTJ — найбільш незалежні зі всіх типів людей. Вони вважають за краще всюди керуватись власною інтуїцією. їм не властива яскрава емоційність, іноді вони видаються холодними, бездушними і глухими до суспільної
думки, хоча насправді вони є надчутливими щодо свого оточення. У спілкуванні вони можуть виявляти неуважність, нехтуючи простими формальностями,
котрі дозволяють людям освоїтись і почуватись вільніше. Люблять строгу дисципліну. Періодично потребують усамітнення. Вони надто вразливі в емоційній
сфері і можуть тут припускатись значних помилок.
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В. Характерною властивістю людей цього типу є сильне прагнення до
незалежності. Світ їм видається полігоном безмежних можливостей, котрі реалізуються в напрямку концептуалізації, систематизації і випрацювання об'єктивних рішень. Вони ніколи не заплутають вас балаканиною, проте переконають,
що справа у надійних руках; вони ніколи не загрузнуть у деталях, але будь-яку
дрібницю поставлять у зв'язок з цілим. їхнє вміння тримати в голові як проблему загалом, так і окремі її аспекти робить INTJ ідеальним «мозковим центром»
будь-якої організації; вони ведуть облік усіх ресурсів, ніколи не забувають про
майбутнє і застосовують уяву, коли не вистачає фактів. Вони завжди полюють
за складними завданнями, які мають бути виконаними вчасно. Зазвичай, на
таких людей можна покластись, і вони не перекладуть на вас вантаж своїх проблем. Вони завжди досліджують «те, що могло би бути», а їхня інтуїтивність є
сховищем всіляких нововведень, програм, напрямків діяльності і стимулів до
праці. Проте їхня буйна фантазія, непідконтрольна і некерована, може призвести до небажаних результатів: вона може породити недовіру, підозрілість, а то й
дещо гірше. Нерідко вони вважають, що обміркувати яку-небудь справу рівносильно тому, щоб її зробити. Вони можуть ретельно і в деталях опрацювати
проблему, але так і не перейти до конкретної діяльності. Вони важко переносять необхідність постійно працювати з великою кількістю дрібних деталей.

Етико-інтуїтивний екстраверт (Гамлет, ENFJ, Драматург)
A. Любить розмірковувати про свої почуття, настрій, внутрішні переживання. Ці міркування звичайно мають драматичний характер, народжуються з
боротьби суперечливих почуттів. Відзначається артистичними даними, уміє
розкрити себе, висловити переживання. Своїх емоцій не соромиться і не приховує. Глибина, різноманітність і напруженість почувань - найхарактерніше, що
має сам і за що цінує й інших. Звідси сильний потяг до поезії та музики.
Майже завжди змобілізований і напружений, він не вміє легко сприймати
життя. Любить розповідати драматичні, навіть страшні історії, насичені епізодами боротьби з темними і таємничими силами, повні катастроф та жахів. Добрий драматург, який уміло поєднує гумор і трагедію, створює напружений і
захоплюючий сюжет.
Спеціаліст з екстремальних ситуацій. Чим напруженіша ситуація, тим він
активніший і рішучіший. Не може довго сидіти па одному місці, дуже легко
переміщується в просторі.
Коли за щось береться - намагається обов'язково завершити. Часто йому
легше зазнати поразки, ніж піти на компроміс.
Б. Ці люди володіють здатністю правильно і переконливо говорити, яскраво виступати в товаристві; це істинні умільці спілкування як сам на сам, так і
з великими групами людей. Мають дуже виразну міміку, що полегшує вплив на
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співрозмовників. Серйозно ставляться до проблем близьких їм людей, що може
призводити до емоційних перевантажень. Володіють добре розвиненою інтуїцією, схильні довіряти своїм передчуттям. Вони знають, чого самі хочуть, і вміють оцінювати прагнення інших людей з надзвичайною точністю, рідко помиляються в оцінці прихованих мотивів їхньої поведінки. Люблять наперед планувати як ділові, так і особисті взаємини.
B.
Володіють надзвичайною здатністю переконувати, використовуючи
унікальні комбінації слів і особисту чарівність. Коли знайомляться з ситуацією,
то насамперед намагаються врахувати різноманітні міжособисті взаємини, які
можуть стосуватися справи. Автоматично аналізують, хто як відреагував, кого
треба було б спровокувати на певні кроки, кому треба зробити зауваження, хто
хоче, щоб його вислухали. Найкраще виявляють себе в діяльності, пов'язаній з
«людськими проблемами». Поважають встановлені терміни та інструкції. Однією з сильних їхніх сторін є вміння надихати людей на великі справи. Інша сильна риса — комунікабельність. Зазвичай, вони є добрими психологами, незалежно від здобутої освіти.

Логіко-сенсорний інтроверт (Максим, ISTJ, Контролер)
А. Послідовний борець. Дуже систематичне мислення. Педантичний,
особливо в ділових читаннях. З повагою ставиться до ієрархічних систем, де
кожний знає своє місце. Вважає, що поведінка людини також має відповідати її
становищу: ступеню, званню, посаді. Повага й авторитет — це справжні цінності. Суворо дотримується субординації. Знає, як до кого належить звертатися.
Має добрі організаторські здібності. Його діяльність часто спрямована
на утвердження дисципліни й Порядку. Вимогливий і непримиренний до нехлюйства в роботі. Має неабияку силу волі, яку використовує як засіб створення порядку. Коли він начальник — уміло застосовує адміністративний тиск.
Наполегливий і дуже працьовитий, йому не позичати посидючості. Тверезий
реаліст. Знання намагається застосувати практично. Витривалий і невибагливий. Часом змушений боротися з власною замкнутістю і сором'язливістю. Йому
властива суперечність між потягом до людей, до колективу і відчуженістю,
замкненістю в собі.
Б. Їм властива рішучість і надійність у критичних ситуаціях. Вдома і на
роботі люди цього типу досить спокійні і серйозні. Надзвичайно наполегливі. У
роботу вносять практичний погляд на речі, люблять добротність і детальність.
Чудово працюють банківськими контролерами, ревізорами, податковими інспекторами. Швидше за все, їх зацікавить робота в службі безпеки. Можуть бути
дуже уважними до інтересів і завдань свого підприємства, проте значно менше
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уваги приділяють його працівникам та їхнім потребам. Не терплять марнотратства і бажають, щоб інші брали з них приклад бережливості. Схильні до патріархального сімейного укладу, підтримують прості та ясні правила поведінки. Не
люблять вишуканих фраз, легковажного одягу і пишної домашньої обстановки їх більше цікавить зручність у користуванні та надійність, краса має менше
значення. Одяг люблять зручний і практичний, останні «крики моди» - не для
них. «Без дурниць» у стравах і одязі - ось девіз ISTJ, на яких не справляють
враження екзотична їжа, напої чи новомодний одяг. Чоловіки цього типу можуть отримувати «розрядку» на холостяцьких вечірках, де часті жарти, прийнятні тільки в чоловічих компаніях. Залюбки беруть участь у ритуальних святкуваннях: весіллях, днях народження, річницях і т. п.
В. Найважливіше для них - практичні результати. Надають великого
значення раціональному витрачанню коштів. їхня сильна сторона — здатність
діяти швидко і чітко. Завжди намагаються довести свої справи до завершення,
тут їм допомагає уважність до найменших деталей і зосередженість на конкретному. Якщо вони керують сімейним бізнесом, то передбачають, що в ньому
братимуть участь всі члени сім’ї без винятку.
Відрізняються спокоєм і витримкою. Це робить їх незамінними в екстремальних ситуаціях - від операційної до поля бою. І справді, людей цього типу
багато у збройних силах, від рядових до генералів (хоча вони складають приблизно 6 відсотків населення, у збройних силах США їх приблизно 30 відсотків).
Нерідко займають позицію, яка вимагає, щоб їм все показували і переконливо
доводили: «Покажіть мені, що ці витрати виправдані; доведіть мені, що ви маєте рацію». Не дивно, що з них виходять непогані службовці кредитних установ.
Не схильні хвалити людей, навіть там, де це необхідно. Вважають самоочевидним, що будь-яка робота має виконуватись своєчасно, акуратно і точно, і дивуються, чому когось треба хвалити за виконання його прямих обов’язків. Зарплата сама по собі є достатньою винагородою, ну а якщо вас вистачить на двадцять
років — додамо золотий годинник. їх цікавлять в основному конкретні проблеми сьогоднішнього дня, тому вони добрі тактики, але не стратеги.

Сенсорно-логічний екстраверт (Македонський, ESTP, Генерал)
A. Вольова, цілеспрямована людина. Уміє зосередити свої сили ч потрібний момент. Любить розмірковувати про дисципліну, необхідність виховувати
вольовий, цілеспрямований характер. Йому властива велика працездатність,
наполегливість, котра збільшується пропорційно кількості перепон. У звичайних умовах стає ніби сам не свій, але з появою труднощів пожвавлюється, запалюється. Уміє ризикувати, йти «ва-банк».
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Ніколи не йде зразу напролом. Загалом його стратегію можна назвати
«методом залізного кільця, що стискається». Силу застосовує лише в разі потреби. Йому властива гнучкість, сміливість, сприймання життя таким, яким воно
є.
Не має сумнівів щодо свого права керувати людьми. Уміє і любить брати
на себе відповідальність. Вважає, що до людей потрібно ставитись не поблажливо, а вимогливо. Добрий організатор. Підкреслено недемонстративний, враженням, яке справляє на інших, не переймається. Суворо дотримується принципу: «Добре роби свою справу, і гарне про тебе скажуть піші».
Б. Зазвичай, це люди діла. Безжалісні прагматики, чудові організатори,
мають широке коло ділових знайомств. Вони легко дратуються, тому схильні
уникати ситуацій з напруженими міжособистими взаєминами. Вони активно
йдуть назустріч життю, з величезним апетитом відкусуючи шматки від пирога
задоволень, ризикованих розваг, бойових пригод і спортивних змагань.
B. Це підприємливий і досить відчайдушний тип з широким спектром
інтересів. Вони надзвичайно діловиті і люблять тримати руки на кількох горщиках одночасно, заварюючи якомога більше канн, щоб найбільша кількість людей залежала від них і жити було цікавіше. їхній життєвий стиль відрізняють
гнучкість, непередбачуваність і швидкі реакції на вимоги ситуації. їхні природні
нахили мають характер об’єктивності й ухиляння від особистісного. Схильні до
прямого, конкретного і безжалісного підходу до життєвих явищ. Чітко розділяють роботу і дім, суспільне й особисте, пристрасне й об’єктивне. Особливо ефективно діють в екстремальних ситуаціях. Володіють гострим відчуттям моменту, довіряють тільки теперішньому дню. «Роби, що можеш, а за інше не тривожся. Не берись за справу, мета якої надто віддалена, — це марна трата часу».
Їхня сильна сторона — винятковий практицизм у всьому, пов’язаному з трудовою діяльністю. Мають добре чуття на деталі і легко знаходять спільну мову з
колегами у всьому, що стосується конкретних особливостей роботи.

Інтуїтивно-етичний інтроверт (Єсєнін, INFP, Лірик)
A. Замріяний романтик, швидше людина розмірковування, ніж дії. Часто мріє про щось далеке і нездійсненне. Його особисті речі нерідко перебувають у романтичному безладді. Звичайно буває привабливим і чарівним, у
разі потреби — пристрасним і красномовним. На людях завжди м'який, не дозволяє собі ніякої брутальності чи нечемності, любить демонструвати галантні
манери, витончені пози, вишукані інтонації, уміння вдягатися охайно й елегантно.
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Скромний, часом сором'язливий. Тяжіє до кола друзів та близьких.
Привітний, лагідний, поступливий. Тримається осібно, але радіє, коли його
хтось «знайде». Цікавиться всім незвичайним, оригінальним, має схильність
до милих теревень про цікаві дрібниці. Його увагу часом важко зосередити на
головному.
Мистецтво любить більше, ніж науку. Любить обурюватися, якщо впевнений у власній правоті. У своєму колі часто блазнює, створює незвичайні
ситуації. Вдається до свого тонкого почуття гумору, аби звеселити, розбуркати
людей.
Б. Спокійні, інколи сором'язливі люди. «Ідеаліст», «романтик» — ось
слова, що описують людей цього типу. Щось трагічне присутнє в їхній долі,
але оточуючі рідко це помічають. їм властива певна подвійність натури — вони прагнуть добра, але не втрачають з поля зору все темне і зле. Володіють
даром символізму і часто висловлюються лірично. Іноді дозволяють собі неуважність до логіки, можуть проявляти невиправдану безтурботність у діловій
сфері, оскільки через свій імпресіоністський підхід до реальності нехтують
необхідними деталями. Гіпотези їх не цікавлять. Добре розуміють людей та
їхні бажання. Вони дуже чутливі та чуйні. Нерідко, почувши заклики про допомогу, кидаються вперед, не зупиняючись перед жертвами.
B. Якщо вони займають керівні посади, то сфера їхньої діяльності
швидше стосується людських відносин. Люблять надихати інших на великі
справи, зате щоденні дрібниці здатні отруїти їм життя і призвести до поразки.
Щоб приховати свою вроджену доброту, можуть поводитись демонстративно
різко і грубо, можуть зайняти безкомпромісну позицію тільки для того, щоб
продемонструвати характер. Іноді їм властивий комплекс мучеництва.

Логіко-інтуїтивний екстраверт (Джек, ENTJ, Підприємець)
A. Неспокійний дух, який ніколи не знає вдоволення. Прагне робити все
дуже швидко. Новатор. Часто це бунтівник, що відважно виступає проти начальства та існуючих порядків, якщо вони обмежують його права. Вірить у свою
щасливу зірку.
Теоретик прикладних проблем. Виконуючи роботу, вперто шукає найкращий спосіб, найдоступніший і найекономніший. Навіть коли знаходить досить прийнятний варіант, продовжує шукати ще кращий - дешевший і простіший.
Невтомний шукач нових завдань, відкриттів, вражень, він нерідко позбавляє себе добробуту й спокою. «Час не чекає». Щоб не марнувати часу, швидко
ходить. Його дратує, коли хтось попереду ледве плентає. У розмовах не від
того, щоб пофілософствувати. У ньому є щось від місіонера, проповідника.
Найближче майбутнє заступає в його свідомості турботи сьогоднішні.
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У житті проникливий, особливо коли його хочуть підманути в об'єктивних речах. Якщо бачить якісь недоліки й логічні помилки - рідко стримується
від зауважень, причому вони, як правило, доречні й корисні. Йому часто спадають на думку нові ідеї та комбінації.
Б. Їхнє емпіричне, об’єктивне мислення може бути високорозвиненим, у
цьому плані вони люблять класифікувати й узагальнювати, співставляти всіляку
інформацію. Не дивлячись на схильність до планування, для них важливіше
досягнення доцільності, ніж виконання якогось плану. Хоча вони легко пристосовуються до нових порядків, проте можуть відмовитись від будь-якого традиційного заходу, якщо не бачать у ньому користі. Особливо не терплять неефективних, пустопорожніх заходів. Будь-якому заходу намагаються знайти
об’єктивне пояснення його доцільності, оскільки суб’єктивні почуття не вважають достатньою підставою. Добре борються з неефективністю виробництва,
порівняно легко позбуваються працівників, які погіршують ситуацію. Через
велику увагу до роботи можуть менше часу приділяти домашнім справам. Вони,
як правило, не схильні до романтичних мрій та ідеалізації супутника життя.
B. Людей цього типу називають вродженими лідерами. Особливе поєднання схильностей надає їм якостей, необхідних будь-якому керівнику: ентузіазм, об’єктивність і відповідальність. Ці якості для них настільки природні, що
їм важко утриматись від того, аби не виступити вперед і не взяти керівництво у
свої руки. У нових ситуаціях вони здатні швидко приймати рішення. У суперечках їм властиво відкрито і холодно обговорювати будь-які теми, а їхні ентузіазм
і прямолінійність нерідко можуть зачепити інших «за живе». Вважають за краще мати рацію, ніж бути улюбленими. Горді своєю незалежністю і самостійністю, намагаються ці якості поширити серед свого оточення. Володіючи швидким
розумом, вони можуть бути надзвичайно нетерплячими і різкими, якщо оточення не бачить того, що їм вже ясно. Успішно діють там, де треба розпрацьовувати нові проекти і програми. Завдяки допитливості і об’єктивному мисленню з
них виходять добрі вчені, адвокати та журналісти.

Етико-сенсорний інтроверт (Драйзер, ISFJ, Мораліст)
A. Критик моральності: у вузькому колі полюбляє критикувати вчинки
людей. Часто вирізняється різкістю оцінок. Має сильно розвинуте почуття обов'язку.
Якщо дійшов висновку, що хтось негідник — у колі своїх знайомих не
робить з цього таємниці: вони не повинні помилятися, хто - добрий, а хто - поганий. Окрім того, негідник є негідник, навіть якщо особисто йому він нічого
поганого не зробив.
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Його сильні риси — вимогливість, наполегливість і послідовність. Людина волі й витримки. Може перебувати у постійній напрузі, не втрачаючи сили волі, протягом довгого часу, коли знає, що це дійсно потрібно. Завжди «застібнутий на всі ґудзики», внутрішньо змобілізований. Тільки близький друг
може бачити його неохайним, недостатньо зібраним. Людям, котрі намагаються
пригнітити його, підкорити своєму впливу, протиставляє твердість і непоступливість.
Прагне не вирізнятися. Стежить, щоб і його близькі особливо не «висовувались». У роботі наполегливий, ретельний, посидючий і сумлінний.
Б. Люди цього типу відзначаються високою працездатністю, можуть
працювати годинами, не відриваючись; завдання має бути виконане досконало,
наскільки це взагалі у людських силах. Високо цінують і поважають традиційні
та перевірені методи роботи. Процедури, продиктовані керівництвами і довідниками, - закон для ISFJ, а якщо хтось ними нехтує, то це викликає роздратування і незадоволення. Звичайно це роздратування приховується всередині і
стає джерелом зайвого напруження. Вони відрізняються високою виконавською дисципліною; навряд чи їм сподобається робота в умовах непостійних і
мінливих правил. Добре себе почувають, коли турбуються про інших людей,
подібну роботу виконують уважно і терпляче. Володіють високою відповідальністю і видатним талантом у виконанні стандартних операцій, які потребують
повторних послідовних маніпуляцій. Теорії їх не дуже цікавлять - нехай інші
користуються свободою операцій в абстрактних сферах. Схильні діяти швидше
на основі особистих уявлень про людей, ніж користуючись якимись логічними
міркуваннями. Добре розуміють переваги, пов’язані з титулом, положенням або
званням, і вміють це практично застосовувати. Їм добре зрозуміла цінність матеріальних ресурсів, не терплять марнотратства.
B. Це люди надзвичайно віддані, відповідальні, надійні та обов’язкові.
Мають чудову здатність трудитись непомітно, наближаючи значні події і радіючи за інших. їм властиві обережність, стриманість і самозаглибленість, вміння
працювати на самоті. На світ дивляться тверезо-реалістично, їхні використання
та інтерпретація фактів визначаються міжособистими стосунками. Вважають за
краще, якщо їхній день розписаний по годинах і розпланований наперед.
Вони не схильні повставати проти загальноприйнятих норм і смиренно
несуть тягар своїх обов’язків. Найголовніше в їхньому житті визначається словами «потрібно» і «повинно бути». Сильними сторонами більшості ISFJ є те,
що вони мало втомлюються від рутини, їх не дратують деталі. Вони добре
почуваються, коли треба рухатись усталеним курсом, і найкраще виконують
завдання, якщо знають, що від них очікують буквальною дотримання інструкцій.
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Сенсорно-етичний екстраверт (Цезар, ESFP, Покровитель)
А. Людина дії. Йому властива неспокійна активність, жадібність до
практичної діяльності. Всі дії оцінює насамперед з огляду на їхні стрімкість і
натиск. Тому часто виступає за негайну дію тут і зараз, намагається бути ніби
скрізь одночасно, тобто володіти простором. Любить бути лідером, із задоволенням веде за собою людей. Уміє і любить ризикувати. Відчуття небезпеки
часто викликає в нього не тривогу, а бойове збудження, бажання негайно дати
відсіч.
Його ідеал — гарно виявлені воля людини, шляхетність і звитяга. Має
потяг до протегування, заступництва, опікунства, благодійності. Його влада
тримається не на насильстві, а на довірі, захопленні, любові. Прагне, щоб його
накази виконувались із задоволенням. Уміє впливати на людей, завойовувати
їхні любов і повагу.
Комунікабельний — любить поговорити про що завгодно. Легко знайомиться з новими людьми, невимушено заводить з ними розмову. Його цікавить
не пасивне спостереження, а активне керівництво перебігом подій. Дуже рухливий, не може довго всидіти на місці.
Б. Люди цього типу випромінюють оптимізм і доброту. Ввічливі, дотепні, балакучі, чарівні співрозмовники, відкриті для сприйняття навколишнього
світу. Часто здається, що зі всіх типів це найбільш щедрі та веселі люди. «Актор» — ось слово, яке чи не найкраще описує ESFP. Вони постійно шукають
спілкування з людьми, втікаючи від самотності. Добродушні жарти і дотепність
роблять їх приємними у будь-якій компанії, здається, що вони йдуть по життю
сміючись. Вони схильні одягатись за останньою модою і брати від життя все
краще: одяг, їжу, фізичний і психологічний комфорт.
Вони можуть бути нестямно щедрими, і тоді все, що належить їм, належить у рівній мірі їхнім друзям. Розглядають життя як ріг достатку, з якого безперервним потоком ллються приємні речі, причому без найменших зусиль з
боку ESFP. Вміння радіти життю іноді їх підводить і робить схильними до всіляких спокус. Вони схильні до імпульсивних вчинків, тому і чоловіки, і жінки
цього типу дуже чутливі до впливу психологічних і фізичних зваб. ESFP чи не
найбільш дратівливі зі всіх тинів, проте намагаються не засмучуватись, у чому
їм допомагає схильність прощати собі дрібні грішки.
Вони віддають перевагу активним видам діяльності, тому не варто примушувати їх працювати на самоті. Володіючи непересічними здібностями в
налагодженні добрих стосунків, вони досягають успіху в роботі з людьми. Рішення приймають з великою теплотою, опираючись на особисті стосунки і власний життєвий досвід, їхня мова наповнена емоційною виразністю. Знання їх
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цікавлять лише як засіб до негайного практичного застосування, тому часто
уникають роботи в науковій сфері чи інженерії, зате тяжіють до бізнесу і торгівлі. їм особливо вдається робота з людьми в критичних ситуаціях, що призводить до їх зайнятості в соціальній сфері. їм приносять радість велелюдні прийоми і перевтілення на сцені, коли вогні рампи яскраво освітлюють обличчя і
життя навколо починає вирувати.
В. Вони люблять несподіванки і самі їх створюють. Збуджені і захоплені, повні веселості і вільнодумства, вони вносять пожвавлення в будь-яку ситуацію, а роботу намагаються перетворити на забаву. Якщо ж роботу ніяк не вдається перетворити на гру і отримати від неї задоволення, то воліють її уникнути
або просто вмивають руки і беруться за щось інше. Надзвичайно товариські і
відкриті, їхнє сприйняття світу відрізняється надзвичайною конкретністю, їхні
рішення завжди приймаються із врахуванням людського фактору, їхньому життєвому стилю властиві гнучкість, непередбачуваність і легкість. Вони бажають
якомога більше побачити, відчути і пережити, за що їх іноді вважають поверховими і несерйозними. Нерідко вони відчувають проблеми щодо завершення
розпочатих справ і не встигають за своїми задумами, що може супроводжуватись сумнівами у власній компетентності.
Їхній манері працювати властиві енергійність і невтомне прагнення до
спілкування. Якщо в кімнаті знаходиться ESFP, то в ній нікому не буде нудно.
Мають здатність займатись одночасно кількома справами. Непередбачені обставини ними сприймаються як бажані гості, а несподівана або незапланована
перерва в роботі — як приємна нагода поговорити і поділитись службовими
плітками. У критичних ситуаціях вміють знайти потрібне слово, щоб підбадьорити або втішити колег і послабити напруженість. Слова тіточки Мейм «нам
потрібне невеличке свято», сказані під час всезагального фінансового краху,
можуть бути класичним прикладом того, як ESFP прагнуть відволікти себе і
оточуючих від тяжких думок і підготувати торжество життя.

Інтуїтивно-логічний інтроверт (Бальзак, INTP, Критик)
А. Любить розмірковувати про своєчасність і несвоєчасність вчинків, засуджує і критикує тих, хто поспішає. Скептично оцінює перспективи поспішних
починань. Схильний відмовляти партнера від безглуздих кроків. Вважає своїм
обов’язком попереджувати людей про небезпеку, неприємності й переміни, які
їм загрожують. Йому властива своєрідна гостра іронія з відтінком чорного гумору.
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Звичайно вивчає життя шляхом спостережень та умоглядних висновків, а
не на власних помилках. Не любить, коли порушують його спокій і розслаблення. Надає перевагу стану медитації.
Якщо йому доручать якусь роботу, то перша його думка буде не про те,
як її швидше зробити. Питання ставиться більш глобально: а чи потрібно її робити взагалі? Можливо, це чиясь примха чи помилка. Але якщо береться за
роботу, то намагається зробити її найкраще, найефективніше і найекономніше.
Незважаючи на певний консерватизм, йому властива гнучкість, уміння спокійно
пристосовуватися до мінливих умов.
Б. Вони з легкістю виявляють протиріччя там, де їх не бачать інші типи.
Миттєва оцінка ситуації — чудова інтелектуальна властивість INTP. Люди цього типу чітко усвідомлюють відповідність між цілями і засобами, і це робить їх
здатними до концентрації уваги і зусиль на одній обраній ними діяльності. Авторитет, посада, звання чи суспільна думка нічого для них не значать. Тільки
істини, які опираються на логіку і докази, мають вагу. INTP не люблять балакучості і відсутності чуття міри. Зачепивши проблему, не можуть зупинитись доти, доки питання не буде ними вивчене в усій складності. Якби їх не зачіпали,
вони могли б залишатись на самоті зі своїми думками доти, доки невідкладні
фізичні потреби не відірвуть їх від роздумів.
В. Джерело їхньої енергії і найсприятливіша для них територія - це самозаглиблені роздуми. Стиль життя INTP відрізняється гнучкістю, непередбачуваністю і здатністю до пристосування. Їм властиві холоднокровність, інтелектуальна проникливість і замкнутість характеру. Перед тим, як взятися за справу,
їм необхідно все ґрунтовно обмізкувати, а потім продумати ще раз. Нерідко їхня
активність на цьому й закінчується, адже після того, як робота багаторазово
детально пропрацьована в думках, її практичне виконання стає нецікавим.

Інтуїтивно-етичний екстраверт (Гекслі, ENFP, Психолог)
А. Любить розмірковувати про здібності й таланти людей. Вважає, що
людині потрібно говорити про те, до чого в неї хист, що вона робить краще за
інших. Якщо помічає у людини якісь здібності, може зробити їй не один комплімент, до того ж в емоційній формі. Здатний захоплюватися талантами співрозмовника, даючи йому цим справжнє задоволення. Приязність, емоційний
контакт з усіма — це для нього нормальний стан.
Любить незвичайні події, нові ситуації і цікаві задуми. Його тягне в ті місця, де щось коїться чи затівається. Від нудьги просто хиріє. Любить перебувати в центрі уваги, усім подобатися. Дуже комунікабельний. Легко контактує з
людьми і здобуває їхню прихильність.
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Мрійливий, має багату уяву. Копітка щоденна праця йому швидко набридає. Часто покладається на свою здатність миттєво імпровізувати, замість
того, щоб завчасно підготуватися.
Б. Для них ніщо не відбувається просто так, вони володіють надзвичайним чуттям, яке дозволяє визначати мотиви чужих вчинків, надаючи особливого значення, здавалось би, випадковим словам і вчинкам. Уникають повторів у
житті, справжню радість їм дає творчість, нові люди й нові ситуації. Часто володіють великим ентузіазмом, який передається іншим і викликає у них захоплення. З колегами завжди у добрих, дружніх стосунках, їхня присутність звичайно приносить людям радість. Зазвичай у них багато особистих і телефонних
знайомств. У ENFP є особлива здатність примирювати і єднати людей, вони
часто бувають ініціаторами різного роду зустрічей і конференцій, проте не бажають виступати в ролі відповідальних організаторів-розпорядників. Володіють
багатою фантазією, їх більше цікавить, що МОЖЕ бути, ніж те, що вже Є.
Їм важко працювати в системі з жорсткими правилами і стандартними
процедурами. Непередбачені зміни в режимі дня і у взаємовідносинах сприяють
їхній працездатності, оскільки вони потребують хоч незначної широти вибору
можливих альтернатив поведінки. ENFP поєднують у собі теплоту стосунків з
людьми і гумор; взагалі, з людьми вони вміють налагоджувати відносини як
ніхто інший.
В. Смак до життя у ENFP поєднується з безмежними можливостями і
варіантами, які розглядаються з погляду міжособистісної динаміки, а щоденна
активність будується так, щоб забезпечити найширший вибір. Їм властиві значні перепади настрою. Вони вносять пожвавлення в будь-яку діяльність, і їхній
приклад здатний захопити інших. Їхня мета полягає в тому, щоб перекласти
будь-яке завдання на мову гри, а потім зіграти його так, як це дозволяють їхні
творчі здібності і вміння спонукати людей робити те, що треба. Завдяки здатності переконувати вони можуть чудово виконувати основне завдання керівника робити роботу руками своїх підлеглих - і щоб при цьому підлеглі відчували
себе на своєму місці і знали, що від їхніх зусиль залежить успіх. Вони вважають
за краще підбадьорювати і надихати підлеглих, а не контролювати кожний їхній крок.
Іншою сильною стороною ENFP є здатність генерувати різні варіанти,
якими вони схильні захоплюватись більше, ніж завершенням початої справи.
Мистецтвом спілкування вони володіють повною мірою. Вони завжди
намагаються прийти на допомогу і щедрі на похвалу, завжди знаходять час,
щоб вислухати людину і сказати їй підбадьорливе слово.
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Сенсорно-логічний інтроверт (Габен, ISTP, Майстер)
А. У межах досяжного йому простору все добре організовано для роботи
та відпочинку. Естет. Довіряє власному відчуттю прекрасного й потворного.
Любить читати й розмірковувати про красу навколишнього світу, приємні відчуття. Тягнеться до чистого, неперевантаженого простору.
Практичний. Бачить власну вигоду і буде наполегливо відстоювати свої
інтереси. У роботі йому потрібно добре знати кОЛО своїх обов'язків і за що саме
йому платять. Його рухи винятково економні. Тішиться своєю здатністю займатися тільки корисними справами. Дуже винахідливий, особливо в практичних
справах. Природжений раціоналізатор.
Свій справжній настрій приховує за удаваною незворушністю. У конфліктних ситуаціях набирає особливо спокійного й неприступного вигляду. Йому
властиві лаконічність та стриманість. Не любить просити. Він рідко і тільки
близьким розкриває свої почуття — усе носить у собі.
Б. ISTP часто вирізняються безстрашністю і навіть схильністю до продуманого ризику, у зв’язку з чим нерідко займаються туризмом, альпінізмом, мотогонками, полюванням тощо. Вони прагнуть хвилюючих подій і гострих відчуттів, будь-яка нова дія рятує їх від нудьги навіть якщо це рибальство чи звичайна подорож. Як правило, вони володіють чудовою здатністю обходитись з
різного роду пристроями та інструментами. Найкращі віртуози у володінні
зброєю - це ISTP.
В. Їхня небагатослівність у поєднанні з реалістичним сприйманням світу
і орієнтацією на «тут і зараз» створюють ISTP репутацію холодних і замкнених
людей. Рішення, які вони приймають, об’єктивні, знеособлені і є результатом
аналізу. Проте їхній стиль життя відзначається рухливістю, гнучкістю і непередбачуваністю. Гнучкість дозволяє їм легко пристосовуватись до незапланованих заходів, більше того - в процесі роботи їм необхідно періодично відволікатись, що вони з задоволенням і роблять. До їхніх сильних рис належить здатність накопичувати обширні технічні дані без складання інструкцій, описів та
інших документів, які нерідко вимагаються на робочому місці. Тут їх лякає
тільки три речі: рутина, дріб’язкове керівництво і паперова тяганина.

Логіко-сенсорний екстраверт (Шерлок Холмс, ESTJ, Адміністратор)
А. Адепт чесної праці. Не вірить у легкий успіх. Надає перевагу ЧЕСНІЙ ГРІ. Не терпить хитрощів і підступу, ненавидить злодіїв та шахраїв. Займається тільки практичними і корисними справами. Високо цінує компетентність,
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професіоналізм. У праці — винятково НАДІЙНИЙ партнер. Поняття «кодекс
честі», «лицарство» для нього - справжня цінність.
Вважає дотримання правил сильною рисою, виявом характеру. Ретельно
виконує свої обов'язки. Не може сидіти без діла, завжди готовий до активності.
Має велику вроджену енергію. Не терпить зволікань, не любить відкладати
виконання рішень. Виконуючи відповідальну роботу, розраховує не на імпровізацію, випадок чи несподіване натхнення, а на своєчасний початок і наполегливість.
Зовні охайний, зібраний, постава завжди пряма. Одягається добре і елегантно, але не виряджається. Речами користується довго, вони постійно дивують своєю свіжістю, так ніби час над ними не владний.
Б. Вони володіють виключною здатністю організовувати обов’язкові заходи і детально керуватись прийнятими правилами. ESTJ нетерпимі до тих, хто
виконує завдання без потрібної уваги до деталей і тонкощів, рекомендованих
більш досвідченими у цій сфері людьми. ESTJ - це реалісти, які люблять і поважають факти; здебільшого їх більше цікавлять нові технологічні процеси і технічні засоби, ніж принципи і теорії. Як правило, вони віддані своїй роботі, своїй
організації і суспільству; вони знають, у чому полягають їхні обов’язки і навряд
чи стануть від них ухилятись, навіть якщо це потребує значних жертв. Вони
пунктуальні і сподіваються зустріти цю якість у всіх інших, дотримуються розпорядку на роботі і вдома, намагаючись знайти кожній речі її місце і бажаючи
бачити її саме на цьому місці. Як правило, вони точні та обов’язкові і в роботі, і
у грі. Вони не люблять бентежити співрозмовників двозначними висловлюваннями і жартами.
ESTJ будують свої стосунки з людьми на основі традицій і звичаїв, підтримуючи гармонійні зв’язки з людьми завдяки організації добре підготованих
заходів. Для них багато важать сімейні традиції, тому вони охоче їх підтримують.
В. Якщо ви бажаєте, щоб робота була виконаною, інструкції втілені в
життя, система вдосконалена, а діюча програма вірно оцінена, - запросіть для
цього ESTJ. Вони схильні до прямого і відкритого висловлювання власних поглядів, що може призводити до суперечок. Часто вони демонструють високу
академічну успішність, що забезпечує їм відповідні дипломи, котрі вони самі
високо цінують і вимагають такого ж від інших. Взагалі, вони вимагають до
себе поваги і самі не відстають, коли це потрібно.
ESTJ не можуть працювати на повну силу, якщо не мають перед собою
чіткого плану. Вони надзвичайно нетерпимі до дезорганізуючих факторів і неналежної поведінки легковажних колег. Вони не дуже прислухаються до тих,
хто, на їхню думку, не має достатньої кваліфікації, щоб висловлювати свої міркування. Найважче для них — розслабитись і відпочити.
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Етико-інтуїтивний інтроверт (Доктор Ватсон, INFJ, Миротворець)
А. Доброта і співчуття - його сильні риси. Уміє з усіма підтримувати добрі, теплі взаємини. Миротворець. Йому властиві м'яка врівноваженість і спокійна поведінка. Якщо когось образив, то не заспокоїться, доки не вибачиться і
не компенсує збитки. Йому дуже важко не виконати прохання, засмутити друзів відмовою. Не любить гучних компліментів, сказаних прилюдно, - йому потрібне спокійне, тихе визнання.
Чи не найголовніше для нього - гармонія в колі близьких, особливо в сім'ї. Добросердий і веселий, дуже важко переносить конфлікти, йому більше до
душі не змагання, а співробітництво.
Якщо взявся за справу - обов'язково мусить довести її до завершення.
Любить порядок і красу.
Багато мріє і фантазує. Коли переймається якоюсь ідеєю, може бути дуже неуважний. Вразливий. Не переносить насильства. Не любить примушувати
інших робити щось проти їхньої волі. Не вміє «працювати ліктями», тому в
будь-якій тісняві звичайно опиняється збоку (наприклад, при посадці в автобус).
Б. Люди цього типу особливо прозорливі в оцінці подій минулого і майбутнього, їм властива особлива здатність передбачати майбутнє. Інтуїтивно
розпізнають у людях добро і зло, хоча рідко здатні пояснити, яким чином вони
досягли такого розуміння. Звичайно вони добре вчаться і працюють - скромно,
без зайвого галасу. Серйозно ставляться до своєї роботи і люблять самоосвіту.
При вирішенні будь-яких проблем вони часто докладають більше зусиль, ніж
цього вимагає завдання. Вони рідко стають яскравими лідерами, але їхній прихований вплив відчувається в усіх сферах їхньої діяльності.
Важко проникнути в їхній духовний світ. Вони не діляться секретами з
тими, кому повністю не довіряють. INFJ дуже вразливі, можливо, тому їм властива скритність. Навіть люди, які живуть з ними довгі роки, можуть рантом
виявити у них цілком незнайомі риси характеру.
Люблять радувати людей, будь-який конфлікт вважають неприйнятним і
руйнівним. Розвинена уява часто приводить INFJ у сферу мистецтва; музика,
математичні системи, поезія, драматургія, белетристика стають для них справою життя. Можна сказати, що це найбільш поетичні люди, не можна уявити
INFJ, який не володіє інтуїцією. Ця властивість розповсюджується на людей,
події, речі, приймаючи форму передбачень, пророцтв, аж до слухових і зорових
галюцинацій.
Вони часто вибирають вільні творчі професії і віддають перевагу діяльності, пов’язаній зі стосунками сам на сам. INFJ — майстри метафор, їхня усна і
письмова мова звичайно вирізняється витонченістю, елегантністю і складністю.
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Вони тонко відчувають і дотримуються норм спілкування з людьми. Вони здатні виконувати роботу, яка вимагає усамітнення і концентрування, хоча успішно
трудяться і в контакті з іншими людьми, прагнучи при цьому до встановлення
глибоких взаємин.
В. Їхня увага спрямована досередини, вони задумливі та схильні до розмірковувань, життя видається їм полігоном безмежних можливостей, наповнених нескінченними смислами і значеннями, які ставляться ними у зв’язок із
загальною картиною в цілому. їхній стиль життя характеризується порядком,
планомірністю і розміреністю. Як правило, це особистості з багатим внутрішнім світом, який виявляє себе у турботі і тривозі за інших, - але при цьому вони
досить чітко організовані, щоб їхні слова не залишалися лише словами.
INFJ дуже стримані під час конфліктів і здебільшого краще інших передчувають, коли конфлікт лише визріває. Їм властиві вірність взятим на себе зобов’язанням, відданість власним ідеалам і людяність. Проте, не зважаючи на
свій ідеалізм, вони можуть діяти досить реалістично і енергійно, якщо на карту
поставлені їхні ідеали.

4. Ідентифікаційний тест-визначник «СоціоТех-1»
Для полегшення ідентифікації застосовуються різноманітні тести. Пропонуємо
вашій увазі тест-визначник, створений на базі досліджень, проведених фахівцями фонду «Соціонічні технології» («СоціоТех») у Київському університеті
ім. Тараса Шевченка протягом 1993 - 1994 років. Він призначений для формування робочих гіпотез щодо ймовірного соціотипу досліджуваної особи. Ці
гіпотези надалі потребують перевірки для остаточної ідентифікації соціотипу.
Тест містить 4 блоки запитань, призначених для
визначення основних ознак соціотипу:
екстраверсія
етика
сенсорика
ірраціональність

-

інтроверсія
логіка
інтуїція
раціональність

(блок 1)
(блок 2)
(блок 3)
(блок 4)

ІНСТРУКЦІЯ для роботи з тестом «СоціоТех 1»
1. Для досліджуваної особи, що відповідає на запитання:
1.1. Відповіді на запитання (див. «Запитання ...») фіксуються в блоках 1-4
(див. «Листок відповідей ...»). Ваш варіант відповіді - «зліва», «справа» або
«важко сказати» - позначте хрестиком. Номер запитання і помер відповіді мають збігатися.
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1.2. Підрахуйте суми відповідей з кожного варіанту і запишіть їх під кожною з трьох колонок всіх 4-х блоків. Стежте, щоб у загальній сумі у кожному
блоці вийшло число 16.
2. Для експерта, який проводить обробку результатів тестування:
2.1. Питання номер 8 і 16 кожного блоку є т. з. «індикаторами неправди».
Індикатор «засвічується», якщо людина при відповіді на це запитання вибирає
варіант «зліва». Якщо «засвітилося» більше З індикаторів, то це дає підставу
висловити припущення, що людина або не розуміє питань, або мало знає себе,
або свідомо намагається Вас заплутати. Чим більше «засвітилося» індикаторів,
тим менша надійність результатів тестування.
2.2. Після визначення надійності тестування викресліть із кожного блоку
відповіді на запитання номер 8 і 16, після чого наново підрахуйте кількість
відповідей по кожному з трьох варіантів відповідей ( «зліва», «справа», «важко
сказати»). Визначте у кожному блоці варіанти, на які отримано більшість відповідей (напр.: блок 1 - «зліва», блок 2 - «зліва», блок З - «справа», блок 4 «справа»).
2.3 Варіанта «зліва» і «справа» означають:
Номер блоку

«зліва»

«справа»

1
2
3
4

екстраверсія
етика
сенсорика
ірраціональність

інтроверсія
логіка
інтуїція
раціональність

2.4
За допомогою таблиці (див. «Основні ознаки соціотипів», с. 24) визначте ймовірний соціотип особи.
2.5. Для перевірки робочої гіпотези щодо ймовірного соціотипу дайте досліджуваній особі прочитати характеристику вибраного соціотипу і опис основних ознак соціотипу.
2.6. Зверніть увагу, що шкала «екстраверсія — інтроверсія» іноді працює як
«комунікабельність — некомунікабельність». Внаслідок цього такі комунікабельні інтроверти, як «Дюма» і «Єсєнін» можуть набрати багато балів на користь
екстраверсії.
Крім того, помічено, що «Македонський» і «Габен» можуть набрати багато балів на користь раціональності, а «Гюго» і «Джек» — на користь ірраціональності. Таким чином, цей тест, як і всі інші подібні тести, потребує перевірки за допомогою описів соціотипів і основних ознак, а також шляхом
застосування інших тестів.
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Запитання до блоку 1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

Зазвичай Ви легко знайомитесь з особами протилежної статі, котрі Вам
подобаються
ТАК
НІ
Вам більше подобається спілкуватися з людьми, ніж читати книги
ТАК
НІ
Вам подобається робота, яка вимагає швидких дій
ТАК
НІ
Ви віддаєте перевагу справам, які вимагають широкого спілкування з людьми
ТАК
НІ
Зазвичай Ви швидко говорите й дієте, не витрачаючи багато часу на роздуми
ТАК
НІ
Ви дуже рухлива людина
ТАК
НІ
Ви легко вносите пожвавлення в нудьгуюче товариство
ТАК
НІ
Ви завжди говорите правду
ТАК
НІ
Ви любите часто бувати в компаніях друзів, приятелів
ТАК
НІ
Серед своїх Ви той,
хто завжди в курсі всіх справ
хто про новини часто дізнається
останнім
За своєю натурою Ви швидше
енергійний і непосидючий
тихий і стриманий
У новому товаристві Ви не чекаєте, поки на Вас звернуть увагу, а намагаєтесь
зав'язати контакти самі
ТАК
НІ
Вам важко говорити перед великою аудиторією
НІ
ТАК
Ви погано переносите
самотність
постійне перебування бути на людях
У новій компанії Ви
можете майже відразу включитися в
довший час поводитесь тихо і скромно,
розмову і задати їй тон
приглядаєтесь
Ви вважаєте, що всі ваші звички хороші
ТАК
НІ
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Запитання до блоку 2
1

Вам подобається піджартовувати над іншими
ТАК

2

НІ
Вам подобається вести грайливі розмови

ТАК
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НІ
Більшим недоліком є

бути неспівчутливим

бути нелогічним
На Вашу думку, цікавіше бути

психологом

юристом
Думаю, в сучасному світі важливіше вирішити
питання моральності
питання практичного використання
наукових досягнень
Яка група слів краще відповідає Вашому духовному складу:
пробачити
стерпіти
згодитись
сперечатись
миротворець
суддя
На хід життя більше впливають
людські почуття
розум
Іноді Ви запізнюєтесь на зустрічі
НІ
ТАК
При спілкуванні з незнайомою людиною Ви більше вірите
її емоціям, міміці, жестам
її словам і смислу сказаного
Ви почуваєтесь незручно, коли змушені комусь відмовляти, казати «Ні»
ТАК
НІ
Більшою чеснотою є
мати благородне серце
мати великий розум
Ви майже завжди впевнені, що знаєте, як до Вас ставляться Ваші знайомі
ТАК
НІ
Ви більше враховуєте
почуття людей
їхні права
Важливішим є
розуміння людей і їхніх потреб
логіка і справедливість
Вам зручніше попросити, навіть коли маєте право вимагати
ТАК
НІ
Серед Ваших знайомих є люди, які Вам не подобаються:
НІ
ТАК
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Запитання до блоку З
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14

15
16

Ваші друзі вважають Вас швидше
реалістом
ідеалістом
Коли на Вас кричать, Ви часто відповідаєте тим самим
ТАК
НІ
Ви вважаєте себе вразливою людиною
НІ
ТАК
Яка група слів ближча Вашому духовному складу:
практика, факти, правило
теорія, ідеї, концепція
Працюючи вчителем, Вам було б краще
проводити практичні заняття
викладати теоретичний курс
Буває, що через неприємності у Вас зникає апетит
НІ
ТАК
Іноді Ви поринаєте в думки і не бачите, що навколо відбувається
НІ
ТАК
Іноді Ви передаєте плітки
НІ
ТАК
Вам більше подобається читати
книги про цілком реальні події,
наукову фантастику і філософію
пригоди
Для людини більшою похвалою є
сказати, що вона має здоровий глузд
сказати, що вона має розвинуту уяву
Вас більше дратують:
незвичайні теорії
люди, які їх не люблять
Ви
добре виконуєте копітку роботу
не любите витрачати час на уточнення
деталей
Яка група слів Вам більше подобається:
яскраве відчуття реальності
перспективні можливості
звуки, запахи, барви
проникнути в сутність
тут і зараз
прогнозування майбутньою
Коли читаєте в транспорті цікаву книгу, Вам легко відволіктися від навколишньої метушні
НІ
ТАК
Ваші успіхи частіше пов'язані з Вашими
реалізмом і здоровим глуздом
уявою і відчуттям перспектиІноді Ви говорите про те,вина чому мало розумієтесь
НІ
ТАК
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Запитання до блоку 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16

Часто Ви здаєтеся собі безтурботною людиною
ТАК
НІ
У Вас часто буває несподівана зміна настрою
ТАК
НІ
Вам подобається робота, яка вимагає тривалого зосередження
НІ
ТАК
Вам подобається дотримуватись установленого режиму дня
НІ
ТАК
Погодинний розпорядок дня Вам тільки зашкодить, а не допоможе
ТАК
НІ
На вихідні дні Ви стараєтесь не сковувати себе жодними планами
ТАК
НІ
Вам неважко відразу робити кілька справ
ТАК
НІ
Іноді Вам спадають думки, про які краще нікому не говорити
НІ
ТАК
У житті Ви більше розраховуєте
на своє вміння імпровізувати і діяти
на завчасну підготовку і своєчасний
відповідно
до ситуації
початокна
Свої справи
Ви завжди прагнете владнати так, щоб не відкласти
останню хвилину
НІ
ТАК
Яка група слів ближча Вашому характеру:
імпровізація
планомірність
гнучкість
систематичність
Наявність незавершених справ Вас дуже дратує
НІ
ТАК
Пізно вночі Ви випровадили гостей. Чи зразу ви наведете порядок, навіть коли дуже
хочеться спати?
залишу все на ранок
зразу наведу порядок
Вам неважко швидко переключатися з однієї справи на іншу
ТАК
НІ
Міркуючи про труднощі у своїй роботі, Ви
вважаєте, що переборете труднощі
завчасно готуєтесь до можливих
як тільки вини виникатимуть
Іноді Ви, розізлившись, мало не виходите з себе труднощів
НІ
ТАК
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ЛИСТОК ВІДПОВІДЕЙ
на запитання тесту «СоціоТех-1»

Прізвище ______________ Ім'я ____________ По батькові
Дата тестування: « ____ « __________________ 201 ___ р.
Чим захоплюєтесь у вільний час: _______________________

ІНСТРУКЦІЯ для роботи з тестом «СоціоТех 1»

Метою даного дослідження є перевірка того, наскільки Ви
знаєте самих себе.
1. Відповіді на запитання (див. «Запитання ...») фіксуються
на даному листі у блоках 1 — 4 . Ваш варіант відповіді - «зліва»,
«справа» або «важко сказати» - позначте хрестиком. Номер запитання і відповіді мають збігатися.
2. Підрахуйте суми відповідей з кожного варіанту і запишіть їх під кожною з трьох колонок всіх 4-х блоків. Стежте, щоб у
загальній сумі з кожного блоку вийшло число 16.
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Якщо за допомогою цього теста-визначника і основних ознак Ви вийшли на той
самий тип та ще й впізнали себе в описах соціотипів, то, з погляду типології, Ви
визначили свій тип правильно. Однак, з погляду соціоніки, і це ще не є гарантією вірної ідентифікації — про надійний результат говорять лише тоді, коли
спрацьовують інтертипні відносини з особами, соціотипи яких точно відомі.

Корисні поради
Бувають випадки, коли внаслідок певного виховання, специфічних життєвих
обставин або цілеспрямованого розвитку особистості виникають труднощі у
визначенні приналежності людини до того чи іншого типу особи. З перших кроків соціонічної практики перед Вами можуть виникнути подібні проблеми. Але
це зовсім не означає, що з'явився 17-й тип. При уважнішому спостереженні чи
аналізі Ви обов'язково прийдете до одного з 16-ти типів.
Тут доречно згадати слова відомого київського соціоніка Ігоря Онуфрієнка: «Деяким людям подобається бути загадковим суперменом, що не піддається загальній класифікації. Поясніть їм, що така туманність тут не доречніша,
ніж при відповіді на запитання «Ви чоловік чи жінка?» Тип — це носій певної
місії на Землі. Не вкладатися в жоден тип - значить бути нещасною людиною;
не знайти себе, не знайти партнера і не дати йому можливості пізнати і знайти
вас».
Системний принцип відсутності зайвого стверджує, що зайвий елемент
системи гине. У даному випадку можна цілком певно стверджувати, що коли
тип існує, то він для чогось потрібний. Тому немає поганих і добрих тинів - усі
вони життєво необхідні для існування соціуму, кожний має свій унікальний
погляд на світ і свою життєву місію. Ця думка чудово висловлена Дж. Кейсом:
«Ви можете дивитися на світ як завгодно, вибрати будь-яке вікно. При цьому
світ, те, що ви бачите і чого не бачите, і кут, під яким ви дивитесь, залежать від
того, яким вікном ви користуєтесь. Але чи може вікно бути правильним або
неправильним? Вікно є вікно... Дуже корисно спробувати подивитися в інше
вікно, якщо те, що ви бачите у своєму, здається безглуздим або недостатнім».
Людство дивиться на світ через 16 «вікон» — очима 16 типів інформаційного обміну. У зв'язку з цим виникає цікаве запитання;
«Чи можу я побачити світ очима іншого типу?»
На жаль (а може, на щастя), це неможливо, принаймні повною мірою.
Якщо Ви досконало вивчите і зрозумієте якийсь тип, Ви зможете наблизитися
до його розуміння життя, до його точки зору на якісь події (між типами немає
абсолютної прірви). Але щоб відчути це у всій глибині, потрібно стати іншим
тином, для чого необхідно «вбити» свій власний тип.
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Соціоніка все більше схиляється до думки, що переходи з типу в тип неможливі (у будь-якому разі — нам не траплялися такі випадки). Наша психіка
зроблена занадто надійно, щоб давати комусь можливість цілеспрямовано зменшувати кількість одних типів і збільшувати кількість інших. Для людства це
напевне закінчилося б катастрофою. Інша справа, що протягом життя людина
змінюється — змінюються її звички, поведінка, інтереси, одним словом, іншим
стає характер. Змінюється характер, але не тип інформаційного обміну.
Під час соціонічної практики Ви можете зустріти випадки невдоволення
людей власним соціотипом, особливо коли стає відомо, що такого ж типу був
якийсь негативний історичний персонаж (наприклад, Гітлер - етико-інтуїтивний
екстраверт). Але будь-який тип ІМ має й своїх «позитивних персонажів» (у
конкретному випадку — Гете, Шекспір, Гоголь).
Інше запитання, яке часто ставлять: «Коли остаточно формується тип?
Чи впливає виховання на тип дитини? Чи залежить тип дитини від типів
батьків?»
Швидше за все, діти народжуються з уже «готовими» типами. Принаймні
досвідчені соціоніки починають розпізнавати типи своїх дітей вже через кілька
місяців після їх народження.
Виховання може надавати типу деяких особливостей, ослаблювати чи підсилювати певні риси. Вірогідно, можна лише дати розкритися типу або пригнітити його, але змінити тип неможливо. Руйнування соціотипу, закладеного від
народження, рівносильне знищенню особистості, а створення замість нього
іншого типу навряд чи можливе.
Стосовно ж запитання, чи існує однозначна залежність між соціотипами
батьків і дитини, то такої закономірності не помічено. Проте спостереження
дозволяють констатувати, що у персонально сумісного подружжя більша вірогідність народження дитини з близькими їм (тобто - соціонічно сумісними) типами.

5. Практикуємо з Експрес-ідентифікатором
Соціоніка зручна тим, що для визначення соціотипу не потрібно особливих
умов чи спеціального обладнання для експериментів. Достатньо спостерігати за
людьми, аналізувати побачене робити висновки. Згодом, набувши досвіду. Ви
зможете визначати типи людей дедалі швидше (часом з одного лише погляду) і
з більшою надійністю. Але для цього потрібно практикуватися.
Для початку спробуйте визначити соціонічні типи своїх друзів та знайомих. Існують різні технології визначення типів, про деякі з них ми вже розпові-
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дали (див. «Методи ідентифікації. Короткі характеристики соціотипів», с. 24). В
арсеналі соціоніки є й швидкісні технології (т. зв. «експрес-технології»), що
значно пришвидшують процес ідентифікації. Одна з них ґрунтується на застосуванні експрес-ідентифікатора (його ще іноді називають «генератором гіпотез»). При роботі за цією технологією рекомендується дотримуватися відповідної послідовності, а саме:
1. Визначте тип особи людини з допомогою експрес-ідентифікатора.
Отриманий при цьому результат вважайте робочою гіпотезою.
2. Дайте тестованому прочитати опис щойно визначеного типу особи.
Якщо людина пізнає себе в запропонованому описі і вважатиме, що він відповідає її типу не менш як на 90 відсотків, це означатиме, що ідентифікація, ймовірно, відбулась. Хоча бувають випадки, коли людина, яка себе погано знає,
«знаходить себе» в будь-якому соціотипі.
3. Якщо опис типу збігається з уявленням тестованого про себе менш як
на 80 відсотків, вважайте це повним «невлучанням» (знову ж таки, це стосується людей, які більш-менш знають себе). У такому разі попросіть тестованого ще
раз уважно прочитати експрес-тест і вибрати інший «шлях».
4. При виникненні труднощів чи сумнівів корисно також розглянути
особу тестованого з точки зору основних ознак (див. «Основні ознаки типів», с.
16). Таблиця «Основні ознаки соціотипів» (с. 24) допоможе Вам за основними
ознаками визначити соціотип, після чого треба прочитати відповідний опис.
Приблизно у вісьмох випадках з десяти Ви впевнено визначите тип особи Вашого знайомого. Але інколи виникають серйозні труднощі, зумовлені
різними причинами. У такому разі дайте людині прочитати описи соціотипів і
нехай вона сама впізнає себе. Це займе більше часу, зате результат буде надійнішим.
Уперше подібний дихотомічний ідентифікатор був створений київським
соціоніком І.Д.Онуфрієнком. Запропонований нижче варіант тесту побудований за
іншою схемою, яка в деяких випадках е ефективнішою.
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Правила застосування експрес-ідентифікатора:
1. Уважно прочитайте текст І і текст II, прагнучи осягнути їхній загальний
зміст. Виберіть той текст, який найбільше відповідає Вашому духовному
світу.
2. Перейдіть до частини експрес-ідентифікатора з відповідним номером (І або
II).
3. Закрийте аркушем паперу все, крім крайньої лівої колонки, поділеної горизонтальною лінією. Виберіть ту половинку, яка найбільше відповідає особливостям Вашої душі.
4. Пересуньте аркуш на одну колонку вправо. Напроти вибраної Вами половинки Ви знайдете нову колонку, також поділену на дві частини. Виберіть
одну з них, і так далі, доки не дійдете кінця - номера типу. У таблиці «Розшифрування номерів в експрес-ідентифікаторі» знайдіть відповідний псевдонім типу і список відомих осіб, які з більшою чи меншою ймовірністю
належать до цього типу.
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Частина І
рухливість,
азарт, пригоди
ентузіазм,
захоплення
новими
починаннями,
жвавість, дія,
переміни,
активність,
знайомства,
непосидючість
стриманість,
спокійне споглядання, зосередженість,
тиша,
терпеливість,
мовчазне
переживання,
самопізнання,
внутрішній
світ

людські стосунки, емоції, цікаві люди, помітити талант і допомоглюбов і ненависть, етика, ти, оптимізм, імпровізація, щасливий
мораль, добро і зло, зрозу- випадок, невимушеність
міти людину, проникнути в сувора романтика, драматизм, боротьба
душу
до кінця, передбачити небезпеку, план,
ретельне приготування, таємниця
логіка, закономірності, гра- надихаючі ідеї, блискучі перспективи,
ндіозні проекти, розум, розслаблення і комфорт, невимушехолодний аналіз, об'єктив- ність, творча логіка, щасливий випадок
ність, довести правоту, про- романтика здолання, підприємливість,
рахувати
технологічність, побачити недоліки і
зробити краще, знайти просте рішення
гнучке планування, неви- скептичне передбачення, логіка, ділова
мушеність, лотерея, щас- винахідливість, метод, оптимізація, реаливий випадок, дії по си- лізм, дочекатись і діяти своєчасно емотуації, імпровізація
ційне передчуття, поетичність, витонченість, теплота, душевність, чарівність, імпульсивність, невимушеність
планомірне просування,
справедливість, рівність, істина, логіка,
завчасне приготування,
закон, моє право, вимогливість, аналіз,
стриманість, об'єктивність, критичність
останню хвилину, систе- терпимість, вибачливість, співчуття,
любов, обов'язок, надійність, теплота,
матичність
ідеалізм, віра в краще, миролюбність

14

7

1
11

9

6
4
15
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Частина II
логіка, аналіз,
розум,
холодне
мислення,
переконати,
організувати,
порядок,
закон,
документ,
моє право,
вимогливість
почуття, емоції,
симпатії, любов, етика, реклама, стосунки,
довіра, співчуття, пожартувати, розсмішити,
пробачити, попрохати

метод, технологія, дизайн, рухливість, азарт, змагання, план, пригоди,
краса, процес, зручність, швидка дія, кодекс честі, енергійність, гра за
затишок, милосердя, бути правилами
добрим, здібності, любов гнучкість, стриманість, зосередженість і
тиша, внутрішній світ, затишок, естетика,
технологічність, лаконічність
вимогливість, вольовий рухливість, гнучка воля, швидке реагування,
тиск, система фактів, вла- імпульс, сильні відчуття, ризик, цілеспрямода, статистика, авторитет, ваність, критичний погляд
вміле застосування сили планомірне просування, порядок, вольовий
тиск, стійкість, мовчазне переживання, контроль, усамітнення
непокірність, подвиг, воля імпровізація, щедрість, азарт, жвавість, енердо перемоги, боротьба,
гійність, лідер, гнучкість, бажання, «я хоінтрига, обов'язок, цілес- чу!», щасливий випадок, оптимізм
прямованість, невибагли- обов'язок, надійність, наполегливість, стривість
маність, планомірність, завчасна підготовка,
мовчазне переживання
комфорт, приязність, щи- буря емоцій, збудження, ентузіазм, не прирість, нікого не образити, ховувати свого настрою, азарт, імпульсиввідпочити,
розважитись, ність, енергія, гостинність
пригостити, підняти на- невимушеність, розслаблення, філософія
стрій
комфорту, спокій, задоволення, насолода,
глибина, м'які, плавні рухи
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5

8
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2
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Розшифрування номерів в Експрес-ідентифікаторі
№
1

Псевд.

2

ДонКіхот
Дюма

3

Гюго

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Історичні особи, артисти і літературні герої
(деякі потребують перевірки)
А. Ейнштейн, К. Ціолковський, А. Аугустинавічуте, О. Букалов, Р.Шеклі, Дж.
Ленон, П'єр Рішар, О. Абдулов, Д'Артаньян, барон Мюнхаузен
Дюма (батько), Є. Леонов, О. Табаков, Я. Гашек, мушкетер Портос,
Л. Якубович («Поле чудес»), Єгор Гайдар, М. Жванецький, Сергій Крилов

Лайза Мінеллі, Клара Новікова, В. Яворівський, Василь Євтухов, співак Ф.
Кіркоров, телеведучі Олена Косяченко, Алла Мазур, Олена Фроляк
Декарт
Декарт, 1. Кант, Гегель, Карл Юнг, Т. Джеферсон, Робесп'єр, Ф. Дзержинський, М. Амосов, В. Гуленко, артисти Ю. Будрайтіс і С. Сталоне
Македон Б. Хмельницький, Наполеон, Петро 1, В. Ленін, Л. Кравчук, ген. О. Лебедь,
ський
актори М. Дуглас, В. Висоцький, С. Говорухін, М. Ульянов, спів. Мадонна
Єсенін
Сергій Єсєнін, Жан-Жак Руссо, Микола Бухарін, Микола Рижков, Ю. Гагарін,
співаки Лев Лєщенко, В. Леонтьев і О. Малінін
Гамлет
М. Гоголь, В. Шекспір, Гете, Е. По, В. Набоков, Маяковський, Н. Махно, Д.
Донцов, Троцький, В. Жиріновський, А. Гітлер, Ф. Кастро, співаки Л. Агутін,
К. Кінчев («Аліса»), С. Челобанов
Максим Кіплінг, Горький, С. Далі, Ф. Ніцше, Сталін, Садам Хусейн, актори Ален
Делон. Л. Філатов і В. Шукшин, снів. В. Бутузов («Наутілус»), О. Сєров
Бальзак Сократ, Ст. Лем, Кутузов, Іван Крилов, Герман Гессе, Г. Г. Маркес, Б. Олійник, Ю. Щербак, Д. Табачник, спів. Й. Кобзон, 1. Ніколаєв, К. Орбакайте
Цезар
Юлій Цезар, Олександр Пушкін, Алла Пугачова, Михайло Горбачов, Бил
Клинтон, Іван Салій, актори Діно Девіто, Едді Мерфі
Джек
Дж. Лондон, Роберт Вуд, Борис Єльцин, Рональд Рейган, В. Чорновіл, Г. Явлінський, Л. Кучма, Жан-Поль Бельмондо, Остач Бендер
Драйзер Теодор Драйзер, Даміано Даміані, Мікеле Плачидо, співачки Софія Ротару і
Таїсія Повалій, Руслан Хасбулатов
Габен
актори Жан Габен, Чарльз Бронсон, Ліно Вентура, Адріано Челентано, Маргарита Терехова, Лайма Вайкуле
Гекслі
Т. Гекслі, М. Твен, Том Сойер, Д. Карнегі, актори М. Боярський, Бені Хілл, А.
Макаревич, В. Сюткін, Ж. Агузарова, ІО. Ніколаєв, О. Масляков
Доктор Т. Шевченко, Ф. Достоєвський, Є. Плужник, Г. Сковорода, М. Бердяев, актоВатсон
ри Іван Миколайчук, Мерилін Монро, ІО. Нікулін, брати Соломіни, співаки
Андрій Середа, Марійка Бурмака, Ігор Тальков
Шерлок Святослав Завойовник, П. Сагайдачний, В. Липинський, Леонардо да Вінчі,
Холмс
А. Конан-Дойл, Т. Едісон, Генрі Форд, М. Тетчер, Джордж Буш, Віктор
Ющенко, А. Шварценегер, Джулія Робертс, Шон Коннері, Джеймс Бонд
(агент 007)
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ІІ. Соціоніка: моделі соціотипів
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1. Від Карла Юнга до Аушри Аугустинавічуте
«До уваги читачів пропоную типологію, створену К. Г. Юнгом, котру я трішки
вдосконалила, використовуючи теорію інформаційного метаболізму А. Кемпінського...» — так почала Аушра Аугустинавічуте свою першу опубліковану роботу з
соціоніки (ця публікація 1980 року в литовському молодіжному часописі залишилася майже непоміченою)1. Економіст за фахом і психолог від Бога, литовська дослідниця А. Аугустинавічуте була занадто скромною, коли говорила про
невелике вдосконалення типології Юнга, адже насправді це був рішучий прорив на вищий рівень розуміння природи людської психіки.
Треба сказати, що Юнг, ставши засновником теорії психологічних типів,
впритул наблизився до відкриття інтертипних стосунків. Адже саме він увів у
науку поняття «психічна функція», він переконливо показав, що мислення і
поведінка людини безпосередньо залежать від структури її психіки. Більше
того, Юнг помітив, що розвинуті функції свідомості одних типів справляють
притягуючий, «чаруючий» вплив на такі ж функції інших типів - саме ті, котрі у
них самих не розвинуті і містяться у підсвідомості. Тут лежав ключ до розв'язання проблеми щодо механізму відносин між типами, але Юнг проминув цю
ідею і... не став творцем соціоніки.
У чому ж була цінність відкриття А. Аугустинавічуте?
По-перше, вона відкрила СИСТЕМУ, яка дозволяє виразно побачити всі
типи інформаційного метаболізму (типи ІМ або соціотипи). Тут можна провести аналогію з періодичною системою елементів Д. Менделєєва, котра дозволила
передбачити існування в природі певних хімічних елементів ще до їх практичного відкриття.
По-друге, вона розробила МОДЕЛЬ, котра добре описує будову психіки
людини, допомагає побачити й експериментально обгрунтувати основні риси
типу особи.
По-третє, А. Аугустинавічуте заклала основи теорії МІЖТИПНИХ ВІДНОСИН, яка пояснює закономірності міжлюдської взаємодії.
ЩО Ж ТАКЕ СОЦІОНІКА? Більш-менш влучне визначення звучатиме приблизно так:
СОЦІОНІКА - ЦЕ НАУКА, ЩО РОЗГЛЯДАЄ ЛЮДЕЙ ЯК НОСІЇВ
ПЕВНИХ ТИПІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТАБОЛІЗМУ, КОТРІ ВЗАЄМОДІЮТЬ ОДНІ З ОДНИМИ НА ОСНОВІ ОБ ЄКТИВНИХ ЗАКОНІВ.

1

Датою виникнення соціоніки її засновник А. Аугустинавічуте вважає 1968 рік.
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2. Інформаційний метаболізм
Термін «інформаційний метаболізм» народився з ідеї, висловленої і розробленої
польським психологом і психіатром А. Кемпінським. Суть її в тому, що взаємодія людини з навколишнім світом (природою, іншими людьми тощо) і ті образи,
які в результаті цієї взаємодії виникають у свідомості людини, мають інформаційний характер. Як життя тіла грунтується на речовинному та енергетичному
метаболізмі (тобто на фізичному обміні з навколишнім світом речовиною та
енергією, а також побудові на цій основі самого тіла), так життя психіки людини — на інформаційному обміні. Розуміння інформаційного метаболізму є ключем до пізнання механізмів взаємодії людини з навколишнім світом, тому що
дає єдину «мову» для дослідження та моделювання різноманітних процесів у
всьому циклі «навколишній світ - людина - навколишній світ». Інформаційний
метаболізм — це той фундамент, на якому стоїть наука соціоніка, так само, як
фізична наука грунтується на вивченні матерії, біологія - на вивченні «живої
речовини» (за В. І. Вернадським) тощо.
Спілкування між людьми - це процес обміну інформацією за допомогою
слів, інтонації, міміки, жестів, поз, а також створених людиною об'єктів: книг,
картин, скульптур, архітектури, машин та інших продуктів творчості. Але ЯКИ М
би складним не був процес спілкування, врешті-решт - це процес взаємодії інформаційних систем, процес обміну інформацією, який відбувається за об'єктивними законами.
Уся інформація, яка надходить до людини як іззовні, так і зсередини (інформація про психофізичній стан людини), — це єдиний інформаційний потік.
Такий самий потік інформації людина «генерує» назовні.

3. Аспекти сприйняття світу і психічні функції
Інформаційний потік, що діє на людину, не однорідний — він, як і навколишній
світ, має певну структуру. Цей потік розкладається на складові, як біле світло на
кольори веселки. Згадані складові ми називаємо аспектами інформаційного
потоку.
Припустімо, Ви знаходитесь у новому приміщенні і намагаєтесь його
оцінити. Таку оцінку можна зробити з різних точок зору, наприклад:
- з погляду комфортності;
- з погляду функціональності та зручності для роботи;
- з погляду безпеки для людини;
- з погляду можливостей вдосконалення і т. п.
Кожна з перелічених точок зору відповідає одному з аспектів інформаційного потоку.
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Якщо Ви подивитесь на своїх друзів і знайомих, то легко помітите, що
вони не однаково відчувають різні аспекти, наприклад, в одних добре розвинений естетичний смак, але слабке відчуття часу; інші миттєво сприймають логіку
будь-якої ситуації, але значно гірше відчувають ставлення до них інших людей
тощо. Якщо уважно придивитися, то кожен з нас у чомусь сильний, а в чомусь,
може, й безпорадний. І ось тут ми впритул наблизилися до поняття «психічних
функцій».
ПСИХІЧНА ФУНКЦІЯ - це здатність людини з особливим вмінням розбиратися в одному з аспектів інформаційного потоку.
Зрозуміло, що психічних функцій стільки ж, скільки й аспектів; кожному аспекту інформаційного потоку відповідає своя психічна функція.
Класична соціоніка розглядає 8 аспектів інформаційного потоку і, відповідно, 8 психічних функцій:
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Символи, назви і зміст психічних функцій
Сим
вол

Зміст психічної функції
Назва психічної
функції
інтуїція можли- вміння відчувати людські здібності, перспективи розвитвостей (чорна
ку; цілісне сприйняття світу, відчуття його єдності, взаєінтуїція)
мопов'язаності, повторюваності на різних рівнях світової
ієрархії; розуміння самої суті об'єктів і процесів
інтуїція часу (біла розуміння суперечностей у навколишньому світі і в душі
інтуїція)
людини, боротьби протилежностей, того, що розділяє,
відрізняє людей і явища; відчуття небезпеки, здатність
побачити марність чогось, глухий кут, неможливість
розвитку або неминучість перемін
силова сенсорика здатність контролювати зовнішній простір, вміння чини(чорна
ти тиск на інших або опиратись зовнішньому тиску, росенсорика)
зуміння сили і безсилля суперника, його здатності до
відсічі й опору; авторитет сили, мобілізація, влада, воля
до перемоги
сенсорика
уміння задовольняти тілесні потреби, відчуття власного
відчуттів
тіла, вишукані насолоди, краса, дизайн, потяг до високої
(біла сенсорика) внутрішньої якості, чистого, неперевантаженого простору; затишок і комфорт
ділова логіка (чо- логіка розумних дій; технологія, процес, метод, процедурна або динамічна ра, правило, алгоритм, конвеєр, причина і наслідок; екологіка)
номні, ефективні дії, підприємливість
логіка
вміння систематизувати знання і явища, глибоке розуспіввідношень
міння логічних взаємозв'язків між об'єктами, система
(біла або статич- фактів, службова ієрархія, підпорядкованість, класифікана логіка)
ція, статистика, облік і контроль, організаційний апарат
етика емоцій (чо- з нею пов'язані емоції людини, вміння розпізнавати дурна етика)
шевний стан інших людей, керувати ними, вселяти радість, ентузіазм або, навпаки, страх, жах, тривогу, паніку
етика відносин сприйняття світу через відносини між людьми, вміння
(біла етика)
налагоджувати потрібні стосунки, бути делікатним; почуття обов'язку, терпимість, толерантність, любов, доброта, милосердя, людяність
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Численні спостереження за мисленням і поведінкою людей привели до
висновку, що кожна людина найкраще розбирається лише в двох аспектах інформаційного потоку, тобто в неї найрозвинутішими будуть дві з восьми психічних функцій. Причому можливості цих функцій виявлятимуться порізному.
За тією функцією, яку в соціоніці називають першою, світ сприймається найбільш повно і адекватно, але при необхідності діяти ця функція виявляється дещо інертною і активізується лише для важливих справ, «за великим
рахунком». Першу функцію ми ще називаємо програмною, оскільки вона ніби
програмує психіку у певному напрямку, хоча сама при цьому може лишатись
непомітною неначе підводна частина айсберга. Але саме в ній сконцентровані
найсокровенніші життєві цінності людини, її головний життєвий стрижень.
Зате так звана друга функція є і активнішою, і контактнішою, і гнучкішою, здатною до дії в першому-ліпшому випадку, без вагань. Друга функція
поводиться не так солідно, як перша, — вона значно яскравіша і легковажніша, більш схильна до демонстративності і навіть авантюр. Завдяки цим якостям другу функцію ще називають творчою.
Із сказаного вимальовується система, яка дозволяє описувати психіку
людини:
1. Існує 8 психічних функцій, які відображають відповідні аспекти навколишнього світу.
2. Дві з восьми функцій є найрозвинутішими і загалом визначають характер мислення та поведінки особи.
3. Однією з цих функцій («програмною», «першою») світ найповніше
сприймається, іншою («творчою», «другою») людина найактивніше впливає
на світ.
4. У раціональних типів «першими» є раціональні функції (логіка або
етика), у ірраціональних - ірраціональні функції (сенсорика або інтуїція).

Раціональні функції
- етика відносин
- етика емоцій
- логіка співвідношень
- ділова логіка

ки.

Ірраціональні функції
- сенсорика відчуттів
- силова сенсорика
- інтуїція часу
- інтуїція можливостей

5. Якщо перша функція раціональна, то друга — ірраціональна, і навпа-
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6. У екстравертів на першому місці перебувають «чорні» функції, а на
другому - «білі», у інтровертів - навпаки.
7. Тепер стає зрозумілим, що символьні позначення типів ,
,
... - є елементарною моделлю соціотипу і несуть багато інформації. Ця
двохелементна модель називається елементарною тому, що існують і складніші
моделі (чотири -, восьми - і шістнадцятиелементні), але в їхній основі все одно
лежить ця найпростіша модель.

4. Як побудувати елементарну модель соціотипу
Отже, існує 16 типів особи - 16 якісно різних способів сприймання, переробки
та відтворення інформації. Причому кожна психічно здорова людина обов'язково належить до одного з 16 типів інформаційного метаболізму (інші назви «соціонічні типи особи», «соціотипи», «тини ІМ»). У житті вони відрізняються
характерною поведінкою, колом інтересів, часто - зовнішністю, рухами, швидкістю реакцій, стосунками з іншими людьми. Дослідженнями цих особливостей
тинів, як ми вже зазначали, займається типологія. Можна сказати, що типологія
відповідає на запитання «Як?»; «Як різні типи діють у різних ситуаціях?», «Як
вони говорять, жартують, одягаються?» Проте глибинне розуміння людських
типів неможливе без відповіді на запитання «Чому?» Зрозуміти внутрішні механізми мислення і поведінки людей різних типів дозволяють соціонічні моделі.

МОДЕЛЬ типу інформаційного метаболізму - це психічні
функції, включені в структуру зв'язків, яка відображає уявлення
соціоніки про механізми функціонування психіки людини.
ЕЛЕМЕНТОМ моделі ми називаємо місце в структурній
схемі, котре заповнюється однією з психічних функцій. Для кожного елемента характерні свої особливості сприймання, переробки та відтворення інформації.
Можна сказати, що психічна функція - це «сутність», а елемент - «форма». Якщо психічна функція визначає здатність «працювати» з певним аспектом
інформаційного потоку, то елемент визначає масштаби цієї роботи, її структуру
і наявні обмеження.
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Як ми вже знаємо, найпростіша модель складається лише з двох елементів:

Перший елемент називається програмним, оскільки відповідна йому функція найбільш адекватно відтворює інформацію про навколишній світ і має дом інуючий вплив на сутність типу. Функція, що заповнює перший, програмний ел емент конкретного тину, відповідно називається першою функцією, або програмною функцією. Можна сказати, що саме програмний елемент надає «своїй» пс ихічній функції найбільші можливості, максимально можливий простір для маневру.
Другий елемент умовно називають елементом творчості, оскільки функція,
що його наповнює, у житті кожного типу виконує роль інструменту для творчого
впливу на навколишній світ. Функція, яка наповнює другий, творчий еле мент
називається другою функцією, або творчою функцією.
Ще раз сформулюємо правила побудови елементарної моделі:
А. Якщо тип раціональний, то на місці першого елемента буде фун кція логіки або етики, а на місці другого - функція сенсорики або інтуїції.
Для ірраціональних типів - навпаки.
Б. Якщо тип екстравертний, то на місці першого елемента буде "чо рна" функція, а на місці другого — «біла». Для інтровертних типів — навпаки.
Не забуваймо, що перша й друга функції не можуть бути "одного кольору", тобто обидві чорні або обидві білі. Це правило відображає той факт, що в
соціотипі дотримана певна рівновага екстравертної та інтровертної установок.

68
А тепер подивимось, як будується модель.
Якщо, наприклад, у людини перша функція — ділова логіка, а друга — сенсорика відчуттів, то модель її психіки матиме такий вигляд:

З другого боку: що можна сказати про цей тип, дивлячись на модель?
1)
2)
3)

це – екстраверт, оскільки перша функція – «чорна»;
він раціональний, оскільки перша функція – ділова логіка – є раціональною функцією;
він логік і сенсорик – це випливає із самих назв першої і другої функцій.

5. Ще раз про стандартні назви соціотипів
Для однозначного найменування соціотипів введена система стандартних (канонічних) назв типів. Вона грунтується на тому ж принципі, що й елементарна
модель;
- назва типу утворюється поєднанням назв першої й другої психічних
функцій даного типу; наприклад, якщо першою функцією є логіка, а другою сенсорика, то утворюється словосполучення «логіко-сенсорний», для інтуїції та
етики - «інтуїтивно - етичний» і т. д.;
- у залежності від екстравертності чи інтровертності типу його назва закінчується значенням цієї ознаки; якщо тип екстравертний, то в кінці назви буде
слово «екстраверт» (наприклад, «логіко-сенсорний екстраверт»), а якщо інтровертний, то — «інтроверт»
(«логіко-сенсорний інтроверт»);
- ознака «раціональність — ірраціональність» не називається, оскільки
вона визначається першим елементом моделі типу: якщо на першому місці логі-
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ка або етика — це раціональний тип, якщо сенсорика або інтуїція — ірраціональний.
Для прикладу дамо назву типу, модель якого ми побудували в попередньому розділі (цей тип раціональний, сенсорний, логічний, екстравертний). У
відповідності до правил побудови назв типів отримуємо:

ЛОГІКО-СЕНСОРНИЙ ЕКСТРАВЕРТ, скорочено - ЛСЕ,
тобто спочатку називаємо першу функцію, потім другу і, нарешті, значення ознаки «екстраверт-інтроверт».
А тепер виконаймо зворотнє завдання; за стандартною назвою типу визначимо його ознаки й психічні функції. Для прикладу розглянемо тип особи з
назвою «інтуїтивно - етичний інтроверт». Хід міркувань може бути такий;
- оскільки на першому місці названа ірраціональна функція - інтуїція, то
це - тип ірраціональний;
- оскільки це інтроверт, то перша функція є «білою» інтуїцією — інтуїцією часу;
- аналогічно, друга функція є «чорною» етикою - етикою емоцій.
Таким чином, перед нами тип ірраціональний, інтуїтивний, етичний та
інтровертний, а його елементарна модель має такий вигляд:

Ви, звичайно, зауважили, що в попередньому прикладі логіко-сенсорний
екстраверт був позначений лише трьома літерами — ЛСЕ. Справа в тому, що
при частому вживанні стандартних назв типів зручно використовувати їх абревіатури. У даному разі кожне слово стандартної назви типу замінюється його
першою літерою.
Зверніть увагу, що в скороченнях повторюються літери І та Е. Але це зовсім не заважає розшифруванню назви типу. Наприклад, як розшифрувати позначення «ІЛІ»?
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По-перше, має значення не тільки літера, але й місце її в абревіатурі. Перша і друга літери завжди позначають тільки психічні функції. У даному
випадку перше «І» розшифровується як «інтуїція», а «Л» — як «логіка».
По-друге, така ознака, як «екстраверсія-інтроверсія», завжди називається останньою як у повній, так і в скороченій назві типу. У такому разі літера
«І» на третьому місці означає «інтроверт», а повна назва типу розшифровується
як «інтуїтивно - логічний інтроверт».
Таким чином: ІЛІ - інтуїтивно-логічний інтроверт, ЛІІ - логікоінтуїтивний інтроверт, ЕСЕ — етико-сенсорний екстраверт і так далі.
Але найчастіше для позначення типів використовують їхні псевдоніми.
Якщо абревіатурні назви введені для економії зусиль соціоніків, наприклад, при
написанні спеціальних праць, то псевдоніми підбираються заради зручнішого
запам'ятовування особливостей кожного типу в широкому використанні. За
псевдоніми взято імена відомих історичних осіб чи літературних героїв відповідних типів. Порівняйте самі, що легше сприймається:
«Це — інтуїтивно-логічний екстраверт» чи «Це — ДОН-КІХОТ» ?
Відповідь очевидна. Коли називають псевдонім, то перед нами одразу ж
виринає цілісний образ типу, увиразнюється наше ставлення до нього, завдяки
чому легше зрозуміти, про який тип йдеться. Вживання різних форм назв тинів
(стандартних, скорочених чи псевдонімів) спеціально не регламентується. Система псевдонімів постійно розвивається і не є догмою, хоч, мабуть, з часом будуть знайдені найбільш відповідні імена і система стабілізується. Нагадаємо, що
кілька різних систем псевдонімів наведено вище
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6. Восьмиелементна модель соціотипу
Блоки
Будь-яка жива система (організм) складається з підсистем (елементів), які виконують певні спеціалізовані функції. Дослідження людської психіки дозволяють виділити чотири такі підсистеми, які в соціоніці називаються блоками.
Назви блоків були введені ще Аушрою Аугустинавічуте і з того часу не змінювались, хоча уявлення про сутність цих блоків отримали значний розвиток.
Блоки були відкриті емпірично, хоча зараз нам здається, що до них можна
було прийти і теоретично — шляхом застосування системного підходу.
Почнемо з того, що будь-яка жива система має дві підсистеми, одна з
яких спеціалізується на сприйманні, а друга - на продукуванні інформації.

Оскільки будь-яка система є частинкою надсистеми, то вона повинна
вміти сприймати з надсистеми сигнали керування. Існує два основні різновиди керуючих виливів; керування заохоченням («пряник») і керування покаранням («батіг»). То ж цілком логічно, що підсистема сприймання інформації
має складатися з двох блоків, кожний з яких спеціалізується на сприйманні
або «заохочуючих», або «караючих» впливів. Згідно з соціонічною традицією,
ці блоки називаються відповідно СУПЕРІД і СУПЕРЕГО:
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Підсистема продукування інформації також складається з д ВО Х блоків, один з
яких працює в режимі творчої діяльності (ЕГО, «Я»), а другий - в режимі виконання рутинних, напівавтоматичних операцій (ІД, «воно»):

Таким чином, з погляду психоінформаційного обміну, психіку людини можна
представити у такому вигляді:
Зазначимо, що насправді
кожен блок може і
сприймати, і продукувати
інформацію. Особливо це
стосується блоку ЕГО,
який здатний як продукувати, так і сприймати
надзвичайно
складні
образи.
Проте блоки СУПЕРЕГО і СУПЕРІД
особливо відкриті до
сприймання
керуючих
сигналів і, одночасно,
надто «сором’язливі» при продукуванні інформації. І навпаки, по блоках ЕГО та
ІД керувати людиною надзвичайно складно, в чому пізніше ми зможемо переконатись.
Уважний читач запитає, чому стрілки, що зображають сприймання і продукування інформації, мають різну довжину? Річ у тім, що за допомогою різної довжини стрілок ми прагнемо показати, що різні блоки працюють з інформацією
різних рівнів складності (різної «інформаційної насиченості»).
Блок ЕГО здатний продукувати найскладніші і найпотужніші інформаційні потоки. Щоправда, він здатний і сприймати таку ж складну інформацію,
проте вона його цікавить менше; блоку ЕГО значно цікавіше творити своє, а не
сприймати чуже. Тому блок ЕГО ще називається блоком творчості. Цей блок
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впевнений у власних силах, з усіх питань має власну думку, а до критики на
свою адресу ставиться спокійно і близько до серця її не сприймає (за винятком
тих випадків, коли припустився справді важких помилок). Будь-яке виявлення
активності за цим блоком дає людині відчуття сили і впевненості у собі.
Блок ІД загалом байдуже ставиться до сприйнятої інформації, його взагалі важко чимось зацікавити. Проте він непогано виконує засвоєні раніше операції і все те, що стало частиною його особистого досвіду. З цього боку ІД подібний до дисциплінованого, але не вельми ініціативного робітника. Він продукує
порівняно нескладні інформаційні образи, що й позначено на моделі коротенькою стрілкою.
Блок СУПЕРЕГО також не схильний до продукування потужних сигналів, але не тому, що йому «все байдуже», а тому, що він здебільшого не впевнений у власних силах. Особливо це стосується нових, нестандартних ситуацій.
Блок СУПЕРЕГО почувається затишніше, коли «не висовується», тримається
«тихіше води і нижче трави». Будь-які прямі чи непрямі вказівки, справедливі
або несправедливі зауваження чи звинувачення сприймаються цим блоком надзвичайно болісно. Тому, якщо хтось хоче підтримувати з цим блоком «добрі
стосунки», через нього треба давати інформацію надзвичайно обережно, дозовано і коректно — саме це ми прагнули відобразити за допомогою маленької
стрілки на вході до цього блоку. Все, що пов'язано з цим блоком (крім випадків,
коли він захищений доповнюючим партнером), породжує у людини відчуття
безсилля і невпевненості, з аспектів цього блоку вона потребує допомоги, розуміння, підтримки інших людей. Блок СУПЕРЕГО ніби прагне злитися з оточенням, пристосуватися до вже існуючих норм, тому його ще називають адаптаційним.
Блок СУПЕРІД зовсім по-іншому ставиться до нової інформації, його
девіз - «Більше, більше, більше інформації!» Цьому блоку важко завдати удару
надто потужним інформаційним потоком, навпаки — його можна вразити нестачею інформації, інформаційним голодом.
Блоки ЕГО і СУПЕРЕГО є найбільш усвідомленими, тому в моделі їх
зображають нагорі - «на поверхні». Зате блоки СУПЕРІД та ІД важко усвідомлюються, тому вони зображені внизу - у «підвальній частині» моделі.
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Скорочена
назва
ЕГО

Повна назва

Функціональне призначення

Блок творчості

Творення складних інформаційних образів,
самореалізація, випрацювання програми індивідуального і колективного розвитку та самовдосконалення

СУПЕРЕГО

Блок соціальної
адаптації

Сприймання соціальних норм і пристосування
до них, орієнтація на колективні дії та зовнішні авторитети, прагнення «не висовуватись»

СУПЕРІД

Блок сприймання
програми

Відкритість до сприймання нової інформації,
потяг до джерел такої інформації (людей, книг
тощо), прагнення дізнатись більше, більше,
більше ...

Блок
повсякденної
реалізації

Напівавтоматичне виконання відомих, перевірених часом і добре засвоєних операцій, здатність спокійно і якісно виконувати повторні,
рутинні маніпуляції

ІД
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Як побудувати восьмиелементну модель
Тут природно виникає запитання: «Яким чином правильно взаємодіяти з людиною, якщо у різних блоків протилежні вимоги до вхідної інформації?» Річ
у тім, що різні блоки сприймають різні аспекти інформаційного потоку, адже
вони (блоки) наповнені різними психічними функціями.
Але як дізнатись, які функції складають той чи інший блок? Якщо ми
знаємо елементарну модель соціотипу, то «елементарно» будуємо його повну
модель. Наприклад, ми хочемо побудувати модель сенсорно-логічного інтроверта. З попередніх розділів пам’ятаємо, як будується двохелементна модель:
перша функція — сенсорика, друга — логіка, а оскільки тип інтровертований, то сенсорика буде білою, а логіка — чорною, тобто маємо 1044. Далі ще
простіше: під сенсорикою малюємо інтуїцію, а під логікою - етику, причому
таких самих кольорів.

А тепер під блоком СУПЕРЕГО підводимо
риску (вісь симетрії) і будуємо дзеркальне
відображення, змінюючи при цьому кольори функцій на протилежні (адже на
різних місцях моделі не можуть бути однакові психічні функції). Ось і маємо
8-елементну модель соціотипу - «модель А».
Як ми вже говорили, інформаційний потік має певну структуру, тобто
є спектром аспектів інформаційного потоку (класична соціоніка розглядає 8
аспектів). Кожний з цих аспектів сприймається відповідною психічною функцією:
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Зрозуміло, що різні аспекти сприймаються з різною повнотою, оскільки
сприймаючі їх психічні функції належать до різних блоків. Те ж саме стосується і продукування інформації. Спробуймо це зобразити графічно для того самого соціотипу («Джек»):

Наведена схема дуже умовна, проте вона дозволяє показати, що складність (насиченість, потужність) інформаційних образів, які сприймаються
або продукуються, залежить від положення психічної функції в моделі соціотипу. Уявіть собі інформаційний потік у вигляді сонячного світла, а соціотип — у вигляді вікна з різнокольорового мозаїчного скла. Всього існує 16 вікон з різними мозаїчними узорами. Одне і те ж саме сонячне світло, проходячи
через різні вікна, створює 16 типів світлових узорів. Через одне вікно найяскравіше видно промені червоного кольору, через інше - синього і т. д. Щоб
скласти більш-менш об’єктивне уявлення про те, що робиться надворі, потрібно подивитись через всі 16 вікон. Це означає, що відносно об’єктивна розуміння навколишнього світу може досягнути лише група з 16 осіб різних
типів.
Ще приклад. Уявіть собі передавальну станцію, яка має 16 фіксованих
частот трансляції сигналу, причому на кожному каналі передається інформація
за чітко окресленою тематикою: на одному каналі - музика, на другому - події і
факти, на третьому - їхній аналіз, на четвертому - прогнозування і т. д. Кожна
людина у сфері досягнення цієї станції має приймач, який також має 16 фіксованих частот сприймання. Але ці приймачі не однакові - випускається 16 типів
базових моделей, причому кожний тип має свої унікальні особливості: один
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найчіткіше сприймає перший канал, гірше — другий і зовсім погано — шістнадцятий, другий тип - по-іншому, третій - ще інакше і т. д. Тому власники
приймачів однієї моделі, наприклад, добре обізнані щодо фактичного стану
скрап, але не мають поняття, як розгортатимуться події у майбутньому, власники приймача іншої моделі чудово розуміються на музиці і людських емоціях, але мають дуже приблизні уявлення про загрози розвиткові людської цивілізації, оскільки цей канал у них працює надто слабенько і т. д.

Подібним чином відбувається сприймання людиною інформаційного
потоку: певний аспект інформаційного потоку вступає в резонанс з відповідною психічною функцією, а повнота цього сприймання залежить від місця
психічної функції в моделі соціотипу. Місце психічної функції в моделі соціотипу називається елементом моделі. Класична соціоніка розглядає восьмиелементну модель соціотипу2. Кожний елемент має свої унікальні властивості,
номер і назву:

2

В основу запропонованої автором восьмиелементної моделі покладена «модель А»
Аушри Аугустинавічуте.
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Кожному елементу моделі відповідає одна з 8-ми психічних функцій. Іноді можна почути: «перша психічна функція», «друга функція» тощо. Це означає, що
функція знаходиться на місці першого елемента, на місці другого елемента і т.
д. Елемент, у якому знаходиться психічна функція, визначає, яким чином ця
функція сприймає і продукує інформацію: та ж сама функція на місці різних
елементів по-різному сприйматиме і продукуватиме відповідний аспект інформаційного потоку.

Структура елементів соціотипу
Як ми вже говорили, елементи моделі соціотипу (елементи інформаційного
метаболізму, або елементи ІМ) мають певну структуру, яка визначає можливості психічної функції щодо роботи з відповідним аспектом інформаційного потоку. Для уявлення про структуру елементів зручно скористатися поняттям 4-х
лінійно незалежних вимірів (просторів), кожний з яких визначає специфіку інформаційної діяльності.
ПРОСТІР ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ - визначає здатність ефек-

тивно працювати з інформацією, пережитою і засвоєною завдяки власному досвіду, на рівні напрацьованих навиків і перевірених часом рутинних операцій. Це здатність виконувати дії, які
робляться ніби самі собою, напівавтоматично. Наприклад, людина, яка професійно друкує на друкарській машинці, не задумується над тим, яким пальцем на яку клавішу натиснути. У
цьому просторі людина може діяти лише в рамках напрацьованого особистого досвіду. У ньому немає місця ні для творчості,
ні для активного пошуку інформації, ні навіть для адекватного
розуміння цих речей. Це найпростіший рівень роботи з інформацією, але одночасно це — база, на якій будуються складніші рівні інформаційної діяльності. Тому цей простір присутній у всіх елементах інформаційного
метаболізму, а у двох з них — «елементі найменшого опору» (№4) і «елементі
непротиставлення»(№7) — він є єдиним, тобто ці елементи мають найпростішу
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структуру. Якщо вжити аналогії з геометрії, то одновимірні елементи подібні до
вектора:

ПРОСТІР НОРМАТИВНОЇ ІНІЦІАТИВИ - визначає здатність

ефективно працювати з інформацією, яка виходить за межі особистого досвіду, але знаходиться в рамках прийнятих норм і
правил. Завдяки цьому простору людина здатна працювати з
інформацією, засвоєною з книжок, кінофільмів, від інших людей. Очевидно, що цей простір передбачає значно вищий рівень
ініціативності, адже в ньому людина самостійно шукає потрібну
інформацію, самостійно вчиться, здатна вдало оперувати тим, з
чим раніше особисто не мала справи. Завдяки цьому вектору
людина має можливість вчитися не лише на своїх, але й на чужих помилках, вчитися не лише на своєму, але й на чужому
досвіді. В «елементі найменшого опору» (№4) і «елементі непротиставлення»
(№7) цього простору немає. Чи означає це, що за цими елементами робота з
нормативною інформацією цілком неможлива? Ні, просто такого роду робота
носитиме випадковий характер і не даватиме стійких надійних результатів. Наприклад, у етико-інтуїтивного інтроверта («Доктор Ватсон») на місці елемента
найменшого опору знаходиться силова сенсорика. Це значить, що в питаннях
застосування силового тиску «Ватсон» ефективно діятиме лише в тих ситуаціях,
які він особисто пережив. І ніякі книжки чи чужі поради йому в цьому не допоможуть — в ситуаціях за межами особистого досвіду дії «Ватсона» носитимуть
випадковий і часто неадекватний характер: скажімо, він може поводитись надто
толерантно там, де насправді потрібна жорсткість, і навпаки.
«Рольовий елемент» (№3) і «елемент стандартних операцій» (№8) мають
лише два розглянуті вище простори — особистого досвіду і нормативності,
тому ефективна робота на інших рівнях інформаційної діяльності (в інших просторах) для цих елементів протиприродна. Чи можливі за цими елементами дії,
що виходять за межі встановлених норм? Так, можливі, але результати таких
дій матимуть випадковий і ненадійний характер і навіть при добрих намірах
можуть призводити до руйнівних наслідків. Тому за «двовимірними» елементами ефективні і конструктивні дії можливі лише в рамках встановлених норм
(соціальних, наукових, технологічних тощо) — звідси і назва цього простору.
Як ви вже здогадались, двовимірні елементи можна умовно зобразити у вигляді
площини. Зрозуміло,
що рухаючись по
площині, ми маємо
значно більше можливостей для маневру, ніж при переміщенні по прямій лінії.
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Аналогічно двовимірні елементи мають значно більші можливості, ніж елементи одновимірні. Саме тому за двовимірними елементами №3 і №8 людина діє
значно активніше і впевненіше, ніж за одновимірними №4 і №7.
ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ — визначає здатність ефективно діяти за межами при-

йнятих норм, тобто здатність творити і здатність розуміти творчість інших. Цей
вектор з’являється у «творчому» (№2) і «сугестивному» (№5) елементах. Але якщо «творчий елемент» зорієнтований на власну
творчість (хоча може добре розуміти й інших), то «сугестивний
елемент» прагне сприймання творчості інших людей, він більше
слухає, ніж говорить.
Але що ми розуміємо під назвою «творчість»? Найперше - вміння
впевнено і ефективно діяти в нових, невідомих ситуаціях. Щоб
краще зрозуміти різницю між простором творчості і простором
нормативності, доцільно поміркувати, чим відрізняються творець і
ерудит. Різниця в тому, що потрапляючи у нові, незнайомі ситуації, ерудит переживає почуття страху і невпевненості, а творець - приплив натхнення і радісне збудження: «Нарешті з’явилась проблема, яку треба вирішити!» Якщо ерудит накопичує інформацію про фактичний стан речей, прийняті
норми і стандарти, то творця більше цікавлять методи
ефективної діяльності, механізми логічних умовиводів,
технології та алгоритми. Якщо одновимірні елементи
можна зобразити лінією, а двовимірні — площиною, то
для тривимірних елементів найбільше підходить просторова фігура, наприклад паралелепіпед або куб. Очевидно, що тривимірні елементи надають «своїм» психічним
функціям значно більшої свободи дій і більші можливості, аніж двовимірні елементи.
ПРОСТІР ЦІЛІСНОСТІ - визначає здатність до пізнання

об’єктів і явищ у системі взаємозв’язків з іншими об’єктами і
явищами. Цьому простору властивий глибокий, серйозний,
всеосяжний, цілісний погляд на життя. Він не схильний розмінюватись на дрібниці — якщо він щось робить, то робить
масштабно, ґрунтовно, за великим рахунком. Цей простір
відкриває можливості оволодіти системою універсальних і
вічних принципів, які дозволяють діяти не тільки розумно,
але й мудро.
Можна сказати, що 4-вимірний елемент так відрізняється від
3-вимірпого, як мудрість від розуму. Якщо простір творчості дозволяє вміло

діяти в нових ситуаціях, то для простору цілісності «нових» ситуацій не існує.
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Якщо нова ситуація викликає у 3-вимірного елемента стан захоплення і творчого збудження, то 4-вимірний елемент цю ж ситуацію сприймає зі спокійною і
впевненою діловитістю. Якщо 3-вимірний елемент — це талановитий плавець,
який шукає гідних суперників і нові водні перепони, щоб продемонструвати
свої блискучі можливості, то 4-вимірний елемент — це дельфін, який все життя
спокійно і впевнено плаває у воді і якого не здивуєш жодними рекордами.
Простір цілісності присутній лише в «програмному» і «оціночному»
елементах, але виявляється у них по-різному. В «оціночному» елементі він зорієнтований не стільки на продукування, скільки на сприймання складних, цілісних інформаційних образів. Зате у «програмному» елементі простір цілісності
дозволяє не тільки слухати, але й говорити - не часто, проте завжди по суті і
тільки тоді, коли справді потрібно. Тому в житті 4- вимірний елемент видається

менш активним, ніж 3-вимірний, але це тільки тому, що він краще бачить проблеми
і не поспішає робити помилки.
Психічна функція реалізує себе тільки в структурі відповідного елементу ІМ і
лише тою мірою, якою їй це дозволяє елемент ІМ. Функція, яка опинилась у
структурі елемента з одним виміром, намагається максимально реалізувати себе
в наявному просторі. При появі простору (виміру) вищого порядку, психічна
функція концентрує енергію саме в цьому просторі, що призводить до «відтоку»
енергії з нижчого простору. Наприклад, людина, яка розвинула в собі здатність
творчої роботи, до певної міри втрачає здатність якісного виконання рутинних
операцій. Їй це стає нецікаво, адже в людині закладене прагнення до самореалізації на максимально можливому рівні складності.
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Структура елементів інформаційного метаболізму
№
про
сто

Назва
психоінформаційного

Функціональне призначення
Елементи*
психоінформаційного простору

простору
особистого досвіду

4, 7 — інертні

Якісне виконання однотипних, рутинних,
стандартних операцій

2

нормативності

3, 8 — контактні

Усвідомлення і застосування соціальних
нормативів та чужого досвіду

3

творчості

2, 5 — контактні

Ефективні дії в нестандартних ситуаціях

4

цілісності

1,6 — інертні

1

РУ

Осягнення мудрості та контакт з надсистемою (Богом)

* Елементи ІМ, у яких цей простір є найвищим.

Наявність різної кількості просторів визначає активність елементів. Одновекторні елементи занадто прості для виявлення якоїсь більшої активності, вони
діють лише в одному вимірі, тож у них ніби немає простору для маневру. У
чотиривимірних елементів достатньо простору, але вони цим простором настільки вільно оперують,
що досягають потрібних
результатів при мінімальних затратах енергії, виявляючи мінімальну активність. У зв'язку з цим 1 вимірні і 4-вимірні елементи умовно називаються
ІНЕРТНИМИ, а 2 вимірні і З вимірні називаються
КОНТАКТНИМИ.
Інертні елементи ми позначаємо чітко окресленими квадратами, ніби вони «закриті» для несподіваного, спонтанного спілкування Контактні елементи позначені без цієї «замкнутості», оскільки вони при спілкуванні легко скидають «захисну оболонку» і швидко включаються у взаємодію:
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Підведемо деякі підсумки:
• Інформаційний потік складається із сегментів, які називаються аспектами інформаційного потоку.
• Кожний аспект сприймається, опрацьовується і продукується відповідною психічною функцією.
• Психічна функція працює тільки в структурі елемента ІМ.
• Можливості психічної функції визначаються елементом ІМ, на місці
якого вона знаходиться.
• Елемент ІМ може мати від одного до чотирьох вимірів (психоінформаційних просторів).
• Чим більша розмірність елемента, тим більші потенційні можливості
і свобода дії відповідної психічної функції.
• Психічна функція реалізує себе настільки, наскільки це їй дозволяє
відповідний елемент ІМ.
• Психічна функція прагне самореалізації у найвищому просторі, доступному у відповідному елементі ІМ. Саме у ньому вона концентрує
свої зусилля.

7. Властивості елементів інформаційного метаболізму
Властивості елементів ІМ виявляються через психічні функції, які знаходяться
на місці цих елементів. Можна сказати, що психічна функція наповнює елемент
ІМ відповідною сутністю; у свою чергу, структура елемента (його вимірність)
визначає потенційні можливості «своєї» психічної функції щодо її самореалізації. У зв’язку з цим прийнято вживати назви «програмна функція» (тобто психічна функція на місці програмного елемента), «творча функція» (функція на
місці творчого елемента), «функція найменшого опору» і т. д. Давайте дослідимо властивості елементів ІМ, розглядаючи властивості психічних функцій, що
знаходяться у їхній структурі.

1. ПРОГРАМНИЙ ЕЛЕМЕНТ
Психічна функція на місці програмного елемента - найбільш розвинена і усвідомлена, нею користуються творчо і з почуттям задоволення. За все, що стосується програмної функції, рідко соромляться і червоніють. По ній можна сперечатись, можна згоджуватися і йти на поступки, але майже неможливо відчути
себе в незручному або принизливому становищі. Програмна функція — самостійна, творча, практично не піддається тиску оточення, добре сприймає нові
об’єктивні аргументи, але ніколи не поступається через те, що комусь так хо-
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четься або так здається. «Її специфіка - схильність вказувати і керувати, але аж
ніяк не приймати непереконливі або мало зрозумілі вказівки. Це дещо подібно
до такого виразу: або вчу, або сам вчусь»3. Якщо щось, пов’язане з програмною
функцією, інші сприймають інакше і неправильно, то це може дивувати і навіть
смішити, але не обурювати. Тут за кожним визнається свобода мислення і дій,
тут виявляється великодушність, тут не прийнято зациклюватись на дрібницях,
тут все робиться масштабно.

2. ТВОРЧИЙ ЕЛЕМЕНТ
- менш зрівноважений, ніж програмний елемент, більше зацікавлений у престижі, більш демонстративний, більше працює «на глядача». Творчої функції також
не соромляться, але їй властива тенденція «блиснути», «покрасуватись», у ній
часто спостерігається те, що можна назвати навіть деякою спекулятивністю або
кокетством. Свою творчу функцію людина прагне використати як універсальний інструмент, нею бажає привернути увагу, показати свою силу і здібності,
здивувати, викликати захоплення. На думку А. Аугустинавічуте, це пов’язано з
тим, що перша (програмна) функція служить людині для зв’язку з об’єктивним
світом, а друга призначена служити творенню нового для себе і для інших, того,
що має привертати увагу, дивувати і радувати. Це — висновки, рішення, твори,
які вимагають схвальної оцінки4. Процес творчості вимагає максимальної свободи, тому творча функція іноді викликає враження деякої легковажності і непостійності: сьогодні у неї одне, завтра друге, але не тому, що перше було помилковим, - просто творча функція бажає випробувати всі можливі варіанти,
прагне завжди чогось нового і незвичайного.
Якщо програмна функція не схильна демонструвати свою силу і самостійність, то у творчої функції ми спостерігаємо прагнення до підкреслення власної самостійності, що супроводжується більшою, ніж за першою функцією,
впертістю, непоступливістю і категоричністю. Щодо людей, які мають інші
погляди і поводяться «неправильно», творча функція виявляє менше толерантності, гумору і великодушності; навпаки, тут з’являються тенденції виклику,
оцінки стають різкішими і контрастнішими. За цією функцією людину не лякає
будь-яка критика чи насмішка: при найменшій спробі зовнішнього тиску людина переходить в енергійну контратаку і різко ставить нападника «на місце»
(отримуючи при цьому непідробне інтелектуальне задоволення).

3

Аугустинавичуте А. Теория интертипных отношений (рукопись). - Вильнюс, 1980. - 116
с., С.34.
4
Там само, С.35.
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3. РОЛЬОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
- не схильний до самостійних і творчих дій, принаймні він постійно озирається на прийняті норми: чи то у сфері науки, чи людських відносин, чи
організації побуту. За рольовою функцією людина здебільшого не впевнена
у власних силах, тому особливо старається показати всім іншим, що тут все
гаразд, що вона знає, як треба, і що тут вона цілком відповідає загальноприйнятим стандартам. Як тільки людина потрапляє під сторонні погляди,
вона починає «лізти зі шкіри» саме за рольовою функцією, оскільки їй здається, що тут вона недопрацьовує і що оточуючі люди це бачать («на злодієві шапка горить»), і в цих аспектах сумніваються у її компетентності, а то й
засуджують. Тим більше, що будь-які критичні зауваження за рольовою
функцією сприймаються досить боляче і потім довго не дають спокою.
За нормативною функцією людина може оперувати тільки у просторі
нормативної ініціативи, тому вся її активність направлена на пізнання і засвоєння норм. Наприклад, якщо на місці третьої функції знаходиться логіка співвідношень (40), то людина багато читає словники та енциклопедії, щоб «бути в
курсі» і у новій компанії не потрапити в халепу. Якщо рольовою функцією є
етика відносин (60), тоді людина особливо цікавиться етикою поведінки, перечитує Дейла Карнегі, в новому товаристві намагається бути підкреслено ввічливою і люб’язною.
У зв’язку з такою інтенсивністю споживання нормативної інформації
рольовий елемент іноді називають інформаційним входом. Хоча, за великим
рахунком, людину по-справжньому мало цікавлять питання, пов’язані з рольовою функцією, адже ця зацікавленість і навіть стурбованість мають вимушений
характер: «хочеш почуватись захищеним — вивчай і оволодівай цією сферою».
Це відчуття неповноцінності за рольовою функцією і потреба бути за нею завжди напоготові призводять до того, що людина в будь-якому новому товаристві
починає грати роль, видавати себе за когось іншого: етики демонструють
свою логіку, інтуїти - практичність, сенсорики - здатність проникати в сутність
речей і філософствувати тощо. Чому ми наголошуємо, що це виявляється в
новому товаристві, в незвичному оточенні? Річ у тім, що рольова функція активі-

зується там, де людина не впевнена в оточенні, ще до нього не пристосувалась,
підсвідомо чекає «удару», критики або насмішки. А будь-яке нове товариство і
взагалі нова ситуація — потенційно небезпечні, тому людина вважає за краще
свої слабкі місця тримати захищеними і не розслаблюватись.

4. ЕЛЕМЕНТ НАЙМЕНШОГО ОПОРУ
— найбільш вразливе місце у психоінформаційній структурі людини, основне
джерело всіх конфліктів, образ і непорозумінь, сумнівів і переживань. Функція
найменшого опору відзначається особливою консервативністю, «в’язкістю»
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мислення і поведінки5. Неоперативність після отримання нової інформації настільки велика, що за цією функцією неможливі ніякі серйозні зміни без допомоги авторитетів, їхньої згоди і напучування. Тому на людей, у яких ця ж функція є програмною або творчою, дивляться з острахом і недовірою — здається,
що вони «граються з вогнем». Це й зрозуміло, адже функція найменшого опору
оперує лише у просторі особистого досвіду, діє лише в одному вимірі і не бачить можливостей дії в інших вимірах (тому вона є інертною функцією). Звичайно, іноді у цієї функції бувають спроби діяти в ширших масштабах і виходити за межі набутого досвіду, проте це здебільшого закінчується невдало і стає
таким джерелом сумнівів та докорів сумління, що людина швидко відмовляється від подібних ініціатив і зарікається від них на майбутнє. Роздуми щодо невдач за функцією найменшого опору призводять до того, що вона, непогано усвідомлюється: людина починає здогадуватись, що тут вона «не на висоті», тож
краще сидіти тихо і не висовуватись. Але нерозуміння того, що у кожного є своя

точка найменшого опору, нерідко є головною причиною відчуття власної «ненормальності» або «неповноцінності».

5. СУГЕСТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
також можна назвати «вразливим місцем» у психоінформаційній структурі
людини, але зовсім в іншому розумінні. Сугестивна функція, як і функція найменшого опору, здебільшого не здатна критично оцінити інформацію, яка на неї
надходить, у неї ніби відсутні «вхідні фільтри» для відсіювання неякісних вхідних сигналів. Але, на відміну від четвертої функції, п’ята функція весь час потребує нової інформації і прагне нею насититись; це свого роду помпа, яка всмоктує будь-яку нову інформацію. Крім того, сугестивна функція значно важче
усвідомлюється людиною, за нею людина діє неначе у повній темряві і навіть
не здогадується, що тут нею можуть маніпулювати.
За цією функцією відбувається навіювання на підсвідомому рівні, звідки й
назва — «сугестивна» (сугестія - навіювання); з цієї ж причини п’яту функцію
називають програмним входом. Ці некритичність і неусвідомленість призводять до того, що будь-які більш-менш оформлені сигнали, котрі надходять на
сугестивний елемент, людина сприймає як керівництво до дії. Ви можете легковажно пожартувати, але якщо цей жарт «потрапить» на п’ятий елемент, він буде
сприйнятий цілком серйозно і може ініціювати конкретні вчинки. Треба тільки,
щоб жарт мав серйозну форму, оскільки сугестивна функція, часто не вміючи
оцінити сутність інформації, звертає увагу саме на форму - як мала дитина,
котра оцінює цукерку за яскравістю обгортки.

5

Там само, С.38.
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6. ОЦІНОЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ
багато в чому подібний до сугестивного - він також, хоча й меншою мірою,
«всмоктує» будь-яку нову інформацію, проте робить це більш усвідомлено і
більш критично. Завдяки своїй складнішій структурі він здатний діяти в чотирьох психоінформаційних вимірах, може сприймати досить складні образи і
порівняно непогано (як для блоку СУПЕРІД) оцінювати якість нової інформації, хоча й робить це набагато повільніше, ніж програмний і творчий елементи.
Як і п’ята функція, шоста функція із задоволенням сприймає все нове, і чим
більше на неї надходить інформації, тим комфортніше вона почувається. Отож,
якщо прагнете зацікавити людину, поговоріть з нею на теми, пов’язані з п’ятою
і шостою функціями.

7. ЕЛЕМЕНТ НЕПРОТИСТАВЛЕННЯ
один з найменш усвідомлюваних, він рідко коли має власну думку і зовсім не
схильний її відстоювати. Як правило, людину мало цікавить інформація по сьомому елементу, точніше, вона і сама не знає, цікавить чи ні. Цей елемент одновимірний, по ньому людина вважає за краще особливо не виходити за межі
особистого досвіду, зате робить свою справу спокійно і кваліфіковано — як
досконалий автомат. Треба сказати, що функція непротиставлення, як правило,
володіє великим особистим досвідом і тому є надійною у виконанні відпрацьованих, стандартних, рутинних операцій. Іноді це навіть можна сплутати з творчістю, проте насправді тут творчістю й не пахне. Поставте людину за цією функцією у нову для неї ситуацію, і Ви побачите, наскільки неефективними і ненадійними будуть її дії. Проте сьома функція є активнішою порівняно з іншою
одновимірною (і також інертною) функцією — четвертою. Це пов’язано з їхнім
різним призначенням: четверта призначена для сприймання і реагування на
сигнали «караючого керування», вона «запроектована» бути беззахисною, тому
навіть у просторі особистого досвіду накопичення інформації йде у ній дуже
важко. А от сьома функція «запроектована» для продукування інформації і виконання однотипних операцій, тому вона швидко наповнюється особистим
досвідом і здатна до його ефективного застосування.

8. ЕЛЕМЕНТ СТАНДАРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
- багато в чому подібний до сьомого елемента, проте відчутно активніший і
здатний до складнішої діяльності. Він двовимірний, тобто має здатність діяти у
вимірі нормативної ініціативи, а оскільки є контактним елементом, то легко,
«без розкачки» вступає у взаємодію. Він не схильний до творчості, але на рівні
виконання унормованих, стандартних операцій діє цілком ефективно і надійно.
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8. Психічна функція та її психоінформаційні тіла
Психічна функція, потрапивши у певний психоінформаційний простір («піпростір», або «пі-вимір»), поступово освоює його, навчається у ньому діяти
ефективно. Якщо функція освоїла цей простір, то вона в ньому починає діяти
спокійно, впевнено й ефективно, цей простір стає її рідною стихією, як для риби вода. При цьому складається враження, ніби у людини сформувався спеціальний
орган, який і дозволяє діяти природно та невимушено. У цьому випадку прийнято
казати, що за цією функцією людина сформувала відповідне психоінформаційне тіло: тіло особистого досвіду, тіло нормативності, тіло творчості і тіло цілісності.
Наприклад, перша функція «Дон-Кіхота» (інтуїція можливостей) знаходиться на місці 4-вимірного елемента, тому потенційно може освоїти всі чотири
пі-простори. Але це ще не значить, що вона їх вже освоїла, тобто сформувала
всі чотири пі-тіла. У залежності від рівня розвитку ми розрізняємо інтуїцію
можливостей чотирьох рангів;
—1 (з тілом особистого досвіду).
—2 (з
нормативним тілом).
—3 (з тілом творчості) і
—4 (з тілом цілісності). Це
нам дозволяє розрізняти «Дон-Кіхота-1», «Дон-Кіхота-2», «Дон-Кіхота-3» і
«Дон-Кіхота-4».
Виникає запитання, чи може, наприклад, «Дон-Кіхот-1» діяти за інтуїцією можливостей у просторі творчості, адже в нього немає тіла творчості? Перший елемент, на місці якого знаходиться інтуїція можливостей, має всі чотири
пі-простори, тому будь- який «Дон-Кіхот» схильний сміливо діяти за першою
функцією в будь-якому просторі, але адекватними його дії будуть лише в тому
пі-просторі, в якому сформоване пі-тіло. «Дон-Кіхот-1» може прагнути до творення грандіозних філософських узагальнень, але здебільшого це будуть пусті
фантазії (хоча й можливі випадкові попадання в ціль). На рівні простору цілісності (простору-4) довіряти можна лише «Дон-Кіхоту-4».
Можна сказати, що рівень розвитку людини визначається розвитком її
першої (програмної) функції, оскільки саме вона має домінуючий вплив на
людську особистість. Помічено, що рівень розвитку всіх інших психічних функцій людини не може перевищувати рівень розвитку першої функції. Наприклад, в Дон-Кіхота №1, як правило, не може бути жодної функції з рангами 2, З
чи 4; особа, яка має першу (програмну) функцію рангу 1, не може мати другу (тво-

рчу) функцію вищого рангу, хіба що у випадку якогось спеціального однобокого розвитку.
А тепер розглянемо, як психічні функції самореалізуються у різних психоінформаційних просторах.
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1. Простір особистого досвіду (елементи №7, №4)
Він дозволяє людині вчитися на власних помилках. Наприклад, у випадку «етики відносин» людина на власному досвіді вчиться:
- як ввічливо поводитись;
- що казати, щоб сподобатись іншим;
- як попросити, щоб тобі не відмовили;
- як діяти, щоб нікого не образити;
- як висловити свої почуття іншій людині;
- як зрозуміти ставлення до тебе інших;
- як справити потрібне враження на потрібних людей.
Людина потрапляє в різні ситуації, робить помилки і досягає успіху, запам’ятовує ці ситуації і свої дії — правильні чи помилкові. Напочатку часто
трапляється, що людина по кілька разів повторює ті ж самі помилки - як це ми
спостерігаємо у дітей (діти при народженні не мають жодного сформованого пітіла). Але з часом людина випрацьовує здатність швидко навчатись на власних
помилках і не повторювати їх другий раз. Це означає, що у людини сформувалось тіло особистого досвіду. Людина, яка так і не сформувала це тіло, на все
життя залишається дитиною, хоча такі випадки трапляються не часто. Людина1 (людина з програмною функцією рангу 1, тобто лише з тілом особистого досвіду) здатна запам’ятовувати і достатньо точно відтворювати один раз виконані
дії, а також багатократно їх повторювати без зниження якості виконання. Ця
здатність якісно провадити одні і ті ж самі дії дає можливість «відшліфовувати»
їх і виконувати з надзвичайною майстерністю.
Пояснимо розвиток тіла особистого досвіду на прикладі функції «етика
відносин». Як ми вже казали, людина народжується без жодного готового психоінформаційного тіла, їх ще треба сформувати. Формування пі-тіл починається
з того, що людина вчиться якісно повторювати засвоєні раніше навики. Наприклад, дитині пояснили, що зі старшими треба першим вітатись. Вона не зразу це
запам’ятає, на перших порах буде забувати, але згодом це у неї увійде в звичку і
робитиметься автоматично. Далі дитині пояснили: якщо комусь зробив прикрість, то треба вибачитись. Це також дається не зразу, але з часом перейде у
стійку звичку. Поступово дитина навчиться якісно відтворювати певні корисні
дії з мінімальним часом на їх засвоєння, скажімо, з першого чи другого разу.
Наприклад; дитина, сидячи, їхала в автобусі. На зупинці в автобус зайшла старенька бабуся і стала поруч. Дитині пояснили, що старшим треба поступатися
місцем. Після цього випадку дитина ЗАВЖДИ поступається місцем старшим.
Якщо і в усіх інших ситуаціях людина здатна швидко засвоювати нові навики,
то це дає підстави говорити, що в неї сформувалась певна стійка психічна
якість. Повторимо, що ця психічна якість - ніби новий орган, який дозволяє
діяти легко і невимушено. Цю стійку, добре сформовану якість ми називаємо
«психоінформаційним тілом», у даному випадку — «тілом особистого досвіду»
психічної функції «етика відносин».
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Навчання у просторі особистого досвіду має порівняно пасивний характер: просто людина потрапляє в певні ситуації і виносить з них певний досвід. Якщо вона потрапляє в нову ситуацію, то найперше намагається згадати, чи
потрапляла вона в неї раніше і як при цьому діяла. Якщо ж дана ситуація не має
аналогів, тоді людина або зупиняється, або діє за принципом «якось воно буде»,
навпомацки, методом спроб і помилок.
За функціями №7 і №4 людина може сформувати лише тіло особистого досвіду. Можна припустити, що за допомогою спеціальних методик і тренувань можна розвинути й вищі тіла, але такий розвиток буде протиприродним;
він потребуватиме таких витрат часу і енергії, що призведе до відставання з
інших функцій. Розвивати вищі виміри в одновимірних функціях - це те ж саме,
що з корови робити скакуна для спортивних змагань.
2. Простір нормативності (елементи №8, №3)
Якщо елемент має тільки один вимір, то за ним подальший розвиток людини
відбувається тільки на цьому рівні: відчув на власному досвіді - засвоїв - здатний ефективно діяти у подібній ситуації. У всіх інших ситуаціях, не пережитих
особисто, людина завжди буде діяти невпевнено, наосліп.
Двовимірний елемент дозволяє йти далі і засвоювати нові навички з інших джерел, не пов’язаних з особисто пережитими ситуаціями, - з’являється
здатність надійно діяти у стандартних ситуаціях завдяки книжкам, кінофільмам,
розповідям товаришів, учителів і т. д. Наприклад, людина прочитала, що сумного треба втішити. І відразу ж, як тільки вона зустріла свого засмученого знайомого, вона виявила до нього увагу і постаралась його втішити, причому зробила
це вдало. Дана ситуація відразу ж входить у запас стандартних ситуацій «тіла
особистого досвіду», а людина розуміє, що книжні знання можна ефективно
застосовувати. З часом людина навчається ефективно застосовувати знання,
здобуті не особисто, а іншими людьми, вчитися не на своїх, а на чужих помилках. Це значить, що у людини виробилась нова стійка психічна якість, яку ми
називаємо «тілом нормативності» або «тілом колективного досвіду», оскільки
вона виявляється у застосуванні вже відомих у суспільстві знань, норм, стандартів.
Отже, тіло нормативності дозволяє вчитися на чужому досвіді, засвоювати інформацію та знання, які є набутком соціального інтелекту, і
діяти згідно з цими знаннями.
Навчання у просторі нормативності має значно активніший характер, ніж
у просторі особистого досвіду. Якщо люднна-2 потрапляє у ситуацію, яка виходить за межі її особистого досвіду, то не застигає в паралічі і не кидається наосліп вперед; вона «підключається» до колективного досвіду, до накопичених
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соціумом знань і вміло їх застосовує. Не ситуація вчить людину, але людина
сама шукає потрібні їй знання і самостійно вчиться.
Людина з розвиненим тілом нормативності — людина-2 — відкриває перед собою колосальні можливості в порівнянні з людиною-1. Серед іншого,
людина-2 значно активніша і самостійніша. Наприклад, купивши складний електронний прилад, людина-1, щоб не помилитись, покличе приятеля, який підключить цей прилад і навчить, як ним вірно користуватись. Людина-2 не потребує сторонньої допомоги — вона уважно прочитає інструкцію, при потребі
знайде додаткову інформацію і самостійно все зробить так, як треба. Причому
зробить це спокійно, впевнено і якісно.
Людина з тілом нормативності активно користується колективним досвідом і сміливо його застосовує. Але іноді виникають унікальні ситуації, яким
вона не знаходить аналогів, які не відповідають загальноприйнятим нормам, до
яких не можна знайти жодних інструкцій чи пояснень, у такій ситуації людина2 втрачає відчуття внутрішнього комфорту, вона або зупиняється в безсиллі, або
починає діяти навпомацки, на власний страх і ризик.
Людина, в якої за відповідними функціями розвивається друге тіло, концентрує на ньому свою енергію, увагу, зусилля. Це й зрозуміло, адже це тіло
відкриває їй нові можливості, дає новий простір для маневру. Але при цьому
менша увага звертається на тіло особистого досвіду, що, як правило, призводить до втрати деяких можливостей цього тіла. Наприклад, людина-2 здебільшого втрачає здатність до якісного виконання однотипних операцій. Вона
від них швидко втомлюється, їй все це стає просто нецікавим. Звідси випливає
парадоксальний висновок: є справи, які людина-1 робить найкраще, - це
справи, пов’язані з багатократним повторенням однотипних операцій, здатність працювати «на конвеєрі».
Якщо Ви працювали у великих колективах, то, можливо, звернули увагу
на деяких своїх колег, які з радістю робили однотипну роботу і жахались, коли
їм доручали щось нове. Це відомий феномен, у свій час на нього звернув увагу
творець конвеєра Генрі Форд: «Творчо обдаровані люди, для яких, завдяки цьому, всяка монотонність видається жахливою, легко схиляються до думки, що й
інші так само ініціативні, як і вони, і цілком марно співчувають робітнику, який
з дня на день виконує майже ту саму роботу. ...Для більшості людей покаранням
є необхідність виявляти ініціативу. Ідеальною їм видається робота, яка не висуває ніяких вимог до творчого інстинкту» 6. Тепер зрозуміло, що Форд мав на
увазі людей-1, які справді становлять більшість у суспільстві.
6

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Пер. 3 англ. - Москва: Финансы и статистика,
1989. - 206 с., С. 89.
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Із цього випливає один дуже практичний
висновок: для виконання однотипних операцій
треба шукати саме людей-1, які їх виконуватимуть краще за всіх: спокійно, якісно, впевнено.
Зрозуміло, що при цьому виконувана ними
робота має в основному відповідати їхньому
соціотипу — першій або другій психічній функції.
Тіло нормативності розвивається лише після того, як сформувалось тіло
особистого досвіду.
Можна сказати, що тіло нормативності формується в середовищі тіла особистого досвіду, виростає з нього.
Слід пам’ятати, що посилення вищого
тіла має тенденцію призводити до послаблення нижчих тіл.
Тіла нормативності - це найвищі тіла, які
можуть розвинути функція стандартних
операцій (№8) і рольова функція (№3).
Розвиток за цими функціями вищих тіл творчості і цілісності — є неприродним і
безперспективним.
Помічено, що існує певний зв’язок між наявністю у людини тіла нормативності і силою її бажань та пристрастей. Річ у тім, що тіло нормативності дає
відчутний імпульс до розвитку у людини її ініціативи, яка, природно, супроводжується сильними бажаннями і пристрастями. Як наслідок, людина-2 менш
прогнозована, більш імпульсивна і значно енергійніша, ніж людина-1. Зауважимо, що людина-1 також володіє певною ініціативністю, але без тіла нормативності вона (ініціатива) не може адекватно реалізуватись, часто приводить до помилок і неприємностей, тому людина-1, знаючи це, схильна виявляти ініціативу
надзвичайно обережно, невпевнено і навіть з деяким острахом.
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3. Простір творчості (елементи №2, №5)
Простір творчості дає психічній функції потенційну можливість діяти ефективно і впевнено в абсолютно нових для людини ситуаціях. Ця можливість реалізується за допомогою тіла творчості. Як ми вже говорили, саме наявністю цього
тіла творча людина відрізняється від ерудита: потрапивши в незнайому ситуацію, ерудит відчуває замішання і безсилля, а творець — радісне збудження від
можливості самореалізації. Людину-3 не лякають нові проблеми — вона сама їх
шукає і вирішує («шукає» — це не значить «створює»). З цього приводу пригадується, як на початку 80-х років в одну проектну організацію було направлено
для роботи двох молодих спеціалістів. Через
місяць один з них, вже трохи скуштувавши рутини проектної роботи, прийшов до начальника
відділу і запитав: «Чи є у відділі проблеми, які
потрібно вирішувати?» Зрозуміло, що людина-1
або людина-2 такого б не запитала.
Тіло творчості «виростає» з тіла нормативності, після чого починає концентрувати в собі
людську енергію, в тому числі й за рахунок нижчих тіл. Це й зрозуміло, адже тіло творчості відкриває перед людиною нові можливості, причому часто такі, якими більшість людей не володіє.
Наявність цього тіла дає ще більші можливості для виявлення і посилення людської ініціативи, що, на перший погляд, мало би призвести до ще більшої
імпульсивності, пристрасності, непрогнозованості. Але на те й творче тіло, щоб
скерувати творчий процес у певне русло, організувати його за допомогою розумової самодисципліни. Ось чому людина-3 здатна керувати своїми бажаннями і пристрастями, підпорядковувати їх розуму.
Тіло творчості - це найвище тіло, яке можуть розвинути функція творчості і сугестивна функція. Але ці функції знаходяться в різних блоках, отже, мають різне призначення: творча функція призначена для продукування творчої
інформації (напр., вирішення принципово нових проблем), а сугестивна функція - для сприймання цієї інформації як прямого керівництва до дії. Тому поведінка тіла творчості другої функції значною мірою відрізняється від поведінки
тіла творчості п’ятої (сугестивної) функції.
Припустімо, що на 2-вимірну сугестивну функцію (тобто без тіла творчості) надходить інформація від джерела з розвиненим тілом творчості. Ця сугестивна функція зможе адекватно сприймати інформацію, яка знаходиться на
рівні «особистого досвіду» і «нормативності», але творча інформація буде для
неї незрозуміла і недоступна. Такого роду інформація сприйматиметься або як
«інформаційний шум», тому буде тільки втомлювати і дратувати, або, принаймні, буде сприйматися з недовірою і не матиме здатності програмування.
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Зрештою, тут нічого нового немає: для ефективного передавання інформації її
джерело і приймач повинні мати приблизно однаковий рівень складності.

4. Простір цілісності (елементи №1, №6)
Простір цілісності дає психічній функції потенційну можливість діяти не просто
розумно, але мудро. Ця можливість реалізується завдяки психоінформаційному
тілу цілісності. Завдяки цьому тілу людина не просто ефективно діє в нових
ситуаціях, але сприймає ці ситуації як частинки загальної, цілісної картини, а
методи вирішення нових проблем сприймає як творче застосування у конкретній ситуації вічних, фундаментальних принципів. Можна сказати, що там, де
людина-3 прораховує результат, людина-4 його вже знає в загальних рисах. Якщо
людину-3 можна порівняти з талановитим плавцем, який раз за разом встановлює нові дивовижні рекорди, то людина-4 - це дельфін, який дасть фору будьякому спортсмену-плавцю і який не потребує жодних рекордів, - просто він
живе у воді, це його стихія, в якій він неперевершений.
З погляду системології, людина №3 відчуває систему, в якій вона діє, а
людина №4 - відчуває ще й надсистему, з якої отримує додаткову інформацію.
Завдяки тілу цілісності людина має інструмент для «підключення» до вищих
знань, до Божественної мудрості. Великі відкриття робляться саме на цьому
рівні, про що свідчить вся історія науки: спочатку людина переживає осяяння,
інсайт, завдяки якому вона вже знає результат. Пізніше вона починає його обгрунтовувати експериментами чи логічними міркуваннями, але ці докази вже є
вторинними, оскільки людина-першовідкривач для себе не потребує жодних
доказів - вона вже знає. Саме цим знання відрізняються від мудрості: знання
людина здобуває сама або отримує від інших людей, що також схильні помиля-
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тись, але мудрість - це володіння вічними і незмінними принципами, які мають
Божественну природу і які відображають істинну сутність нашого буття.
Різниця між тілом творчості і тілом цілісності добре прослідковується
при порівнянні соціотипів, які є носіями тої самої психічної функції, але яка
знаходиться на місці першого і другого елементів. Наприклад, етика відносин
«Ватсона» (4-вимірна) і «Гекслі» (3-вимірна), ділова логіка «Холмса» (4-вимірна) і «Габена (3вимірна) тощо. «Гекслі», наприклад, підтримує з
усіма людьми добрі стосунки тому, що ці стосунки
коли-небудь, в найбільш несподіваний момент і в
найнеймовірнішому місці можуть стати йому у
великій пригоді. «Ватсон» так само підтримує ці
стосунки, але тому, що інакше неможливо, адже
добрі стосунки - це фундамент людського існування, і будь-який конфлікт, будь-яка несправедливість
- це тріщина у цьому фундаменті і крок до руйнування Всесвіту. «Габен» здатний до надзвичайно
ефективних дій, якщо цього потребує ситуація; для
нього ефективність праці визначається її кінцевим
результатом. Для «Холмса» ефективність праці цим не вичерпується, для нього
важливий не тільки результат, але й сам процес, оскільки чесна і красива праця
— це самодостатня цінність, незалежно від ситуації: «все, що я роблю, - я роблю добре і красиво». Таким чином, тіло творчості застосовує відповідну психічну функцію як цінний інструмент для розв’язання конкретних проблем, а тіло
цілісності, застосовуючи цю функцію, розглядає її і відповідний аспект інформаційного потоку як самодостатню цінність, як вияв Божої присутності у нашому чудесному і таємничому світі.
У програмній і оціночній функціях тіло цілісності виконує різні функції:
в програмній функції - продукування інформації глобального, фундаментального, принципового характеру; в оціночній функції - сприймання і критична оцінка такого роду інформації.

9. Рівні розвитку людини
У загальному випадку людина може мати найрізноманітніші комбінації розвитку психічних функцій, наприклад: програмна функція з трьома тілами, творча з двома, рольова - з двома, найменшого опору - з одним і т. д. Але в переважній
більшості випадків розвиток програмної функції визначає розвиток всіх інших
функцій. Наприклад, якщо програмна функція у конкретної людини має чотири
тіла, то швидше за все інші функції матимуть максимально можливу кількість
пі-тіл: творча — З тіла, рольова — 2 тіла, найменшого опору — 1 тіло, сугестивна — З тіла, оціночна - 4 тіла, непротиставлення - 1 тіло, стандартних операцій
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- 2 тіла. Тобто в цьому випадку за всіма елементами задіяні всі можливі психоінформаційні простори (завдяки сформованим психоінформаційним тілам). З
другого боку, мало ймовірно, що при програмній функції з двома тілами людина матиме творчу функцію з трьома тілами, тобто творча функція матиме більшу складність, ніж програмна.
Для кращого розуміння описаної закономірності уявімо психічні функції
у вигляді сполучених посудин;
У новонародженої
дитини
психічні
функції
існують
лише як потенції,
величина
яких
визначається соціотипом
дитини
(якщо точніше, то
вимірністю елементів, у структурі
яких знаходяться ці функції). По мірі свого розвитку дитина навчається швидко
сприймати нові навички та їх відтворювати - формує тіло особистого досвіду,
причому за всіма психічними функціями, оскільки це життєво необхідно. Відсутність цього тіла в будь-якій з функцій призводить до «психологічної сліпоти» на певні аспекти інформаційного потоку, що робить людину в цьому аспекті безсилою, беззахисною - отже, нежиттєздатною.
Таким чином, ми
маємо узагальнюючу модель людини-1. Значна кількість людей на все
життя лишається
на цьому рівні,
їхній
розвиток
відбувається шляхом вдосконалення вже існуючих можливостей.
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На малюнку це можна зобразити у
вигляді розвитку
«вшир».

Звернемо увагу, що, незважаючи на нібито однаковий рівень розвитку, функції
блоку ЕГО за нормальних умов схильні виявляти більшу активність, ніж інші
функції. На малюнку це зображається вільним, незаповненим простором. Функ-

ції блоку СУПЕРІД (п’ята і шоста) також виявляють більшу активність, ніж
одно- чи двовимірні функції, але ця активність виявляється не в діях, але в зацікавленні відповідною інформацією.
Проте ця активність у просторах, у яких ще не сформовано відповідного
тіла, носить випадковий характер і не приводить до впевнених, надійних результатів. Справді, важко уявити нормальну людину, яка взагалі не сприймає
чужого досвіду. Загалом, людина-1 здатна сприйняти чужий досвід, але лише

тоді, коли вона його пропустить «через себе « і долучить до власного тіла особистого досвіду.
Але в процесі розвитку частина людей на
цьому не зупиняється і випрацьовує в собі здатність застосовувати не тільки особистий
досвід,
вчитися не тільки
на власних помилках, але й застосовувати колективні знання, соціальний досвід. Якщо ця нова якість набуває стійкості, то можна говорити про формування
людиною тіла нормативності.
Як ми вже знаємо, випереджаючими темпами розвивається програмна функція, яка ніби тягне за собою всі інші функції. При нормальному розвитку вони
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за нею вчасно «підтягуються», хоча можна припустити, що при особливо несприятливих умовах за якоюсь з функцій можливий «провал»: наприклад, відсутність тіла нормативності в рольовій функції (№3) при наявності цього тіла
у програмній функції. Такого роду несприятливі обставини можна символічно
зобразити як «перетискання інформаційного шлангу» чи «закупорювання трубки»:

Значна частина людей зупиняється на рівні нормативності,
але це не значить,
що зупиняється
їхній розвиток — просто він йде не «у висоту», а «в ширину», через накопичення нормативної інформації і підвищення майстерності щодо її застосування, а за одновимірними елементами — через накопичення навиків особистого
досвіду.
З тих людей, хто сформував тіло нормативності, частина має здатність
розвиватися «у висоту» і випрацьовувати в собі нову якість — здатність впевнено і ефективно
діяти в нових, незнайомих ситуаціях.
Коли ця здатність
набуває постійності, так би мовити
«кристалізується»,
тоді можна констатувати, що у людини наявне тіло творчості.
Причому спочатку це тіло формується, як правило, за програмною функцією, і лише потім - за творчою.
Ще менша частка людей має здатність сформувати тіло цілісності, яке
за програмною функцією продукує «мудрість», а за оціночною функцією її з
великим зацікавленням сприймає.
Як ми вже казали, провідну роль у розвитку психічних функцій відіграє
програмна функція: як тільки за нею формується нове тіло, то воно згодом
з’являється й за іншими функціями. Це дозволяє розглядати, наприклад, розвиток восьми тіл особистого досвіду (по одному на кожну функцію) як розвиток одного загального тіла особистого досвіду, яке виявляється через кожну з
восьми психічних функцій.
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№ найвищого
пі-тіла

Назва пі-тіла

№

людини

назва людини

найефективніша
діяльність

4

тіло цілісності (тіло
мудрості)

4

людина мудрості

пізнання і творче застосування універсальних
принципів

3

тіло творчості (тіло
розуму)

3

людина розуму

2

людина колективного досвіду

оперативне творче вирішення конкретних
проблем
пізнання і застосування
колективного досвіду

1

людина особистого якісне виконання багаторазово повторюваних
досвіду
дій

2

тіло нормативності (колективною досвіду)

1

тіло особистого досвіду
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10.

Психоінформаційні цінності. Квадри

Психічні функції, які відповідають блокам ЕГО і СУПЕРІД, мають для людини особливу цінність, оскільки за ними людина творить і сприймає творчість
інших. Можна сказати, що саме за цими функціями особливо виразно виявляється Божественна природа людини, її подібність до Творця. Функції названих
блоків відрізняються від решти функцій тим, що можуть діяти у трьох або чотирьох вимірах. Тому функції цих блоків ми називаємо психоінформаційними
цінностями соціотипу.
Розглянемо 8-елементні моделі деяких соціотипів, причому елементи
блоків ЕГО і СУПЕРІД зобразимо крупніше:

Четвірка типів зі спільними психоінформаційними цінностями називається
КВАДРОЮ.
У даному випадку ми розглянули т. з. «ПЕРШУ КВАДРУ», або
«КВАДРУ АЛЬФА». Що можна сказати про особливості цієї четвірки типів,
що їх найбільше цікавить, що вони вважають головним, а що — другорядним?
Про це говорять самі психічні функції і відповідні інформаційні потоки, які
домінують у цій квадрі.
Завдяки інтуїції можливостей ( ) люди першої квадри схильні бачити
у житті все краще: райдужні перспективи, позитивні можливості, все те, що
об’єднує наш світ і робить його приємним та цікавим. При цьому суперечності
і темні сторони цього життя ( ) вони схильні залишати поза своєю увагою,
принаймні ці аспекти вони вважають другорядними. Великого значення вони
надають всіляким радощам нашого життя — і приємним емоціям ( ), і фізичному комфорту ( ), для них властива віра в невичерпні можливості науки (
). Одночасно вони менше цінують силові методи ( ), легковажніше ставляться до етики і моралі ( ), а також технологій і підприємливості ( ).
Описані особливості формують характерний гумор, філософію, світогляд, манери спілкування, специфічний мікроклімат — одним словом, «дух квадри».
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«Квадра Альфа характеризується відчуттям світової гармонії, насиченістю
емоційними і естетичними переживаннями. Світогляд і світосприймання цієї
квадри дещо відірвані від реальності, разом з тим навколишній світ бачиться
досконалішим, ніж він є насправді. З огляду на ці обставини квадра Альфа є
революційною: спостерігаючи недосконалість навколишнього світу, її представники бажають змінити існуючий порядок речей»7.
Аналогічним чином зобразимо три інші квадри:

7

Букалов А. В., Бойко А. Г. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика.
Київ: Соборна Україна, 1992. — 80 с., С.43-44.
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З погляду психоінформаційних цінностей квадри зручно зобразити у вигляді наступної схеми:

Наявність чотирьох якісно відмінних груп психоінформаційних цінностей приводить до того, що КВАДРА - це група психологічного комфорту, в

якій тобі легко і приємно, в якій зібрались люди, цікаві тобі і яким
ти цікавий; група, в якій ти розумієш всіх і всі розуміють тебе.

Людина, яка хоч один раз потрапила до компанії своєї
квадри, запам’ятовує це відчуття на все життя.
Говорячи про цінності, зауважимо, що людину може зацікавити інформація з
будь- якого аспекту інформаційного потоку. Це пов’язано з тим, що періодично
людина потрапляє в різноманітні специфічні ситуації і змушена вирішувати
проблеми, в яких домінує один з аспектів. Скажімо, коли потрібно налагодити
добрі стосунки, доводиться працювати з аспектом етики відносин, тому потрібно задіяти однойменну психічну функцію, якому б елементу вона не відповідала
(наприклад, у «Дон-Кіхота» це четверта функція, у «Гекслі» — друга, у «Гюго»
— сьома і т. д.). Але щирий інтерес, справжнє зацікавлення і задоволення у

переважній більшості ситуацій викликає інформація, пов’язана з елементами блоків ЕГО і СУПЕРІД. Функції цих блоків є ціннісними функціями, які
працюють з потужними і складними (три- або чотиривимірними) інформаційними потоками.
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ІІІ. Моделювання міжтипних відносин
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1.

«Чорний ящик» та інформаційні канали

У даному випадку ми будемо розглядати людей, що взаємодіють як психоінформаційні системи типу «чорний ящик»: людина сприймає інформацію і передає
її, але що робиться
всередині, як вона її опрацьовує, — нам не
відомо. Цей «чорний ящик» має 8 «антен»,
через які входить і виходить інформація, причому кожна «антена» працює зі своїм аспектом
інформаційного потоку. Наприклад, якщо до
людини надходить інформація з аспекту «ділова логіка», то її сприймає тільки одна «антена»
- одна психічна функція, в даному випадку «ділова логіка».
Яким чином відбувається взаємодія між двома соціотипами? Схематично
це можна уявити так:
1) соціотип А продукує інформацію з певного аспекту за допомогою відповідної психічної функції;
кцією;

2) соціотип В сприймає цю інформацію такою ж самою психічною фун-

3) між цими однойменними психічними функціями витікає інформаційний канал, по якому починає циркулювати інформація.
Для прикладу розглянемо виникнення
інформаційного каналу з аспекту силової
сенсорики між соціотипами «Бальзак» і
«Максим». Інформація по інформаційному каналу, як правило, циркулює в
одну і в другу сторони, однак у даному
випадку переважаючий потік спрямований від «Максима» до «Бальзака», оскільки у першого «силова сенсорика» є
творчою функцією, а в другого - сугестивною функцією.
В одному з попередніх розділів ми відзначали, що в різних людей ті ж
самі функції можуть мати різний рівень розвитку, наприклад, за програмною
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функцією людина-2 ефективно використовує лише два виміри. У подальшому
викладі для простоти ми вважатимемо, що всі функції соціотипів розвинені максимально, тобто у 4-вимірних елементах діють 4-виміриі функції, у 3вимірних - 3-вимірні і т. д.

2.

Основні положення інформаційної взаємодії

Сформулюємо деякі аксіоми інформаційної взаємодії, які нам стануть у пригоді
при моделюванні міжтипних відносин:
1.

Найпотужніші і найскладніші сигнали продукують функції блоку ЕГО,
через що надалі ми називатимемо ці сигнали програмуючими.
2. Програмуючі сигнали мають тенденцію сприйматись функціями блоку ЕГО
як щось зрозуміле і самоочевидне, функціями СУПЕРЕГО — як тиск і агресія, СУПЕРІД - як керівництво до дії, а функціями блоку ІД — як неприємний, нав’язливий шум.
3. Четверта функція (точка найменшого опору, 1-вимірна) значно чутливіша
(менш захищена) стосовно програмуючих сигналів, ніж третя (рольова, 2вимірна).
4. Третя функція може створити неприємний тиск на четверту функцію.
5. Елементи блоку СУПЕРІД потребують програмуючих сигналів.
6. Сугестивний (п’ятий) елемент найбільш відкритий для сприймання інформації.
7.

Чим більша різниця між вимірністю продукуючої і сприймаючої функцій,
тим сильніший тиск на сприймаючу функцію і тим більша ймовірність
конфлікту.
8. Елементи блоку ІД продукують слабкі сигнали, які найчастіше виражаються у вигляді конкретних дій і менше - у вигляді слів.
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3.

Типи інформаційних впливів

Психічні функції двох соціотипів, які взаємодіють одна з одною через усталений інформаційний канал, створюють одна на одну інформаційний вплив. Характер інформаційного впливу визначається вимірністю і призначенням функцій, між якими утворився інформаційний канал.

Аналіз інформаційних впливів дозволяє виділити 5 основних типів інформаційних впливів: програмування, конфлікт, взаєморозуміння, коректування,
непротиставлення.

ПРОГРАМУВАННЯ — це тип інформаційного впливу, при
якому функції блоку СУПЕРІД отримують потужні сигнали від функцій блоку ЕГО. Розрізняємо 4 різновиди програмування:
1.

Назва різновиду програмування

Символічне
позначення

Гармонійне
1

Активаційне

Характер інформаційного впливу

Програмна (4-виміриа) функція продукує рідкі, але
якісні і своєчасні сигнали, які не переобтяжують суг е5 стивну (3- вим.) функцію, що схильна активізуватись
при потраплянні на неї будь-яких більш-менш потужних сигналів.
Творча функція продукує часті і потужні сигнали, які
надто сильно активізують сугестивну функцію і при
5 довшому спілкуванні призводять до її перевтоми, хоча
сам процес активації надзвичайно приємний.

2

Врівноважене
1

Інформація передається від програмної 4-х вимірної
функції на оціночну, також 4-вимірну, функцію, яка
6 сприймає цю інформацію уважно, зі спокійним зацікавленням .

2

Інформація передається від творчої (3-вимірної) до
оціночної (4-вимірної) функції, тому можливостей
6 продукуючої функції іноді недостатньо для задоволення потреб приймаючої функції.

Спокійне
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2. КОНФЛІКТ - це тип інформаційного впливу, при якому функції блоку СУПЕРЕГО отримують потужні сигнали від функцій блоку ЕГО. Надалі розглядатимемо 2 різновиди конфліктних впливів:
Символічне
позначення

Назва різновиду
конфлікту
Бурхливий

2

4

Тихий
1

4

Характер інформаційного виливу
Творча функція продукує потужні сигнали, які потрапляють на найвразливіше місце - точку найменшого опору (4-ту функцію), що сприймається як агресія
і провокує бурхливий міжособистий конфлікт.
Найрозвиненіша (програмна) функція соціотипу впевнено і вишукано чинить тиск на точку найменшого
опору партнера, завдаючи страждань і не залишаючи
жодних шансів для адекватного опору.
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1. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ — це інформаційна взаємодія (взаємовплив) між
функціями блоків ЕГО партнерів. Розрізняємо два різновиди взаєморозуміння:
Назва різнови- Символічне
ду взапозначення
єморозуміння
Тотожне
1
2
Дзеркальне
1
2

Характер інформаційного виливу

Інформаційний канал виникає між тотожними функ1 ціями блоків ЕГО партнерів (1—1, 2-2), що супроводжується чудовим взаєморозумінням і легкістю пер е2 тікання інформації як в одну, так і в іншу сторону.
Інформаційний канал виникає між програмною і тво2 рчою функціями блоків ЕГО партнерів (1—2, 2—1),
при цьому циркулювання інформації не таке успішне,
1
як при тотожному взаєморозумінні.

4. КОРЕКТУВАННЯ - це інформаційний вплив функцій блоку ІД на
функції блоку СУПЕРЕГО. Це єдиний вид впливу, який функції блоку СУПЕРЕГО сприймають спокійно і вдячно. Зокрема, це пов’язано з тим, що функції обох згаданих блоків є одно- або двовимірними. Коректуючий інформаційний вплив позначимо тонкою стрілкою:
5. НЕПРОТИСТАВЛЕННЯ - це реакція функцій блоків ЕГО та ІД на
взаємний обмін сигналами. Інформація, яка отримується цими каналами від
партнера, не є ні цінною, ні приємною, ні неприємною, вона сприймається
байдуже, без розуміння і навіть без бажання зрозуміти. Надто сильні сигнали
з блоку ЕГО можуть викликати в блоці ІД партнера беззлобне роздратування,
яке швидко проходить. З іншого боку, сигнали, продуковані функціями блоку ІД, надто слабкі, щоб зацікавити блок ЕГО партнера. Цей тип інформаційного впливу ми не будемо спеціально позначати на схемах міжтипної взаємодії.

4.

Моделювання міжтипних відносин

Характер міжтипних відносин визначається всією сукупністю інформаційних
впливів між взаємодіючими соціотипами. Викладений у попередньому розділі логічний апарат і система графічних позначень дозволяють ефективно моделювати взаємодію різних соціотипів, зображати її у зрозумілій і наочній
формі.
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У цьому розділі розглянемо, як з різними соціотипами взаємодіє етико-інтуїтивний інтроверт («Д-р Ватсон»), внаслідок чого отримаємо схеми 16
видів міжтипних відносин. На основі наведених схем неважко змоделювати
відносини між будь-якими соціотипами.

Дуальні відносини (повне доповнення)
Це найкращі міжтипні стосунки. Вони виникають
між, здавалось би, цілком протилежними типами:
етико-інтуїтивний інтроверт і логіко-сенсорний екстраверт. Але це доповнюючі протилежності, що добре
видно з наведеної схеми. Блок СУПЕРІД «Ватсона»
потребує складних і потужних інформаційних образів з ділової логіки та сенсорики відчуттів — і він їх
достатньо отримує від блоку ЕГО «Холмса». Так
само «Холмс» отримує від свого дуала у найзручнішій формі всю потрібну йому інформацію, адже
дуальні відносини є симетричними.
У дуальних відносинах існує чіткий розподіл
обов’язків, тому дуали не схильні конкурувати між
собою. Наприклад, «Ватсон», як інтуїт, краще бачить перспективні можливості і
краще відчуває час, а як етик краще знається на міжлюдських стосунках.
«Холмс», який гірше розбирається в подібних речах, із задоволенням і полегкістю віддасть їх своєму дуалу. І навпаки, «Ватсон» постарається позбавитись
справ, пов’язаних зі швидкими точними і логічними діями в просторі, - цією
роботою «Холмс» з великим задоволенням займеться сам.
Одним словом, у дуальній парі кожний партнер отримує необхідну інформацію в потрібних дозах і в зручній формі. Тут всі сигнали, що продукуються і
сприймаються, є приємними, тут немає місця інформаційному голоду або перевантаженню. Після початкового «притирання» для підтримки гармонії стосунків достатньо просто поводитись природно і невимушено, не прикидаючись
якимось іншим: більш логічним, більш діловим, більш емоційним. Після завершення «взаємонастроювання» дуальна пара працює як одне ціле, легко й ефективно. Партнери разом рухаються до досконалості, тільки один є лідером з одних аспектів, а другий — з інших.
Звернемо увагу, що на дуже вразливий блок СУПЕРЕГО дуали впливають одне одному за допомогою блоку ІД, який продукує порівняно прості і слабкі інформаційні образи, - таким чином дуали прикривають і захищають вразливі місця одне одного.

111
Як відрізнити доповнюючі протилежності (як в описаному випадку) від
протилежностей конфліктних? Треба просто запам’ятати, що дуали завжди або
обидва раціональні, або обидва ірраціональні.

Активація
Активатори, як і дуали, отримують ту інформацію,
яка їм потрібна, тож мають щастя бути вислуханими і зрозумілими. Особливістю відносин активації
є те, що вони відбуваються у форсованому режимі: партнери отримують дуже яскраві і емоційно
насичені переживання, але така інтенсивність порівняно швидко призводить до взаємної втоми. Цей
ефект найперше пов’язаний із тим, що часті і потужні сигнали творчих функцій партнерів потрапляють на сугестивні функції, які відгукуються на
будь-які збудження. Якщо дуал тобі дає на сугестивний елемент надзвичайно якісну інформацію, робить це порівняно рідко і лише тоді, коли це справді необхідно, то активатор може витворяти за цією
функцією будь-які «фокуси». Наприклад, по інтуїції можливостей «Ватсон» любить пожартувати або
розмірковувати вголос про можливі варіанти, а
Габен на це відгукується з повною віддачею, переживає цей аспект з високою напругою, через що
швидко втомлюється. З цієї причини активація дуже приємна лише в обмежених дозах, на відміну від дуальних відносин, які практично ніколи не втомлюють. Є ще одна причина, яка притягує активаторів: можливість знайти слухача,
здатного оцінити твою програмну функцію, - адже тільки активатор сприймає
твою 4-вимірну програмну функцію своєю 4-вимірпою оціночною. Тому саме з
«Габеном» «Ватсон» може глибоко обговорити питання етики стосунків, любові, естетики і високої якості.
Таким чином, дуальні відносини призначені для «щоденного застосування», а активаційні - «на свята». Завдяки цьому дуали не замикаються герметично у своєму надзвичайно комфортному «дуальному мікрокосмосі» - періодично
їм потрібні активатори, яких вони знаходять у своїй квадрі. Наприклад, у IV
квадрі існує притягування між дуальними парами «Ватсон-Холмс» і «ГексліГабен». Отже, існують два потужні чинники, які виокремлюють квадру і підтримують її внутрішню чистоту, — це спільна система психоінформаційних
цінностей і активаційне підживлення. Тож виходить, що мати дуала - це велике
щастя, але для «повного щастя» треба мати ще й активатора.
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Одним з головних чинників, який затьмарює радість активації, є різниця
партнерів за такою фундаментальною ознакою, як «раціональністьірраціональність». Принципово різний ритм життя — головна причина непорозумінь між активаторами. У такі моменти ірраціональний може вважати партнера «запрограмованим роботом», а раціональний може сприймати ірраціональність активатора як ненадійність і легковажність.

Міражні відносини
Права частина схеми взаємовідносин така сама, як і при
дуалізації, тобто з аспектів сенсорики відчуттів та інтуїції можливостей у партнерів все гаразд. Однак при цих
відносинах, загалом спокійних і приємних, дуже не
вистачає програмуючої інформації, в даному випадку логічної. До певної міри можна користуватись сурогатом, наприклад, 3-виміриа сугестивна функція «Ватсона» може отримувати деяке підживлення з аспекту ділової логіки з боку 2- вимірної рольової функції «Гюго», однак це не програмування, а лише його жалюгідна
подоба, ілюзія, міраж. «Ватсон» потребує кваліфікованих порад щодо ефективної організації свого життя і
праці (

), однак замість цього отримує хвилю підба-

дьорюючого ентузіазму ( ), який створює тиск на
функцію непротиставлення (сьому, 1-вимірну) і сприймається «Ватсоном» як
щось недоречне, нецікаве і, до того ж, не дуже розумне. З іншого боку, «Гюго»
замість очікуваного ним логічного аналізу ситуації ( ) отримує глибокі повчання про етичні основи людського існування або характер міжособових стосунків ( ), які в таких дозах для сьомої функції «Гюго» зовсім не потрібні. Таким
чином, у житті цієї міражної пари можна очікувати фізичного комфорту і насиченості різними цікавими заняттями, але також значного хаосу, неорганізованості і неефективності.
Зауважимо, що міражні відносини виникають лише між соціотипами з
сусідніх квадр (у розглянутому випадку - квадрою IV і квадрою І).
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Напівдоповнення
Схема міжтипної взаємодії подібна до міражних відносин, проте нормальний обмін інформацією тут відбувається по «лілій» частині моделі. Це безумовний плюс
відносин напівдоповнення, адже кожен з партнерів
реалізує себе по програмній функції (в якій найбільш
сконцентрована унікальна сутність соціотипу) і отримує якісну інформацію на сугестивну функцію. Проблеми пов’язані найперше з тим, що оціночна (шоста)
функція постійно знаходиться «на голодному раціоні»,
оскільки від точки найменшого опору партнера якоїсь
більш-менш значимої інформації не дочекаєшся. Наприклад, «Ватсон» з питань підтримання чистоти, порядку і краси не тільки не отримує суттєвої підтримки
під «Джека», але сам змушений його обслуговувати з
цього аспекту, що супроводжується виявленням незадоволення і вимогами до «Джека» змінити свою поведінку. «Джеку» це дуже неприємно, адже таким чином
здійснюється досить сильний тиск на його найвразлившу функцію (1-вимірну) з
боку оціночної (4- вимірної) функції.
З дуалом у «Джека» немає подібних проблем, адже у «Драйзера» сенсорика відчуттів є восьмою, 2-вимірною функцією - функцією стандартних операцій, яка не висуває зайвих претензій: по ній «Драйзер» або сам напівавтоматично робить те, що треба, або просто спокійно, але твердо вказує «Джеку» на
його недоліки.
Це відносини симетричні, тому «Ватсон» також відчуває подібний дискомфорт по своїй четвертій функції — силовій сенсориці, яка потребує ненав’язливої підтримки і захисту.
Відносини напівдоповнення виникають лише між соціотипами з сусідніх
квадр: І і IV, І і ІІ, II і ІІІ, ІІІ і IV.
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Тотожні відносини
Це відносини між однаковими соціотипами. Для них властиве максимально можливе взаєморозуміння, однак повна
відсутність якісно нової інформації. У партнерів однакові
сильні сторони, але й однакові проблеми, з яких вони мало
чим можуть одне одному допомогти. Ці відносини особливо ефективні при навчанні, тобто коли вчитель і учень належать до одного соціотипу. У цьому випадку інформація
надзвичайно легко перетікає між партнерами (ніби між
сполученими посудинами), і всі нові знання одного швидко
стають набутком іншого. Але пізніше, коли відбулось вирівнювання «інформаційних потенціалів», стає нецікаво,
однак партнери завжди цінують і поважають одне одного і
відчувають впевненість, що такий однодумець ніколи не
підведе.
Високий рівень взаєморозуміння призводить до того, що тотожні типи розуміють одне одного без слів, у
зв’язку з цим існує жарт, що якби тотожні типи опинились на безлюдному острові, то вони через якийсь час зовсім би розучились розмовляти.
Для підтримання тотожних стосунків на високому рівні партнерам доцільно побільше часу проводити окремо, скажімо, комусь періодично від'їжджати
у відрядження. За цей час кожен з них набуде нового досвіду і чергова зустріч
буде надзвичайно цікавою і взаємно корисною.

Дзеркальні відносини
Ці відносини подібні на тотожні, адже партнери також належать до однієї квадри і в блоці ЕГО мають однакові функції. Але можливості взаєморозуміння суттєво менші, адже
те, що для одного є чимось сокровенним (програмна функція), для іншого - лише інструментом (творча функція). У
результаті партнери починають повчати одне одного,
що часто закінчується взаємним роздратуванням. Різний
життєвий ритм, пов’язаний з ознакою «раціональністьірраціональність», тільки поглиблює нерозуміння.
Цікаво, що в даних відносинах розвиток рольових
функцій, які сприяють адаптації особи до соціального середовища, тільки погіршує ситуацію. Це пов’язано з тим, що
в цьому випадку рольові функції починають тиснути на
точку найменшого опору партнера (4-ту функцію).
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клад, «Гекслі», бажаючи сподобатись, починає демонструвати, яка він сильна і
вольова особистість. Але досягає протилежного результату, адже таким чином
він створює тиск на найслабкішу функцію «Ватсона» — силову сенсорику. Зі
свого боку «Ватсон», бажаючи завоювати повагу «Гекслі», намагається продемонструвати, який вій розумний і наскільки впевнено володіє конкретним фактичним матеріалом, - і цим самим створює дискомфорт для найслабкішої функції «Гекслі» - логіки співвідношень (статичної логіки).
Проте є радикальний спосіб покращити стосунки між дзеркальними партнерами - потрібно періодично запрошувати до компанії «Холмса» або «Габена», кожен з яких є дуалом для одного і активатором для іншого члена «дзеркалки». А ще краще - дружити всією квадрою.

Ділові відносини
Ці відносини подібні на тотожні, проте в них дещо менше
взаєморозуміння, зате більше новизни і несподіваності. З
аспектів творчої функції партнери добре розуміють одне
одного. Деякі непорозуміння можуть виникати через тиск
програмної (4-вимірної) функції на рольову (2-вимірпу)
функцію партнера, в даному випадку з аспектів етики
відносин і логіки співвідношень. Проте завдяки однаковим творчим функціям такого роду тиск з часом все більше сприймається як дружнє повчання і врешті-решт партнери радіють від того, що можуть один в одного дечому
навчитись.
Додаткові проблеми можуть виникнути і від того,
що партнери належать хоч і до сусідніх, але все ж таки
різних квадр. Наприклад, «Декарт» періодично потребує
потужних «вливань» радісних і світлих емоцій, які може дати лише його дуал «Гюго». Але «Ватсону» від такого роду потужних емоційних сплесків «ні холодію, ні жарко», більше того, він вважає за краще, якби вони були спокійнішими,
рідшими і більш прогнозованими. Хоча пізніше, коли до цього звикаєш, то така
відмінність тільки вносить додаткову різноманітність у стосунки і робить їх
цікавішими.
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Споріднені відносини
Відносини суперечливі: з одного боку, партнери
непогано розуміють одне одного з аспектів програмної функції і однаково страждають через відсутність програмуючої інформації (в даному випадку з ділової логіки). З іншого боку, творча функція
може завдавати дуже неприємних ударів по точці
найменшого опору партнера. У даному випадку
«Ватсон» може постійно відчувати докори сумління через свої явно недостатні жорсткість і «здорову
агресивність» ( ). А «Драйзеру» можуть приходити тяжкі сумніви щодо власних розумових здібностей, адже від нього постійно вислизає щось таке,
що добре бачить «Ватсон» ( ).
Проте, завдяки розумінню за програмними
функціями, споріднені відносини - це ще не конфлікт, але можливість підготуватись до нього в обставинах, «близьких до бойових». Споріднені соціотипи належать до сусідніх
квадр, а справжні конфлікти виникають лише між соціотипами з протилежних
квадр: першої і третьої, другої і четвертої.

Квазітотожність
У відповідь на запитання «Які це відносини?» найкраще
відповісти «Ніякі». Справді, адже у партнерів цілком
протилежні психоінформаційні цінності, тому не може
бути мови про якесь взаєморозуміння. З іншого боку,
немає і конфліктних впливів, хіба що партнери висувають одне одному претензії за сугестивними функціями,
які перебувають на цілковитому «голодному раціоні»,
адже їм нізвідки отримувати навіть чогось подібного на
програмуючі впливи. Справді, що може сказати «Ватсон»
«Єсєніну» з аспекту силової сенсорики, якщо для першого це точка найменшого опору, тому пов’язані з цим теми
він намагається обходити десятою дорогою. Або що може сказати «Єсєнін» «Ватсону» з аспекту ділової логіки?
Адже ми пам’ятаємо, що сугестивна функція потребує не
банальностей, а варіантів вирішення принципово нових
проблем.
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Саме відсутність порозуміння практично з усіх питань є тим критерієм,
якій дозволяє відрізнити квазітотожні стосунки від тотожних. Річ у тім, що квазітотожні типи легко сплутати один з одним, вони при поверховому погляді
дуже подібні. Справді, і «Ватсон», і «Єсєнін» обидва етичні, інтуїтивні, інтровертні. Правда, дещо видає «раціональність-ірраціональність», оскільки у «Єсеніна» значно м’якіші і більш плавні рухи, а у «Ватсона» вони більш чіткі і фіксовані, крім того, в cпiлкyвaнні «Ватсон» більш жорсткий (наскільки цей тип
взагалі може бути жорстким). І лише при глибшому підході виявляється, що це
мало не діаметрально протилежні соціотипи. Наприклад, «Ватсон» емоційно
стриманий, особливо в новому товаристві, а «Єсєнін», якщо треба, може творчо
застосовувати емоційний вплив. «Ватсон» із вдячністю і зацікавленням сприймає будь-які зауваження щодо того, як ефективніше робити якусь роботу, в той
час як «Єсєнін» може їх сприймати як нав’язливі повчання і навіть знущання.
Зате «Єсєнін» завдяки розвиненій інтуїції суперечностей критично ставиться до
нових людей, тоді як «Ватсон» схильний їх ідеалізувати, оскільки виразніше
бачить їхні позитивні риси ( ), ніж негативні ( ).

Повна протилежність
Назва цього виду міжтипних відносин пов’язана з тим,
що моделі соціотипів є ніби дзеркальним відображенням
одна одної і, таким чином, «повністю протилежними».
Відносини повної протилежності (інша назва — взаємного погашення) багато в чому подібні до квазітотожності.
Між соціотипами немає конфліктів, немає взаєморозуміння і немає програмування. Зате є претензії до «точок
найменшого опору» одне одного з боку оціночних функцій, які потребують високоякісної інформації, але її не
отримують. Однак, на відміну від квазітотожності, при
достатньо розвинених рольових функціях може мати
місце сурогат програмування, коли псевдопрограмні
впливи надходять від рольової функції до сугестивної.
Партнери належать до протилежних квадр, тому
їхні системи цінностей «не перетинаються». Це призводить до того, що їм важко знайти спільну мову і треба
завжди тримати досить далеку психологічну дистанцію, наприклад, жартувати
рекомендується надзвичайно обережно, а найкраще взагалі відмовитись від
всяких жартів і панібратства.

118
Бурхливий конфлікт (відносини суперего)
Партнери періодично обмінюються потужними ударами з боку творчих функцій по точках найменшого опору. Щоб зрозуміти, що це означає, треба
пам’ятати про особливості творчої функції, яка діє надзвичайно активно, винахідливо, завжди намагається справити враження і вразити інших своїми неабиякими можливостями.
Характерно, що при цих відносинах немає
взаєморозуміння, тому, як правило, немає й ілюзій щодо партнера. У цих стосунках все більшменш зрозуміло, принаймні добре усвідомлюються свої слабкі місця і слабкі місця партнера,
адже по них весь час отримують якщо не удари,
то неприємні уколи. Скандал розвивається при
«рівноправній участі» обох сторін: на невдало
кинуту репліку може миттєво послідувати різка
відповідь, яка викликає ще різкіше звинувачення,
потім можуть піти образи, емоційні вибухи і т. д.
- одним словом, «бурхливий конфлікт», у період
визрівання конфлікту може здаватись, що партнер все робить «на зло», спеціально знущається і
вигадує дріб’язкові зачіпки. Наприклад, «Ватсон» може вважати, що «Максим» на нього тисне, командує, хоче його підкорити або використати у своїх цілях (інформаційний канал ). У свою чергу, «Максиму» здається, що «Ватсон» над ним знущається, бо вважає себе надто розумним, а «Максиму» нібито постійно натякає на його примітивність (інформаційний канал
). Приблизно те ж саме, але в менш драматичній формі, відбувається по інформаційних каналах етики відносин і логіки співвідношень.
Відносиш бурхливого конфлікту ще називаються відносинами суперего. Це
пов’язано з тим, що блок ЕГО одного партнера містить ті ж самі психічні функції, що й блок СУПЕРЕГО іншого. А оскільки блок СУПЕРЕГО є адаптаційним
блоком, то його активізація блоком ЕГО партнера сприяє випрацюванню в людини навиків соціалізації і психологічного самозахисту. Саме тому відносини
суперего являються ефективним, але жорстким засобом розвитку людиною
свого адаптаційного блоку (рольового елемента і точки найменшого опору).
Цікаво, що при цих відносинах партнер-суперего може нас дратувати,
але одночасно викликає заздрість його розвинений блок ЕГО - хотілося б і собі
мати щось подібне. Взагалі, у будь-якої людини є відчуття, що якби вона мала
розвинений блок СУПЕРЕГО, то зникли б майже всі її проблеми: «Ватсон» мріє
здобути здатність захищатись від силового тиску, «Максим» - вміння відчувати
людей та їхні здібності, «Холмс» - красиво виражати свої емоції і бачити при-
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ховану небезпеку, «Єсенін» - бути завжди елегантним і діловим тощо. Тому

партнер-суперего часто сприймається, особливо на відстані, як «суворий ідеал» і
приклад для наслідування. Особливо це виражено в підлітковому віці, коли тільки
відбувається соціальна адаптація, яка найтіснішим чином пов’язана саме з розвитком блоку СУПЕРЕГО. Нерідко в цьому віці між партнерами-суперего
зав’язується дружба — складна і драматична, але дуже корисна для розвитку
особистості, адже неприємну роль «вчителя» по блоку СУПЕРЕГО виконує твій
друг, якому ти довіряєш і якому пробачаєш прикрощі, а не випадкова і ворожо
налаштована людина.
Відносини бурхливого конфлікту, як правило, розвиваються в пульсуючому режимі: партнери тягнуться одне до одного - посилюється інтенсивність
міжтипної взаємодії — визріває напруження, яке призводить до бурхливого
конфлікту, — партнери різко збільшують психологічну дистанцію і зменшують
інтенсивність спілкування — відносини нормалізуються, і партнери знову починають тягнутися одне до одного і так далі. Єдиний надійний спосіб мати добрі стосунки при відносинах суперего - постійно підтримувати значну психологічну дистанцію: поводити себе підкреслено коректно, демонструвати взаємоповагу і взаємодопомогу, відмовитись від неперевірених жартів і компліментів,
надзвичайно обережно (і лише в крайньому випадку) піднімати теми, які можуть прямо чи опосередковано зачіпати четверту функцію партнера.

Тихий конфлікт
Цей вид відносин багато в чому подібний до відносин
суперего, оскільки партнери в блоках ЕГО і СУПЕРЕГО
мають однакові психічні функції, між якими постійно
відбувається «коротке замикання». Але у відносинах
суперего (бурхливий конфлікт) тиск на точку найменшого опору здійснює творча (3-вимірна) функція, яка взагалі схильна переборщувати в демонстрації своїх здібностей і діє порівняно грубо. Точка найменшого опору відразу відчуває цей тиск, що миттєво призводить до відповідної гострої реакції.
Набагато тяжче складуються відносини тихого
конфлікту, адже тепер тиск на четверту функцію партнера здійснює програмна (4-вимірна) функція. Вона діє
настільки вишукано і кваліфіковано, настільки тотально
тисне на точку найменшого опору, що в останньої не
залишається жодних шансів для опору - після зіткнення з
програмною функцією партнера вона просто паралізується і навіть не може пояснити, що ж сталося. І найголовніше, що програмна
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функція конфліктера не дає навіть формального приводу для «вияснення стосунків».
Наприклад, «Ватсон» постійно підозрює, що «Македонський» скептично
ставиться до його силових і вольових якостей, до його цілеспрямованості і здатності долати перешкоди, вважає його невиправним, відірваним від життя «теоретиком». Зі свого боку, «Македонському» здається, що попри зовнішні вияви
доброго ставлення і поваги, «Ватсон» вважає його аморальною особою, яка не
відчуває людських стосунків і на кожному кроці поводиться у цій сфері незграбно, неначе слон у крамниці кришталевих виробів.
Тут вже немає того постійного притягування до «суворого ідеалу», як у
відносинах бурхливого конфлікту. Після перших же зіткнень у партнерів виникає підозріливість одне до одного і якийсь містичний острах. Партнери не можуть зрозуміти одне одного, і це ще більше посилює дискомфорт і нещирість.
Єдиний спосіб покращення стосунків - збільшення психологічної дистанції, як
це описано для відносин суперего. І, звичайно ж, існує універсальний рецепт усвідомлення механізму міжтипних відносин і постійний контроль ситуації.
При такому підході навіть найтяжчі стосунки можна перетворити в подобу «наукових досліджень» і, одночасно, складну й захоплюючу гру, своєрідний театр
одного актора (або й двох акторів, якщо партнер також вивчає соціоніку). Тоді,
наприклад, «Ватсон» може спробувати зіграти роль своєї квазітотожності —
«Єсєніна», який є дуалом для «Македонського», а «Македонський», у свою
чергу, може спробувати увійти в шкіру «Холмса» — дуала для «Ватсона» або
«Габена» — його активатора. Врештірешт можна знайти для себе оптимальну
роль, щоб підтримувати добрі стосунки і не витрачати для цього надто багато
енергії, якої й при дуальних стосунках не завжди вистачає для підтримання
гармонії і власної цілісності.
Досі ми розглянули 12 видів МІЖТИПНИХ відносин, у яких партнери знаходяться в рівних умовах, наприклад, мають однакові можливості наступати одне
одному на «улюблені мозолі» - точки найменшого опору і рольові функції, як
це буває при конфліктних впливах. Якщо подивитись на схеми описаних взаємовідносин, то вони є дзеркально симетричними, тому всі розглянуті вище
відносини називаються симетричними.
А тепер ми переходимо до розгляду найцікавішого феномену міжтипної
взаємодії — несиметричних відносин, при котрих втрачається «рівноправність»
партнерів і починають працювати дивовижні механізми розкручування «соціонічного колеса».
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Соціальне замовлення
Зі схеми добре видно, що взаємодія по інформаційному
каналу інтуїції можливостей є суттєво потужнішою, ніж
по каналу сенсорики відчуттів. Справді, адже в першому
випадку найактивніша — творча — функція «Ватсона»
впливає на найподатливішу до зовнішнього керування
сугестивну функцію «Дюма», а в другому випадку спокійна і «солідна» програмна функція «Дюма» впливає на
таку саму «солідну» оціночну функцію «Ватсона». Незбалансованість інформаційних потоків призводить до
того, що в цій парі «Ватсон» виступає в ролі передавача
інформації (соціального замовника), а «Дюма» - в ролі
приймача інформації.
У житті це проявляється в тому, що «Дюма» дуже
серйозно сприймає майже будь-яку інформацію (а не
тільки з аспекту інтуїції можливостей), яка надходить
від партнера, а сам «Ватсон» здебільшого сприймається
ним як непересічна і навіть видатна особистість, яка дає
дуже цінні поради і якій безумовно треба допомагати.
Треба сказати, що соціальний приймач почувається достатньо комфортно, адже
має джерело цінної та цікавої для нього інформації. Ці відносини затьмарює
тільки те, що соціальний передавач далеко не завжди належним чином прислухається до свого приймача, ставиться до нього хоча й із симпатією, проте дещо
поблажливо. У передавача постійно виникає відчуття, що приймач - це «чудовий хлопець», але займається не зовсім тим, чим потрібно, тому потребує якщо
не дружньої опіки, то принаймні періодичного спрямовування «на шлях істинний». Якщо приймач, завдяки знайомству з механізмами міжтипної взаємодії,
усвідомить свою роль, то він може відмовитись від наперед невдалих спроб
позбутися батьківської опіки соціального замовника і влаштувати собі
ньо комфортне життя. У даному конкретному випадку «Ватсону» потрібно частіше звертати увагу на старання «Дюма» і виражати за це вдячність, а також
рідше звертатись до свого приймача з дрібними проханнями. Зі свого боку,
«Дюма» треба менше уваги звертати на бурчання і легковажні фантазії «Ватсона», періодично влаштовуючи йому «сенсорні святкування», в чому «Дюма»
великий фахівець.
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Звернемо увагу, що відносини соціального замовлення розпадаються на два види відносин, адже соціальний передавач є одночасно й приймачем. Наприклад,
«Ватсон» є приймачем для «Бальзака», а «Дюма» - передавачем для «Максима».
Від «Бальзака» «Ватсон» сприймає програму з ділової логіки, а видатними заслугами «Бальзака» вважає
здатність сміливо і спокійно, без ілюзій бачити саму
сутність життя і вміння діяти надзвичайно ефективно, з
мінімальними енергетичними затратами, а також схильність швидко засвоювати чужий досвід і безпристрасно
вчитися на чужих помилках. Якщо ж «Ватсон» дуже
хоче справити враження на «Бальзака», йому потрібно
мобілізувати свій блок СУПЕРЕГО і зіграти роль «Максима», який є замовником для «Бальзака». Таким чином,
можна спробувати на якийсь час з приймача стати передавачем — звичайно, якщо для цього вистачить соціонічних знань і психічної енергії.

Соціальний контроль (ревізія)
З одного боку, партнери непогано розуміють одне одного, в даному випадку з аспекту інтуїції можливостей —
тут їм обом цікаво спілкуватись, є спільні теми, тут
вони однодумці, проте вже після першого непорозуміння у «Дон-Кіхота» виникає відчуття, що «Ватсон» ніби
постійно спостерігає за його точкою найменшого опору
(етикою відносин) і акцентує свою увагу на аспектах,
які «Дон-Кіхот» найменше хотів би зачіпати. Наприклад, «Ватсон» ніби дає зрозуміти «Дон-Кіхоту», що
останній поводиться надто самовпевнено, легковажно і
безвідповідально. «Дон-Кіхота» мучить цей невиразний
і незрозумілий тягар, він не може зрозуміти, чого від
нього потребують і навіщо ці дріб’язкові зачіпки. У
даному випадку «Ватсон» виступає в ролі соціального
контролера (ревізора), а «Дон-Кіхот» у ролі підконтрольного (підревізного).
Через відсутність коректного зворотного зв’язку
«Ватсон» сам не розуміє, чому роздратовується «Дон-Кіхот», адже йдеться про
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цілком розумні і очевидні речі. При симетричних конфліктних стосунках (наприклад, суперего) порівняно легко здогадатись про причини роздратування
партнера, адже будь-який тиск миттєво викликає протидію, зворотний зв’язок
спрацьовує дуже оперативно. При відносинах ревізії контролеру важко регулювати сигнал зі свого програмного елемента, він просто не відчуває наслідків
свого впливу по цьому каналу. На певному етапі розвитку цього виду відносин
може виникнути такий стан, коли контролер просто боїться звертатись до свого
підконтрольного, через що сам знаходиться в перенапруженні.
Звернемо увагу, що відносини ревізії дещо подібні до відносин соціального замовлення, адже в обох випадках є особа, яка вважає себе опікуном, і
особа, якою опікуються. Але якщо соціальний замовник керує «методом пряника», то ревізор - «методом батога». При цьому ревізор також хоче допомогти
своєму підконтрольному, також може вважати його «непоганим хлопцем», але
повчає і направляє свого підопічного через його точку найменшого опору.
Зрозуміло, що у підревізного ставлення до свого ревізора не таке, як до
соцзамовника. Ревізор сприймається не як визначна
особистість, але як сильна, незрозуміла і дещо небезпечна особа, яка чогось від тебе вимагає, впритул не
бачить твоїх плюсів, але акцептує увагу на твоїх
похибках.
Кожний з соціотипів є як контролером, так і
підконтрольним.
Наприклад, для «Ватсона» контролером є «Цезар», а
«Дон-Кіхот» є контролером для «Максима».
«Цезар» контролює «Ватсона» по силовій сенсориці. Це виявляється хоча б у тому, що «Цезар»
володіє мистецтвом опору будь-якому зовнішньому
тиску, робить це миттєво і віртуозно, легко і невимушено, тому поряд із ним «Ватсон» почувається
ніби якимсь неповноцінним — адже в нього зовсім не виходить те, що для «Цезаря» є абсолютно природним.
Щоправда, «Ватсон» іноді може «дістати» свого ревізора за інтуїцією
можливостей, але перевага «Цезаря» настільки приголомшуюча, що він легко
знаходить спосіб, як свого підконтрольного «поставити на місце».
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5.

Кільця соціального прогресу

Як ми вже зауважували, кожен із соціотипів е одночасно соціальним контролером (ревізором) і підконтрольним, соціальним передавачем (замовником) і
приймачем. У результаті виявляється ланцюжок соціального замовлення «Ватсон» - «Дюма» - «Максим» - «Бальзак» — «Ватсон» і ланцюжок соціального
контролю «Ватсон» - «Дон-Кіхот» - «Максим» - «Цезар» - «Ватсон». Ці ланцюжки несиметричних відносин прийнято називати кільцями соціального
прогресу. Зобразимо графічно всю систему відносин соціального замовлення:

Неважко побачити, що існують ніби два протилежні потоки соціального замовлення - внутрішнє (ліве) і зовнішнє (праве) кільця соціального прогресу.
Важко сказати, в чому полягає їхній сенс, але схоже на те, що праве кільце більше спрямоване на розвиток суспільства, а ліве - більше спрямоване на його
стабілізацію, виконує функцію компенсатора. Та як би там не, було, а механізм
соціального прогресу надає соціуму особливої динаміки, посилює міжквадрове
циркулювання ідей і об’єднує всі 16 тинів у єдине ціле — соціон.
Соціон - це система з 16-ти соціотипів, які спеціалізуються на певних аспектах інформаційного потоку і кооперуються в одне ціле шляхом
міжтипної взаємодії.
Соціон - це найменша структура соціуму, в котрій людський інтелект досягає
своєї повноти. Як людський вид представляється парою - чоловіком і жінкою,
так людський інтелект представляється соціоном. Наприклад, якби якісь іно-

125
планетяни захотіли мати у себе зразок людського інтелекту, то їм довелось би
взяти з Землі принаймні 16 осіб різних типів інформаційного метаболізму.
Зауважимо, що в механізмі соціального прогресу несиметричні відносини —
ревізії і замовлення - є взаємодоповнюючими. Для прикладу розглянемо передавання соціального замовлення від дуальної пари «Холмс»-«Ватсон» до дуальної пари «Дон-Кіхот»-«Дюма».
«Ватсон» є соціальним замовником для
«Дюма», але ревізором до його дуала «ДонКіхота». Зате «Холмс» є замовником для
«Дон-Кіхота», але ревізором для «Дюма».
Легко зрозуміти, якої потужності досягає
«ідейний тиск» від однієї дуальної пари до
іншої, адже відбувається вплив і на точку
найменшого опору, і на сугестивну функцію,
тобто одночасно застосовується позитивне і
негативне стимулювання - метод «пряника і
батога». При цьому не будемо забувати, що
дуальна пара схильна діяти як цілісна цілеспрямована система, тому впливи і соціального замовлення, і ревізії спрямовані на досягнення тих самих цілей.
Таким чином, дуальна пара є модулем, який забезпечує ефективну
передачу соціального замовлення між сусідніми квадрами.
Саме дуальна пара може застосувати цілеспрямований і комплексний вплив на
сусідню дуальну пару — приймача інформації. З цього випливає, що чим більше

у суспільстві дуальних пар, тим продуктивніше в ньому працюватимуть механізми
соціального прогресу.
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6. Життєві приклади міжтипних відносин
У 1993-1994 навчальному році студенти 4-го курсу Інституту журналістики
Київського університету ім. Тараса Шевченка мали можливість на семінарських
і практичних заняттях ознайомитись з соціонікою (спецкурс за вибором). Через
рік після набуття досвіду практичного застосування соціоніки вони поділились
деякими своїми спостереженнями і враженнями.

«Єсєнін» - «Єсєнін»
Тетяна В.: «Соціоніка - одна з наук, дію яких можна перевірити безпосередньо
на собі. За допомогою тестів і характеристик я визначила, що належу до соціотипу «Єсєнін». Після спостереження за людьми, що мене оточують і, як правило, є для мене найбільш близькими, виявилось, що вони здебільшого знаходяться зі мною в дуальних, напівдуальних і тотожних відносинах. Наприклад, моя
найближча подруга - також «Єсєнін». Вона також емоційна, тривожна людина,
добре відчуває відтінки настрою інших людей. Ми однаково сприймаємо світ і
діємо в ньому подібними способами. Ми зрозумілі одна одній. Однак часто
помічаємо недосконалості і проблеми одна одної, що іноді ранить... Я вважаю
соціоніку дуже цікавою наукою і дуже корисною як при діловому, дружньому
та інтимному спілкуванні, так і для розуміння своєї особистості».

«Єсєнін» — «Македонський»
Юрій Ж.: «Я - «Єсєнін» і мій дуал - «Македонський». Оскільки я трохи сентиментальний, то мене приваблюють люди з сильною волею. Таким і є мій друг
— «Македонський». Він втілює в життя багато моїх ідей і мрій, тож виходить
непоганий тандем. Мій друг справжній спортсмен, має розряд з плавання, займається кікбоксингом, а я - просто фізкультурник. «Македонський» - дуже
практична людина, вміє заробляти гроші, що не можна сказати про мене. Він
веселий, як і я. Про цілеспрямованість «Македонського» говорить такий факт;
коли він вчився в школі, то з математики мав трійки, але коли захотів навчатися
в інституті, то склав всі іспити «на п’ять» і потім був кращим студентом. Мій
друг - розумна людина і вміє вислуховувати людей. Він дуже часто вислуховує
мої поради, але робить по-своєму. Він стриманий у передачі своїх почуттів».

«Дюма» - «Дон-Кіхот»
Вікторія Г.: «Соціоніка дозволяє все перевірити на собі. Отже, протестувавшись, поскладавши модель А, звіривши результати і характеристики різних
соціотипів, виявила, що я - «Дюма» (сенсорно-етичний інтроверт). Якою приємною новиною були результати моїх тестувань близьких мені людей, адже стосунки між моїми батьками - дуальні! І мій лицар - «Дон-Кіхот» - теж мій дуал!
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Те, чого не вистачає мені, є в моєму «Дон-Кіхоті». Те, що я можу задумати, він
може здійснити. Мій дуал є моїм продовженням. Він бере на себе відповідальність та ініціативу в тих питаннях, які для мене важкі. І цим створює моральну
підтримку. Нам дуже важко посваритися. Навіть тоді, коли хтось із нас цього
дуже хоче. «Дон-Кіхот» відчуває невпевненість у питаннях естетики і потребує
красивої, гармонійної обстановки. А «Дюма» в цьому майстер. У нього надзвичайний естетичний смак, він любить гармонію і красу. Головне - вміє створити
комфорт. А «Дон-Кіхоту» подобається, що його дуал намагається пізнати
об’єктивну реальність, заглибитися у внутрішній світ, проявляти здібності. Він,
будучи логіком, допомагає «Дюма» осмислити явища та події через об’єктивні
закони, наукові теорії тощо.
У «Дон-Кіхота» є вразливе місце - біла етика. Він часто не може розібратися в людях. Може створити собі невірну думку про певну особу. «Дюма» ж
підсвідомо орієнтується у взаємовідносинах між людьми, тому допомагає у цих
питаннях своєму дуалові. У свою чергу, «Дон-Кіхот» намагається допомогти
дуалу в питаннях чорної логіки: з цим у «Дюма» море проблем та невдач. «Дюма» важко з чогось отримувати ділову вигоду. Тому «Дон-Кіхот» намагається
брати на себе такі справи і, звичайно, обережно й дохідливо повчає свого дуала.
Разом ці два типи відчувають гармонію, щастя і всезагальну цілісність світу».

«Гюго» - «Гюго»
Людмила К.: «Найбільш тісні стосунки, які я можу більш-менш охарактеризувати, - це стосунки з моїм чоловіком («Гюго», як і я). Ми насправді дуже схожі.
Велику увагу приділяємо естетиці, чистоті, порядку. Маємо смак, вміємо добре
одягатися і того ж вимагаємо від інших. Для нас характерна буря емоцій, енергія, азарт. Дуже любимо комфорт і затишок, які створюємо самі. Любимо відпочивати, розважатись, подорожувати. Щодо стосунків між нами, то вони мене,
думаю, що і його, майже задовольняють. Ми розуміємо одне одного з півслова,
можливо, це пояснюється тим, що потреби наші майже однакові. Не приховуємо між собою (та й з іншими) свої почуття, стосунки, ставлення. Важливими
вважаю такі риси, як доброта, жалість (мені завжди всіх жаль). Не на останньому місці є й така риса, як емоційність: коли смішно, ми сміємось дуже емоційно. Мій чоловік має потяг до кулінарії - дуже смачно готує. Дуже важливо те,
що ми довіряємо одне одному».

«Гамлет» - «Максим»
Оксана Б.: «Я — «Гамлет», етико-інтуїтивний екстраверт. Я важко переживаю
будь-які емоції, як позитивні, так і негативні. Я добре відчуваю емоційний стан
навколишніх людей, їхнє ставлення до мене. У матеріальному світі я почуваю
себе досить невпевнено. Зате я володію доброю інтуїцією, бачу сни, які багато
що символізують і бувають віщими. Для мого типу властиве емоційне, драма-
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тичне сприйняття навколишнього світу - на відміну від мого дуала, який є моєю
протилежністю і повністю мене доповнює. Мій дуал - «Максим» - доповнює
мене у вольовому натиску, жорсткості, дисциплінованості. Він любить планувати всі дії. Я і мій дуал — протилежні. «Гамлет» людина емоцій, а не людина дії.
«Максим» - людина діла. Поставивши перед собою мету, він нізащо від неї не
відступить. У житті мені, швидше за все, і потрібна така людина - більш вольова, більш жорстка, з метою, з намірами, чого немає у мене. Для гармонізації
цього дуету «Максиму» потрібно трохи емоцій, естетики, духовного наповнення життя».

«Дюма» - «Холмс»
Тетяна П.: «Оскільки серед моїх знайомих та друзів поки що немає дуала «Дон-Кіхота», я спробую описати відносини з моїм чоловіком («Холмс»). Коли
знаходжусь поза сім’єю, я - стопроцентний «Дюма». У колі сім’ї я пристосовуюсь до смаків і поглядів свого «Холмса» і одягаю маску «Ватсона». Що так
краще, я зрозуміла після двох років подружнього життя, після численних конфліктів. Головне для мене - дати зрозуміти партнеру, що його думка - логічна,
єдино вірна, безпомилкова. Тобто свою точку зору мені краще приховати, а
виявити її з друзями, знайомими. Дуже мій «Холмс» скупий на гарні слова про
кохання, тому мені доводиться «говорити за двох», - це для мене не проблема.
Він ніколи не виносить наші почуття на люди, дуже його дратує, коли юнак
привселюдно завзято обіймає або цілує дівчину. Ми обоє цінуємо красу і гармонію, це виявляється у доборі меблів, речей для дому, одягу. Цінуємо комфорт, затишок, смачну їжу. Мій «Холмс», якщо в нього гарний настрій, робить
всім приємне, дарує сюрпризи-подарунки, але обходиться без компліментів. І я
не дуже страждаю від того, що не зустріла у своєму житті дуала».

7. Три роки з конфліктером
Це коротка сповідь інтуїтивно-логічного інтроверта («Бальзак») про те, як він
закохався у свого конфліктера - етико-сенсорного екстраверта («Гюго») і що з
того вийшло.
Віталій П.:
«Зла доля звела мене у шлюбному союзі з людиною, відносини з якою,
говорячи сухою мовою соціоніки, відповідають конфліктним.
Делікатні передшлюбні попередження мого товариша про можливі
ускладнення у майбутньому, які він виводив із законів соціоніки, я сприймав із
властивим «Бальзаку» скептицизмом. І зараз мені нічого не залишається, як
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розповісти про те, що буває з нещасними, що дозволяють собі нехтувати законами соціоніки.
За моїми спостереженнями, середньостатистична кількість шлюбів із дуальними або конфліктними відносинами разом перевищує загальну кількість
шлюбів з іншими 14 видами відносин. Із дуальними тут все зрозуміло: кожний
партнер знаходить свою «половину», їхній шлюб можна вважати закономірним
і, за словами очевидців, - щасливим. Що ж до шлюбів конфліктних пар, це може
видатися зовсім незбагненним. Проте мій власний досвід шлюбу з конфліктером дозволяє пролити на це питання деяке світло, що я й роблю (витираючи з
очей сльози радості від усвідомлення того, що це співжиття вже у минулому).
Як пояснити очевидний нонсенс, що у реальному житті часто створюються сім'ї з «конфліктних» типів? Можливо, для рівноваги природі потрібний якийсь відсоток розлучень, але це нічого не пояснює. Більш реалістичним, але так само непереконливим є пояснення цих людей, що вони одружилися
«здуру». І тут я хочу висловити здогад, що існує більш глибока причина, яку
можна назвати комплексом псевдодуала (термін теж мій).
Кожна людина, шукаючи свою «половинку», вимальовує у власній уяві
якийсь ідеальний образ майбутнього партнера. Звичайно, у кожного цей образ
індивідуальний, проте неважко, здогадатися, що основними рисами він відповідає дуалові. Відносно небагато проблем, коли цей дуал таки стрінеться, і тоді помагай, Боже! Проте реальна можливість вибирати і перебирати партнерами не
така вже й велика, бо більшість людей спілкується, як правило, з обмеженим
колом осіб. Іншими словами, вибирають з того, що є.
Буває так: він (вона) з'являється, як казковий «лицар» (варіант - «принцеса»), і все у нього (неї) таке, як тобі подобається уявний образ ніби співпадає з живою людиною - тож
хочеться крикнути «Ось вона, доля!» і мерщій бігти до
ЗАГСу. То вже згодом стає зрозуміло, помилився ти,
чи ні, або, перефразувавши класика, — станеш щасливим або філософом (чи, пак, соціоніком).
Як відомо, дуальність полягає у взаємодоповнюваності пар функцій: логіки етикою, сенсорики
інтуїцією, інтровертності екстравертністю, тобто відбувається свого роду поєднання протилежного. Це ж
саме стає причиною псевдодуалізації, коли когось
приваблюють якості партнера, протилежні власним, і
це створює ілюзію доповнення. Проте «несхожість»
партнера на тебе самого ще не є гарантією дуалізації.
Щось схоже було і в мене. Я - «Бальзак», тобто
«інтуїтивно-логічний інтроверт», і дуалом мені є «Цезар» — «сенсорно-етичний екстраверт», представник
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моєї ж, третьої, квадри. Моя інтуїція для підтримки потребує сенсорики, логіка
— етики, інтровертність — екстравертності.
Моя обранниця - етико-сенсорний екстраверт, «Гюго» - володіла всіма
тими рисами, якими я наділяв її прообраз у моїй уяві, принаймні так здавалося
при знайомстві. Мені імпонували колоритність її емоцій, життєва енергія, що
час від часу виводили мене із внутрішнього заціпеніння. Взагалі я цього не люблю, але ми були разом не весь час і така розрядка діяла на мене відсвіжуюче.
Певно, і я справив на неї певне враження, мабуть, тим, що мав, — спокоєм, незворушністю, логічністю і прямотою висновків
про навколишній світ. Але вона ніби заповзялася розбуркувати мене, і я вибачливо терпів це, як пустощі малих дітей.
Спочатку ми трималися підкреслено ввічливо, а потім навчилися весело
проводити час - відвідували кіно, театри, придивлялися одне до одного, але
тільки щоб побачити, яким партнер хоче бачити тебе. І зі шкіри лізли, щоб вписатися у цей вдаваний образ: я несамохіть «перетворився» у її дуала «Декарта»,
а вона мені стала видаватися моїм дуалом «Цезарем».
Всі ці «передшлюбні ігри» небагато важать, коли шлюб виявляється вдалим. Але коли у найближчий час після одруження ти починаєш вже почувати
деякий дискомфорт, то несподівано виявляєш, що деякі «дрібнички», на які ти
закривав очі до одруження, при тісному сімейному житті стають джерелом роздратування і мук.
Отже, «Бальзак» у прекрасному настрої (тобто взагалі без настрою) розлігся на дивані і обдумує одне з глобальних питань розвитку цивілізації. У цей
час «Гюго», також у доброму настрої, немов навіжена носиться з двома ганчірками — вологою і сухою — і безсистемно протирає кожний квадратний міліметр поверхні квартири, причому настирливо робить це щодня.
Спочатку «Бальзак» намагається не звертати на це уваги, навіть робить
дружині декілька компліментів, віддаючи належне її працьовитості. Це її тільки
запалює, і вона ще невгамовніше починає свою марну роботу. Тоді «Бальзак»
перемикає свою yвaгy з високих матерій на низькі, називає зусилля дружини
марними, безглуздими і невартими її дорогоцінного здоров'я, а також обіцяє
подумати над конструкцією біогенератора, щоб перетворювати жіночу суєту на
корисну енергію.
«Цезар», звичайно, сприйняв би ці слова із великим натхненням, оскільки
цінуються його енергійність і, власне, незамінність у цій справі: як силовий
сенсорик, він упевнений, що бути надміру енергійним — чеснота, яку він мусить плекати в собі. І «Бальзак» задоволений, адже за нього роблять те, чого б
він сам ніколи не робив.
Інакше на це дивиться «Гюго»: замість того, щоб допомогти їй (як це
зробив би його дуал «Декарт», не піддаючи сумніву необхідність самої роботи),
«Бальзак» не тільки критикує її заповзятливість, але й ніби натякає на невміння
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застосовувати свою активність більш ефективно. Це, загалом, близько до істини, адже вразливою психічною функцією «Гюго» є інтуїція часу.
І тоді «Гюго» в якомусь ексцентричному запалі кидається до нещасного
«винахідника», вручає йому дві ганчірки і змушує виконувати ту ж роботу, яку
досі робила вона сама. А «Бальзак», імітуючи старанність, глибоко задумується
про безглуздість протирання меблів та невдале розміщення планет у день його
весілля.
Труднощі «Бальзака» полягають й у тому, що «Гюго», не відчуваючи часу, вічно підганяє його — людину, що чи не найкраще знає ціну часові. У той
же час «Гюго», що чудово відчуває простір, вимагає від «Бальзака» постійно
встановлювати світові рекорди з пересування в просторі, а спроба зауважити,
що людина не може рухатися швидше за світло, викликає черговий спалах негативних емоцій.
«Колоритність» емоцій «Гюго» особливо дратує «Бальзака», виводить
його із рівноваги і навіть сама лише присутність «Гюго» (як, мабуть, і навпаки)
не дозволяє йому віднайти внутрішню рівновагу - де вже там до «медитацій» та
«високих» матерій! При дуальних відносинах вади партнерів сприймаються як
продовження їхніх чеснот. У конфліктних - навпаки: чесноти сприймаються як
страшенні вади, які інший навмисне не бажає виправляти. Так, «Бальзак» вважає своїми чеснотами скептицизм, іронію, неквапливість, поміркованість, постійне намагання не робити зайвих рухів і вчинків, проте саме ці «чесноти» здатні довести «Гюго» до скаженства. Так само емоційне сприйняття дійсності,
готовність безвідмовно виконувати будь-яку роботу, тратити енергію на «непотрібні» речі неодмінно викликає у «Бальзака» підозру про розумову неповноцінність володаря цих «чеснот» - «Гюго».
Під час конфлікту партнери дуже легко і вміло «дістають» одне одного,
ніби навмисне знаходячи найвразливіші місця. І кожному здається, що ініціатором конфлікту, «зловмисником» є якраз інший. Кожний впевнений у своїх добрих намірах і ще сильніше вибухає, отримуючи у відповідь «такі безглузді»
сентенції свого партнера. І кожний думає, що говорить цілком зрозумілою і
нормальною мовою, але жодному невтямки, що насправді вони розмовляють
різними мовами.
Часом партнери розуміють марність і приреченість своїх зусиль нарешті
порозумітися і несамохіть обмежують коло взаємних контактів та інтересів.
Вони стають стриманими, неговіркими, кожний заглиблюється в себе і намагається власними силами вирішувати свої проблеми. І несподівано їхні відносини
покращуються, кожний у душі
або бере на себе вину за всі непорозуміння, або відчуває готовність «подарувати» партнерові його провини. Але ніхто з них не розуміє, що готується нова
пастка: як тільки вони заспокояться і забудуть старі «гріхи», починається неми-
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нуче зближення, яке негайно переростає у ще відчайдушніший конфлікт за тим
самим сценарієм, але з більшою силою і згубнішими наслідками.
Так продовжується до тих пір, поки партнери нарешті збагнуть всю приреченість своїх відносин, а кожне потепління у стосунках неминуче сприймають як крок до нової конфронтації. Настає крайня межа, за якою — тільки розлука (краще, коли ритуальна, а не поминальна).
Спитати себе - чому? Чому двоє людей, непогані самі по собі, при тісному спілкуванні починають конфліктувати? Відповідь я знайшов лише тоді,
коли по-справжньому зайнявся соціонікою».

8. Таблиця міжтипних відносин
Для того, щоб зрозуміти характер відносин між двома соціотипами, найкраще
зобразити їхні 8-елементні моделі і схему міжтипної взаємодії. Зрозуміло, що
один і той самий вид відносин для різних соціотипів (наприклад, квазітотожність «Ватсон-Єсєнін» або «Холмс—Македонський») має свої унікальні особливості. Проте наявність спільних рис дозволяє досить чітко описати кожен з
видів відносин. Тож коли ми знаємо, що між двома соціотипами тихий конфлікт, то можемо досить непогано уявити його перебіг і що при цьому відчувають партнери, незалежно від того, яка це конфліктна пара - «Гюго-Бальзак» чи
«Декарт-Цезар».
Для зручності всі 16 видів міжтипних відносин можна звести до таблиці,
яка дозволяє швидко визначити відносини між будь-якими двома соціотипами.
Як нею користуватись?
1. У лівому стовпчику знайдіть назву Вашого соціотипу.
2. У першому рядку знайдіть назву соціотипу, відносини з яким Ви бажаєте визначити, тобто бажаєте знайти відповідь на питання - «Ким
він є для мене?»
3. На перехресті прочитайте назву міжтипних відносин.
Наприклад, Вас цікавить, ким є «Дон-Кіхот» для «Гамлета». У лівому стовпчику знаходимо «Дон-Кіхот», а в першому рядку «Гамлет». На перехресті знаходимо назву «приймач» — це означає, що «Гамлет» є для «Дон-Кіхота» приймачем, тобто «Дон-Кіхот» є соціальним замовником (передавачем) для «Гамлета».
А ким є «Дон-Кіхот» для «Гамлета»? У крайньому лівому стовпчику
знаходимо «Гамлета», а в першому рядку - «Дон-Кіхота». На перехресті читаємо «передавач», тобто «Дон-Кіхот» є для «Гамлета» передавачем (соціальним
замовником).
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ВІН для мене
Він
ІЛЕ
Дон-Кіхот

Я

ІЛЕ
Тотожні
Дон-Кіхот
СЕІДюма
Гюго

ЕСЕ- Активація

ЛІІ
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ЕІЕ
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Ревізор
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Активація
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Міражні
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Тотожні

СЕЕ
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Конфлікт

Передавач

Ревізор

Споріднені

Напівдоповн.

ІЛІ

Повна
протил.

Суперего

Конфлікт

Квазітотожн.

Підревізний

Передавач

Напівдопови.

Споріднені

ЛІІ Квазітотожність

Ревізор

Суперего

Повна
протил.

Ділові

Міражні

Приймач

Підревізний

Гамлет
ЛСІМаксим
СЛЕМакедон-й
ІЕІ
Єсєнін
Цезар
Бальзак
Джек

ЕСЕ
Гюго

ЛІІ
Декарт

ЕСІ

Конфлікт

Квазітотожність

Повна
протил.

Суперего

Міражні

Ділові

Підревізний

Приймач

ЛСЕ-

Приймач

Підревізний

Ділові

Міражні

Суперего

Повна
протил.

Квазітотожність

Конфлікт

ЕІІ

Підревізний

Приймач

Міражні

Ділові

Повна
протил.

Суперего

Конфлікт

Квазітотожність

ІЕІ

Споріднені

Напівдоповн.
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Ревізор

Квазітотожність

Конфлікт

Суперего

Повна
протил.

СЛІ-

Напівдоповн.

Споріднені
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СЕІ
Дюма
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ВІН для мене
Він

СЕЕ
Цезар

ІЛІ
Бальзак

ІЛЕ
Дон-Кіхот

Суперего

Повна
протил.
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Я

ЛСЕ
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ЕІІ
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ІЕЕ
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Конфлікт
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Ревізор

Ділові
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Повна
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Активація
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Прий-

Підревізний
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Прий-

Міражні

Ділові
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Тотожні
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мач
Напівдоповн.

Передавач

Ревізор

ЛІІ
Декарт
ЕІЕ
Гамлет
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ЛІЕ
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Драйзер

мач
Підревізний
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ЕІІ
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ІЕІ
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СЛІ Міражні
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Споріднені

Підревізний

мач
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1. Системи і системні принципи
Феномен 16-ти соціотипів
Одним із незалежних підтверджень об'єктивності 16-типної системи є її
широке застосування Асоціацією Психологічного Типування (АПТ) у США. В
останні роки на Заході спостерігається значне зростання інтересу до МайєрсБріггс Типологічного Індикатора (МБТІ), теста-визначника, створеного на основі 16-типної типології Юнга. Наприклад, звіти про застосування МБТІ за 1983
рік повідомляють, що понад 750 тисяч тестувань було проведено, опрацьовано і
оцінено. У 1988 році повідомлялось, що це число виросло до 1,5 млн. Значна
кількість розповсюджувачів МБТІ належить до АПТ, яка збільшила кількість
своїх членів з 1700 в 1983 р. до 3600 в 1988 р. Як стверджує Анжело Спото,
«...юнгівська типологія вийшла за межі особистого і стала рушійною силою в
колективному позасвідомому»1.
У чому ж причина того, що існує саме 16 типів? Інтуїтивно ми здогадуємось, що це якось пов'язано з фундаментальними законами нашого світу 2. Одна
зі спроб інтерпретації 16-типного феномену приводилася в Першій книзі Заочної школи соціоніки3, де викладено розширений погляд про тісний зв'язок психічних функцій із такими поняттями, як матерія, енергія, час і простір. Подібний підхід корисний для початкового ознайомлення з соціонікою, але подальше
вивчення предмета робить таку інтерпретацію недостатньою. Значно конструктивнішим є підхід, побудований на основі загальної теорії систем та її методології - системною підходу.

Загальна теорія систем
Загальна теорія систем (ЗТС) виникла у зв'язку з необхідністю доповнити концептуальні схеми, відомі під назвою аналітико-механістичного підходу і пов'язані з наукою про неживу природу. Визначення «механістичний» використовується тому, що в них панівними були закони механіки Ньютона. їх називають,
крім того, «аналітичними», оскільки вони спираються на принципи аналізу: від
1

Angelo Spoto. Jung's typology in perspective. - SIGO PRESS. - Boston, 1989.
Цікаво, що Карлос Кастанеда, розповідаючи про колективні зусилля при подоланні
складних енергетичних завдань, пише, що оптимальним є колектив із 16-ти осіб, кожна з
яких виконує свою специфічну функцію, пов'язану з її вродженою структурою. Див.:
Карлос Кастанеда. Дар Орла (книга 6). Пер. з англ. — Київ: София Ltd, 1993, — 512 с.,
С.145 (глава 9. Правило Нагваля). А в одній з давніх українських легенд про походження
запорожців говориться, що «запорожців спрежду було всього 16 чоловік і звалися вони
чорногорами». Можливо, це також відлуння древніх знань про оптимальні закони соціальної самоорганізації. Див.: Змієві вали. Українські легенди та перекази. — Київ: Веселка, 1992. - 159 с., С.46.
3
Заочна школа соціоніки: Книга перша. - Київ: Соціонічні технології, 1991. - 96 с.
2
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цілого - до частин і від більш складного - до більш простого. За допомогою
таких підходів можна правильно пояснити явища, пов'язані з системами неживої природи. Однак для досліджень систем у біології та соціології вони не надаються.
Аналітико-механістичним підходам властиві такі недоліки:
1) вони не можуть дати пояснення сутності таких понять, як самоорганізація, самозбереження та інших, що характеризують живі системи;
2) аналітичні методи непридатні для вивчення систем, котрі мають розглядатися неділимими: існування неділимих цілих робить розкладання на складові частини безглуздим і неможливим.
ЗТС позбавлена даних недоліків, вона використовує «цілісний» підхід до систем
при збереженні їхньої ідентичності і властивостей неділимих елементів 4.
Оцінюючи тенденції в ЗТС, можна виділити три її головні аспекти 5:
• системологія (наука про системи);
• системна технологія (методологія, т. з. системний підхід);
• системна філософія.
Центральними ідеями системної філософії є:
• Упорядкована цілісність (ціле - більше суми своїх частин);
• Самостабілізація (здатність зберігати стійкість у протистоянні зовнішнім збуренням);
• Самоорганізація (здатність реорганізувати себе і еволюціонувати);
• Ієрархічність (система є частиною - підсистемою - системи більш
високого рівня).

Що таке система
Світ, у якому ми живемо, можна розглядати як ієрархію, яка складається з систем, надсистем і підсистем. Що ж таке система?
Найпростіше визначення таке: система - це сукупність або множина пов'язаних між собою елементів6.
Елементи системи можуть бути поняттями, в цьому випадку ми маємо
справу з поняттєвою системою.
Елементами системи можуть бути об’єкти; так, у друкарській машинці
об'єктами є її окремі частини.

4

Дж. ван Гиг. Прикладная общая теория систем. В 2-х т.: Т. 1. Пер. з англ. - Москва: Мир,
1981. - 336 с., С.72.
5
Саати Т., Кернс K. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер, з англ. Москва: Радио и связь, 1991. - 224 с, С.20
6
Дж. ван Гиг. - С. 17.
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Елементами системи можуть бути суб'єкти, наприклад, гравці у футбольній команді.
Нарешті, система може складатися з понять, об'єктів і суб'єктів, як у системі
«людина-машина», яка включає всі три види елементів. Таким чином, система це сукупність пов'язаних між собою живих і (або) неживих елементів.
Елементи є складовими частинами кожної системи. Вони можуть у свою
чергу бути системами, тобто бути підсистемами. Елементи системи можуть
бути неживими і живими.
Живими прийнято називати системи, що володіють такими функціями,
як народження, смерть і відтворення, причому не обов'язково в чисто біологічному розумінні7.
Система є замкненою, якщо у неї немає навколишнього середовища, тобто зовнішніх контактуючих із нею систем. До замкнених відносяться й ті системи, на котрі зовнішні системи не мають суттєвого впливу.
Система називається відкритою, якщо існують інші, пов'язані з нею системи, котрі впливають на неї, і на котрі вона також впливає. Всяка спроба розгляду відкритих систем як замкнених, коли навколишнє середовище не враховується, несе велику небезпеку, яку потрібно повністю усвідомлювати. Всі живі
системи - відкриті системи.

Ієрархія систем
Поняття ієрархії є дуже важливим і може використовуватися в тому випадку,
коли ми хочемо впорядкувати системи у відповідності з різними критеріями,
один з яких має враховувати ступінь складності функцій компонентів системи.
Наприклад, Боулдінг8 пропонує такі рівні ієрархії систем:
1. Неживі системи
1.1. Статичні структури - «остови».
1.2. Прості динамічні структури із заданим рухом, властиві навколишньому фізичному світу — «годинникові механізми».
1.3. Кібернетичні системи з керованими циклами зворотного зв'язку «термостати».
2. Живі системи
2.1. Відкриті системи із самозбережною структурою. Рівень клітин — це
перший ступінь, на якому можливий поділ на живе і неживе.
2.2. Живі організми з низькою здатністю сприймати інформацію, наприклад рослини.

7
8

Там само, С.62.
Там само, С.70.
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2.3. Живі організми з більш розвиненою здатністю сприймати інформацію, але такі, що не володіють «самосвідомістю». До категорій даного рівня
належать тварини.
2.4. Люди, що характеризуються самосвідомістю, мисленням і нетривіальною поведінкою.
2.5. Соціальні системи та соціальні організації.
2.6. Трансцендентні системи або системи, що знаходяться в даний момент за межами нашого пізнання.
Згідно з цією ієрархією, об'єкти нашого дослідження належать до рівнів 2.4 і
2.5, частково 2.6. Тому саме на таких системах ми зосередимо свою увагу в
подальшому викладі і словом «система» будемо називати системи саме цих
рівнів ієрархії. Спільною властивістю таких систем є наявність психіки («душі»)
та інформаційного метаболізму, тому ці системи ми називаємо психоінформаційними. Прикладом таких систем може бути людина, сім'я, підприємство, нація, раса, людство. У цьому контексті можна дати таке визначення системи:
Система - це сукупність елементів, що взаємодіють одне з одним і з
навколишнім середовищем для досягнення певної мети, утворюючи
при цьому нерозривну цілісність.
Будь-яка система обов'язково входить у якусь надсистему. Наприклад, людина
(сама собою надзвичайно складна система) є елементом (підсистемою) системи
«нація», яка входить до складу системи «людство», що є підсистемою «ноосфери», яка входить до системи «Земля», що є підсистемою «Сонячна система» і
так далі.
У загальному випадку система може одночасно входити до кількох систем більш високого рівня, наприклад, систему «людина» можна розглядати як
елемент систем «сім'я», «підприємство», «спортивна команда», «місто» тощо.
Системи виникають тоді, коли з'являється «замовлення згори», коли
цього «хоче надсистема». Наприклад, система «підприємство» виникає тоді,
коли суспільству потрібні відповідні товари чи послуги. Так само підприємство
створює собі структурні підрозділи (відділи, групи), місто створює комунальні
служби, нація створює підсистеми «збройні сили», «освіта», «охорона здоров'я»
тощо.

Емпіричні узагальнення
Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів.
Гельвецій
Багатовіковий досвід вивчення різноманітних об'єктів і явищ, його колективне
осмислення і суспільна оцінка дозволяють сформулювати деякі твердження
загального характеру - так звані «системні принципи», застосування яких для
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створення, дослідження та використання систем визначає методологію системного підходу9.
Системні принципи — це емпіричні узагальнення, тому що вони спостерігаються в природі і досі людству не відомі приклади, що їм суперечать.
Розглянемо деякі з них, корисні для розуміння подальшого викладу.

Принцип ефективного цілепокладання
Ціль, яка визначає ефективну поведінку системи, завжди задається
надсистемою.
Для прикладу розглянемо підприємство, яке поставило собі за мету виробляти
новий товар. Воно процвітатиме, якщо цей товар потрібен споживачам, тобто
відповідає цілі, яку ставить надсистема «ринок споживачів». Якщо система
«підприємство» не буде відповідати поставленій їй згори цілі - вона буде знищена надсистемою «ринок споживачів» (залишиться без покупців і збанкрутує).
Таким чином, якщо система ставить перед собою цілі, які суперечать цілям надсистеми, вона порушує «принцип ефективного цілепокладання» і наражає себе на небезпеку. Саме в цьому розумінні ми говоримо, що цілі системі
задає надсистема.

Принцип цілісності
Система має властивості, які не виводяться з властивостей її елементів і способів їх поєднання.
Система як ціле володіє властивостями, яких немає у її підсистем (елементів) 10.
Це, зокрема, пов'язано з тим, що система й організовувалась надсистемою для
отримання нових властивостей, які б задовольняли нові потреби надсистеми на
шляху досягнення своєї мети. Тому система - це не просто множина елементів
(підсистем), а цілісний об'єкт; сума властивостей системи не дорівнює сумі
властивостей елементів, що її складають. Ціле більше суми його складових.
Прикладом такого роду системних властивостей може бути національний характер (етнопсихіка). Він властивий для нації загалом і значно менше
проявляється або й взагалі непомітний при розгляді окремих її членів.

9

Ермак В. Д. Системы, системные принципы и системный подход (рукопис). - Київ.
1989. 29 с, С.8.
10
Дружинин В. В., Конторов Д. С. Системотехника. - Москва: Радио и связь, 1985.— 200
с.
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Принцип згоди
Цілі підсистем не повинні суперечити меті системи.
Підсистема, яка має мету, що не збігається з метою системи, дезорганізує функціонування системи (збільшує ентропію системи). Така підсистема або повинна
«випасти» із системи, або загинути; інакше - небезпека загибелі всієї системи.
Наприклад, якщо цілі якоїсь соціальної групи суперечать загальнонаціональним цілям, то це призводить до конфлікту, який потребує вирішення. Якщо
система «нація» не вирішує конфлікт, то це знижує її ефективність і загрожує
національній безпеці.

Принцип детермінізму
Причина зміни стану системи завжди знаходиться поза системою.
Іншими словами, зміна стану системи завжди є наслідком впливу на неї надсистеми. Це, зокрема, пов'язано з тим, що будь-якій живій системі властива самостабілізація11. Згідно з принципом Ле-Шательє, який справедливий для всіх видів
систем рівноваги, на будь-які зовнішні впливи система реагує так, щоб зберегти
свою стабільність.
Жива система завжди знаходиться в етапі певної динамічної рівноваги з
навколишнім середовищем і має тенденцію зберігати цю рівновагу, опираючись
силам, що її порушують. Наприклад, людське тіло на охолодження відповідає
посиленням процесів окислення, що виробляють теплоту, а на перегрівання —
тим, що посилює процеси випаровування, які відводять теплоту; при наявності
зовнішнього ворога людина мобілізується для відсічі і т. п.
Для того, щоб система почала змінюватися, — обов'язково потрібні зовнішні стимули. Наприклад, переважна більшість людей починає активно діяти
лише тоді, коли зовнішні обставини створюють для них загрозу. Аналогічно
реагує система «нація»: енергетична криза примушує її підвищити ефективність
свого виробництва, економічна блокада примушує більше покладатись на власні сили тощо.

Принцип виходу із системи
Щоб зрозуміти поведінку системи — потрібно вийти у надсистему.
У старому підручнику фізики колись так пояснювався рівномірний і прямолінійний рух: «...перебуваючи в закритій каюті парусного корабля, що рухається
рівномірно і прямолінійно по спокійній воді, неможливо ніякими фізичними
методами установити факт руху... Єдиний спосіб — вийти на палубу і подиви11

Моисеев H.H. Проблема возникновения системных свойств // Вопросы философии. 11/92, С.28.
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тися на берег...» У цьому простенькому прикладі в закритій каюті - система
«людина-корабель», а вихід на палубу і погляд на берег — вихід у надсистему
«корабель-берег».
Досить влучно описує застосування вищезгаданого принципу Карлос Кастанеда: «Якщо хто-небудь хоче зупинити інших людей, то він завжди має бути
збоку від того кола, яке натискає на них. Таким чином, він завжди зможе контролювати тиск»12
З даним системним принципом тісно пов'язаний древній езотеричний
принцип, який стверджує, що події, які на перший погляд видаються хаотичними і випадковими, з погляду ширших перспектив виявляються строго закономірними. Наприклад, розвал СРСР і теперішня криза в Україні в основному
сприймаються як щось випадкове, пов'язане з помилками окремих людей. Насправді, якщо поглянути з висоти світової історії, то стає очевидним, що всі
імперії народжувались, розвивались і закономірно вмирали. Що стосується
України, то вона неодноразово переживала страшні кризи, але завжди, як Фенікс, поставала з попелу.

Принцип оптимуму
Система має рухатись до мети оптимальною траєкторією.
Це й не дивно, оскільки неоптимальна траєкторія означає низьку ефективність
функціонування системи, підвищену витрату ресурсів, що рано чи пізно викличе «незадоволення» і коректуючий вплив надсистеми. Можливі й трагічніші
наслідки, коли неефективна система деградує й гине.
Г. М. Алєксєєвим сформульований 5-й закон енергоентропіки — переважаючого розвитку чи конкуренції, який говорить: «У кожному класі матеріальних систем переважаючий розвиток отримують ті, котрі при даній сукупності
внутрішніх і зовнішніх умов досягають максимальної ефективності»13.
Зрозуміло, що пріоритетний розвиток ефективно функціонуючих систем
відбувається внаслідок «заохочуючих», стимулюючих впливів надсистеми. Наприклад, для того, щоб підприємство успішно працювало, воно має стимулювати насамперед тих працівників, які приносять йому найбільше користі — діють
найефективніше.

12
13

Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. — Рига: Расма, 1991. — 256 с.
Алексеев Г. Н. Энергоэнтропика. - Москва: Знание, 1983. - 192 с.
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Принцип спеціалізації і кооперування
У процесі наближення до своєї мети система має тенденцію
спеціалізуватись на виконанні своєї функції і кооперуватись з
іншими спеціалізованими системами.
Наочна ілюстрація принципу спеціалізації — зародження і розвиток нового
підприємства. Напочатку воно може займатись найрізноманітнішими видами
діяльності, але згодом знаходить «свою нішу», де діє найефективніше. Не випадково найбільш процвітаючим компаніям властива одна риса - спеціалізація на
певному виді діяльності протягом досить тривалого часу.
Але чим більшого розвитку досягає спеціалізація, тим більша потреба в кооперуванні, адже спеціалізовані підсистеми все більш узалежнюються одна від
одної.
Спеціалізація і кооперування нерозривні і в системах існують тільки разом. Спеціалізація без кооперування призводить до хаосу, розвалу і загибелі
системи. А кооперування без спеціалізації просто не має сенсу — нікому кооперуватись14.
Даний принцип був відомий ще Конфуцію: «Ще один принцип, вгаданий
Конфуцієм, — принцип необхідної функціональної спеціалізації елементів
будь-якої, в т. ч. й соціальної системи, нерозривної єдності цих елементів, пов'язаних самими своїми відмінностями і тому взаємно необхідних»15.

Принцип ієрархічності
Розвиток системи супроводжується її ієрархізацією.
Дію цього принципу спостерігаємо всюди: і в державі, і в соціальних організаціях, і в будові тіла людини, і в людино-технічних системах. Без дотримання даного принципу будь-яка система стає некерованою, отже - нежиттєздатною: «Керування у великих системах будується за ієрархічним принципом. У цьому проявляється одна із загальних властивостей організації системи - зосередження
функцій, при якому функція одного рівня не просто підпорядкована функції
16
іншого, але є умовою її здійснення» .
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Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. - Москва: Мол. гвардия, 1990. - 351 с., С.95-97.
Симкин Г, Н. В высшей школе учителя Куна // Человек. - 5/92, С.35.
16
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Древні, в т. ч. середньовічні християнські, мислителі виражали цей принцип
простою, але влучною аналогією, уподоблюючи суспільство людському тілу, а
17
соціальні групи - органам цього тіла .

2. Фази розвитку систем
Механізм трансформації
Всі системи, які знаходяться у цьому Всесвіті (напр., людство, народ, людина),
взаємодіють із ним і самі змушені розвиватися, щоб встигати за змінами навколишнього середовища. Система, яка втрачає здатність розвиватися, незабаром
деградує і гине.
Для забезпечення розвитку в живих системах періодично відбуваються
процеси руйнування всього застарілого, нежиттєздатного і процеси творення
нового. Процеси руйнування та творення існують паралельно і, за великим рахунком, перебувають у динамічній рівновазі, а коли ця рівновага порушується система втрачає здатність до змін і гине. У цьому контексті стає зрозумілою
древня мудрість: «Щоб залишатись незмінним - треба постійно змінюватись».
Наприклад, якщо завод хоче бути конкурентоздатним, йому потрібно періодично оновлюватись: «руйнувати» застарілі виробничі технології і на їхньому місці створювати технології нові та сучасні. Якщо керівництво заводу не
хоче відмовитись від застарілих методів роботи (своєчасно не діють процеси
руйнування), - завод не витримує конкуренції і гине, з другого боку, якщо на
місці «зруйнованого» виробництва своєчасно не створюється нове, - завод як
жива система також вмирає.
Отже, система, котра бажає жити, повинна мати надійний внутрішній
механізм, який би забезпечував своєчасне руйнування застарілого і творення
нового. Назвемо його механізмом трансформації, оскільки він забезпечує перехід системи зі старої форми у нову при збереженні внутрішньої сутності, внутрішнього «Я» системи. Важливим кроком до розуміння цього механізму є
«принцип чотирьох фаз».

Принцип чотирьох фаз
Давайте на хвилю озирнемося довкола й поглянемо на речі, які нас оточують,
найперше ті, що створені за участю людини. Якщо ми в кімнаті, то можемо
побачити стіл, стільці, світильник, телевізор... Безперечно, що вони не виникли
в один момент; спочатку з'явився задум, який пізніше знайшов своє втілення у
конкретній формі. З цієї точки зору процес створення будь-чого можна розгля-
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дати як процес розвитку ідеї від її зародження до реалізації. Таким чином, ми
констатуємо наявність принаймні двох фаз процесу розвитку ідеї:
• генерування ідеї;
• її втілення у вигляді готового продукту.
Проте, розглядаючи навіть найпростішу річ, ми змушені визнати, що практично
неможливо, аби задум відразу знайшов своє досконале втілення. Спочатку була
невпевнена спроба, прототип, дослідний зразок, який був далекий від досконалості. Проте це вже був великий крок уперед, який показав, що дану ідею можна реалізувати у нашому фізичному світі. Цю фазу розвитку ідеї ми назвемо
«фазою створення прототипу».
А що було далі? Про це неважко здогадатися - далі почалося випробовування даного зразка в найрізноманітніших умовах, змінювалися його параметри,
перевірялося, наскільки він безпечний, зручний у користуванні тощо. Іншими
словами, мала місце «фаза критичного переосмислення і випробовування на
життєздатність».
Швидше за все, після кожної серії випробовувань ідея знову і знову «поверталася на доопрацювання», черговий раз переживала фазу створення прототипу, вдосконалювалась і знову випробовувалась. Могло статися, що ідея так і
не знайшла свого повноцінного втілення, виявилася нежиттєздатною і вмерла
(проте на новому витку спіралі розвитку вона знову може відродитися, приклади відомі; ідея ефіру, ідея кастової самоорганізації, ідея телеології тощо).
І лише після того, як ідея витримала жорсткі випробовування, вона остаточно доводиться до досконалості і готова для масової реалізації у вигляді
повноцінного, досконалого продукту. Наприклад, підприємство, яке раніше за
інших досягнуло 4-ї фази, різко розширює свою діяльність, збільшує потужність, відтісняє або поглинає конкурентів.
Для прикладу розглянемо процес видання книги. Спочатку у її автора
з'являється задум (фаза 1), який потім викладається у чорновому варіанті (фаза
2). Якщо не виходить навіть чернетка, автор змушений повернутися знову до
попередньої стадії і змінити початковий задум. Це може повторюватися доти,
доки задум не буде відповідати можливостям автора.
Після написання чернетки, як правило, починається критичне переосмислення матеріалу як самим автором, так і критиками, рецензентами, знайомими.
Якщо книга не пройде цю стадію перевірки на життєздатність (фаза 3), її подальше тиражування може закінчитися крахом. Але якщо матеріал витримав випробування - він запускається в тираж і поширюється серед читачів (фаза 4).
Міркуючи про закономірності розвитку ідеї, ми, по суті справи, розглядали закономірності еволюції живих систем, причому таких, елементом яких є
людина. Наприклад, при розгляді процесу видання книги ми фактично розглядали розвиток системи «автор-книга». Щоб ця система досягла своєї цілі (доне-
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сла до людей нові знання, викликала у них певні почуття), вона має успішно
пройти всі 4 фази розвитку. На кожній із цих фаз система може потерпіти поразку і загинути, адже такий закон розвитку. Спроба «перестрибнути» будь-яку з
цих фаз практично завжди закінчується неприємностями.
На основі наведених вище міркувань ми логічно приходимо до формулювання принципу чотирьох фаз:
Будь-яка жива система в процесі наближення до своєї цілі має тенденцію проходити чотири фази розвитку:
• фаза 1: Генерування і формулювання ідеї;
• фаза 2: Створення прототипу;
• фаза 3: Перевірка життєздатності прототипу;
• фаза 4: Створення досконалого продукту.
Після завершення циклу починається нове «генерування ідей», тобто перехід до
фази 1.

Зауважимо, що такий висновок не є чимось принципово новим. Наприклад, український кібернетик Віктор Глушков ще чверть століття тому сформулював чотири етапи приймання оптимального рішення 18:
етап 1: постановка задачі, формулювання граничних умов;
етап 2: створення моделі;
етап 3: перевірка роботи моделі при зміні значень параметрів;
етап 4: приймання оптимального рішення.

18

Глушков В. М. Введение в АСУ. Вид. 2-е. - Київ: Техніка, 1974. — 320 с., С. 146-151.
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Психологія фаз
Якщо процес еволюції систем передбачає періодичне проходження описаних
вище чотирьох фаз, то звідси випливає, що перевагу отримують ті системи, в
яких даний механізм розвитку реалізується найкращим чином. Тобто найбільш

ефективними є ті системи, в яких найкраще відпрацьовується кожна фаза розвитку. Неякісне відпрацювання хоча б однієї з чотирьох фаз може призвести до
помилок у розвитку і, як наслідок, відкинення системи далеко назад (хочеш не
хочеш, а всі етапи потрібно відпрацювати як належить) або до її загибелі.
Наприклад, у процесі створення ядерного реактора РБМК-1000 була неякісно відпрацьована третя фаза розвитку даної людино-машинної системи:
далеко не всі режими його роботи були перевірені, у результаті ця неповноцінна конструкція дійшла до четвертої фази і була запущена у серійне виробництво. З точки зору системології ця система була мертва, і її загибель була лише
питанням часу. Так сталось, що не пощастило саме Україні і відбулась Чорнобильська катастрофа, хоча подібне лихо могло статися і на будь-якому іншому
реакторі даного типу.
Оскільки в даній праці ми досліджуємо людські системи, то логічно
вважати, що якість проходження кожної фази залежить від людей, які «обслуговують» цю фазу, і їхніх психічних якостей. Адже треба визнати, що кожна з
фаз вимагає від людей цілком певних, часто протилежних якостей психіки. Найбільша ефективність досягається там, де людська психіка найкраще
відповідає вимогам фази. Розглянемо, в чому полягає психологія кожної фази
еволюції системи.

Фаза 1 (альфа)

Принципово нова ідея здебільшого не має аналогів, це щось туманне і незрозуміле. Ніхто не знає, які небезпеки її очікують, невідомо, чого вона більше принесе - добра чи зла. Більш того, ніхто не знає, чи взагалі вона здійсненна в існуючих умовах. Тому особи, задіяні на цій фазі, мають відзначатися оптимізмом, вірою в успіх (нехай навіть наївною), розвинутою фантазією і асоціативним мисленням. їм не треба зациклюватись на можливих проблемах, недоліках
і небезпеках, адже це буде тільки гальмувати оформлення ідеї. Вони мають
спеціалізуватися саме на ідеях і не думати про те, як їх технічно реалізувати.
Їхній кінцевий продукт - ідея, вони це мають усвідомлювати і не перейматися,
коли їх звинувачують у безвідповідальності за долю людства, аморальності
(«Ваші дослідження атомного ядра привели до Хіросіми і Чорнобиля!»), відсутності реалізму і не доведенні початого до кінця. Адже для першої фази кінцева мета досягнута — є ідея!
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Фаза 2 (бета)

Ідея сформульована, але ж її реалізацією ще ніхто ніколи не займався! Чи вистачить у нас сил і здібностей, чи зможемо ми зробити так, як потрібно? Люди
другої фази не повинні ставити перед собою таких питань. Вони мають бути
переконаними, що наш
світ значно простіший, ніж декому здається, а людина - володар природи. І людина всього досягне, якщо в неї вистачить волі та працездатності. Головне —
організація і порядок, «не вмієш — навчимо, не хочеш — примусимо».
Цим людям треба діяти швидко й рішуче. Вони створюють прототипи,
діючі зразки, тому не повинні витрачати час на наведення естетики чи обсмоктування технологічних нюансів. Якщо з десяти прототипів хоча б один «буде
дихати» — все гаразд! Цим людям доводиться робити те, чого вони самі до
кінця не розуміють — але й ніхто не розуміє! Якщо ж хтось, злякавшись грандіозності вирішуваних проблем, виявить малодушність — його можна примусити
— він сам потім буде за це вдячний. Люди другої фази не дуже довіряють людським здібностям: «Здібний той, хто сильний і трудолюбивий». Тому вони схильні вважати, що «незамінних немає».

Фаза 3 (гамма)

Прототип створено! Його творці стверджують, що це просто чудовий продукт,
адже його робили авторитетні люди, застосовувались найновіші досягнення
науки, нічого подібного у природі ще не було. Цей витвір людського генія —
поза всякою критикою!
«Пробачте, як це - «поза критикою»!? Розкритикувати щось - свята справа й інтелектуальне задоволення», — можуть сказати люди третьої фази, і посвоєму вони матимуть рацію. Ці люди не схильні довіряти авторитетам, адже
авторитети - це також люди, здатні помилятись. «Ви кажете, що там немає помилок? Та я вже бачу дві грубі помилки і б'юсь об заклад, що знайду ще принаймні стільки ж!» Ці люди - прекрасні критики і коректори. «Я не знаю, як
треба, але це зроблено невірно!» Здебільшого вони люблять побурчати, але зате
у них немає рожевих ілюзій, це чистої води прагматики, скептики і тверезі реалісти. Порядок, такий милий людям другої фази, вони вважають тюрмою і кладовищем, а їхні правила — догматизмом, тиранією і абсурдом. Коли такі люди
читають на стіні правила поведінки, то їхня перша підсвідома реакція - обурення і палке бажання ці правила порушити. Вони бачать можливі неприємності і
глухі кути розвитку, небезпеки життя і всю його безглуздість. «Коли я дивлюсь
на людину, я бачу її одночасно і немовлям, і старцем, у якого вона з часом перетвориться». У них може бути прагнення руйнувати — але як професійно вони
це роблять! Тому якщо люди третьої фази «погралися» з прототипом, і він при
цьому не розсипався на друзки - з нього щось буде, ще трохи допрацювати - і це
життєздатна система.
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Фаза 4 (дельта)
На цій фазі розвитку ідеї ми можемо полегшено зітхнути і сказати: «Ми вже
знаємо, що робимо і що нас чекає!» Перед нами великий досвід попередників,
їхні перемоги і поразки, здобутки і втрати. Тільки тепер люди четвертої фази
готові взятися до праці і зробити великий синтез всього напрацьованого досвіду. Якби їм запропонували зайнятися цією справою на одній із попередніх фаз,
вони би просто образились: «Спочатку розберіться самі, чого ви хочете, а тоді
приходьте до нас». Але якщо вони вже впряглися у роботу, то діють енергійно і
фундаментально. їхній кінцевий продукт - це шедевр, який не тільки внутрішньо якісний і надійний. Він технологічний, тобто придатний до масового тиражування. Він орієнтований на людину, екологічний, зручний і безпечний. Він
естетичний, і з ним хочеться мати справу.
Люди четвертої фази не схильні до рожевих фантазій, але вважають наш
світ одухотвореним, вони не виносять насильства, але вміють діяти рішуче і
енергійно; вони ненавидять солдафонську муштру, але поважають дисципліну і
правила; вони не є скептиками, але обережні і відповідальні у нових справах.
їхні цінності - чесна, добре організована праця, налагоджений побут, якість і
краса, гармонія з людьми, природою і Богом, сприймання світу як чогось дуже
складного, але гармонійного і доброзичливого.
Розвиток ідеї підходить до завершення, тому четвертій фазі властивий
певний консерватизм, глибока повага до традицій і мудрості древніх. Саме на
четвертій фазі створюється кінцевий результат, заради якого система була створена надсистемою.

Розвиток особи
Людина - це складна жива система, тому не дивно, що в процесі свого становлення вона також має тенденцію послідовно проходити чотири фази еволюції
систем.
Фаза 1: період дитинства
Радісне і світле світосприймання, яскраві і свіжі враження, оптимізм, висока
чутливість до комфорту, допитливість, дружелюбність, яскрава емоційність,
поверховість, легке, часто легковажне ставлення до проблем і протиріч, що
нерідко призводить до прожектерства і безвідповідальності, слабке розуміння
інтересів і проблем інших людей, беззлобний егоцентризм, фантазування і
мрійливість, більше теорії, ніж практики, нетерплячість, «я хочу!»
Фаза 2: підлітковий вік
Початок усвідомлення свого місця в суспільстві і намагання адаптуватись до
нього, орієнтація на авторитети, які часто стають кумирами (кіногерої, спортсмени, вожді, фюрери), віра в те, що багато чого можна досягнути силовими
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методами, швидке «збивання до купи» в підліткові угрупування, потяг до практичної діяльності і віра у швидкий успіх, драматизм і внутрішня суперечливість,
слабка чутливість до чужого болю і страждань, максималізм, нетерпимість до
тих, хто мислить інакше.
Фаза 3: переоцінка цінностей
Критичне ставлення до свого минулого і взагалі будь-якого минулого досвіду,
скептицизм аж до цинізму, відсутність ілюзій, розвінчування вчорашніх героїв і
кумирів, нерідко криза у стосунках з батьками, ідеал особистої свободи, примат
особистості перед суспільством, кожен сам за себе, індивідуалізм, самостійність, високий динамізм аж до хаотичності, гарячковий пошук нових шляхів
розвитку, скептичне ставлення до авторитетів, «вірю лише в те, що сам бачив»,
орієнтація на сьогоднішній день.
Фаза 4: зрілість
Стабілізація, переосмислення всього попереднього досвіду і синтез на цій основі нових ідей, гармонізація, повага до людини і цінностей її мікрокосмосу, поєднання особистих інтересів із суспільними, пов'язане із цим свідоме самообмеження, розуміння єдності людини і природи («все впливає на все»), фундаментальність і зваженість у всіх справах, обережний оптимізм, поєднання сьогоденних інтересів з перспективними, терпимість до чужої думки.

Базові перинатальні матриці
Принцип чотирьох фаз описує важливі закономірності розвитку живих систем
різних рівнів ієрархії. Найбільш вражаючим є те, що цей принцип безпосередньо стосується процесу народження людини.
З цього приводу особливої уваги заслуговують результати досліджень в
галузі трансперсональної психології, детально описані відомим американським
вченим, доктором медицини Станіславом Грофом. Завдяки застосуванню психоделічних препаратів або нефармакологічних методів глибинної психотерапії
досягались неординарні стани свідомості, в тому числі незвичайні переживання-спогади, пов'язані з власним розвитком у лоні матері та народженням. Цю
сферу людського безсвідомого автор називає перинатальною. Проаналізувавши
величезну кількість переживань перинатального рівня безсвідомого у різних
людей, Станіслав Гроф помітив, що їх можна досить чітко розділити на чотири
групи, т. з. «базові перинатальні матриці» — БПМ.
Кожна з чотирьох БПМ відповідає одній із фаз внутріутробного розвитку
дитини:
фаза 1 (БПМ-І) - симбіотична єдність плоду з материнським організмом під час
внутріматочного існування, безтурботний стан, коли умови для плоду майже
ідеальні;
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фаза 2 (БПМ-ІІ) - початок процесу народження, коли починаються періодичні
м'язові скорочення, шийка матки закрита і виходу ще немає, комфортний стан
плоду порушується все зростаючим зовнішнім тиском;
фаза З (БІІМ-ІІІ) - скорочення матки продовжуються, але шийка матки вже
розкрита і плід поступово просувається по родовому каналу, що супроводжується надзвичайно сильним механічним стискуванням і відчайдушною боротьбою за виживання (мати і плід створюють одне одному загрозу для життя);
фаза 4 (БПМ-ІV) — народження дитини, коли після піку болю і напруження
наступає несподіване полегшення і релаксація, після довгого періоду темноти
дитина потрапляє на світло.
Найцікавіше те, що асоціації, які виникають у людини при повторному
переживанні свого народження під час психоделічного сеансу, значною мірою
збігаються зі світовідчуванням відповідної квадри19. Наприклад, у таблиці «Базові перинатальні матриці»20 Гроф наводить такі асоціативні спогади з постнатального життя;
БПМ-І (альфа) - ситуації, в яких задовольняються насущні потреби, наприклад, щасливі дні дитинства (материнська турбота, гра з ровесниками, сімейна згода і т. д.); взаємна любов і закоханість; подорожі та відпочинок серед
гарної місцевості; контакт з предметами мистецтва високої естетичної цінності;
купання в океані і чистих озерах і т. п.
БПМ-ІІ (бета) - ситуації, загрозливі для життя і цілісності тіла (військовий досвід, нещасні випадки, травми, операції, важкі хвороби, потопання, задушливість, тюремне ув'язнення, «промивання мізків», незаконні допити, небезпечні ситуації і т. н.).
БПМ-ІІІ (гамма) - збройні сутички, битви і пригоди (атаки і штурми в битвах і революціях, випробовування військової служби, важкі повітряні бої, океанські шторми, небезпечна їзда на автомобілі, бійки); чуттєві спогади (карнавали, розважальні заклади, заміські прогулянки, сексуальні оргії і т. д.).
БПМ-ІV (дельта) — щасливе позбавлення від небезпеки (кінець війни або
революції, врятування після нещасного випадку або операції); подолання складних перешкод рішучими діями; випадки напруження і впертої боротьби, що
закінчились видатними успіхами, картини природи (початок весни, закінчення
океанічного шторму, схід сонця) і т. д.

19

Вперше на це звернув увагу відомий київський соціонік Олександр Букалов у своїй
праці «Формирование функций информационного метаболизма в процессе рождения
индивидуума» (рукопис). - Київ, 1988. - 45 с.
20
Гроф С. За пределами мозга. Пер. з англ. - Москва: Вид-во Трансперсонального інституту, 1993.-504 с., С. 156.
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3. Структура психоінформаційних систем
Отже, система, що еволюціонує, має пройти чотири фази розвитку. Але в процесі наближення системи до своєї мети їй доводиться вирішувати багато проблем21. Якщо це проблеми достатньо складні, то процес вирішення кожної з них
у свою чергу повинен пройти чотири фази розвитку — тільки у цьому випадку
можна розраховувати на ефективне рішення. Якщо система хоче забезпечити
ефективне вирішення проблем, що виникають, тобто хоче функціонувати ефективно (а її до цього спонукає надсистема), вона має забезпечити якісне відпрацювання кожної з фаз вирішення проблеми. Прагнення до цього логічно призводить систему до створення підсистем, які спеціалізуються на кожній з чотирьох фаз. Такий розподіл неминуче випливає з тенденції підсистем до спеціалізації.
Необхідність внутрісистемної спеціалізації найперше викликана тим, що кожна
з фаз розвитку часто потребує цілком протилежних психічних властивостей.
Наприклад, надзвичайно важко бути одночасно висококваліфікованим теоретиком і практиком, оптимістом і песимістом, стратегом і тактиком. Звичайна людина, яка захоче поєднувати непоєднуване, - буде діяти неефективно, відчуватиме дискомфорт і внутрішнє роздвоєння, а хронічний стрес із часом може її
довести до психосоматичних захворювань. Звідси напрошується висновок:
Для здійснення ефективної діяльності будь-яка жива система має
тенденцію створювати підсистеми (ПС), кожна з яких спеціалізується на вирішенні завдань однієї з чотирьох фаз еволюції ідеї:

21

Навіть існує таке визначення: «Система - це засіб, за допомогою якого виконується
процес вирішення проблеми». — Див.: Оптнер С. Л. Системный анализ для решения
деловых и промышленных проблем. Пер. 3 англ. - Москва: Сов. радио, 1969. - 216 с.,
С.51.
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Наприклад, промислова корпорація для успішної діяльності створює у
себе:
1. Конструкторське бюро (ПС-1)
2. Дослідне виробництво (ПС-2)
3. Випробовувальні стенди, автодроми тощо (ПС-3)
4. Серійне виробництво (ПС-4)
Для того, щоб ці підсистеми (ПС-1, ..., ПС-4) діяли ефективно, вони повинні
бути стійкими, адже тільки в цьому випадку можливі спадкоємність досвіду і
традицій минулого, закріплення й поглиблення знань, навиків і методів.

Обов'язкові умови стійкості підсистем
Щоб бути стійкою, кожна з підсистем має гарантувати якісне виконання наступних чотирьох системних функцій, без яких така стійкість неможлива:
1 - сприймання і формулювання цілей, що ставить надсистема;
2 - задоволення своїх внутрішніх оперативних потреб, внутрішня синхронізація;
3 - стратегічне планування, філософське осмислення стану підсистеми;
4 - формування готового продукту для надсистеми (інформація, енергія, речовина, послуги тощо).

Дані системні функції за своєю суттю є несумісними (наприклад, оперативне та
стратегічне управління). Це спонукає підсистему створювати елементи, які спеціалізуються на виконанні відповідної функції;

Елементи 1 і 4 в основному орієнтовані на зовнішній світ, тобто на взаємодію з
надсистемою. Елементи 2 і З забезпечують внутрішню стійкість підсистеми,
концентрують свої зусилля на вирішенні внутрішніх проблем. Для зручності
дамо цим елементам відповідні назви:
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Програматор
Для кожної системи життєво важливим є розуміння цілей, які їй ставить надсистема. Дуже добре, коли надсистема чітко формулює, чого вона хоче. Але таких
ідеальних випадків практично не буває. У реальному житті система сама повинна здогадатись, чого від неї потребують: фірма має знати, який товар чи послуга
зараз потрібні споживачам, політик має знати настрої своїх виборців... Тому
елемент системи, відповідальний за сприймання «соціального замовлення» від
надсистеми, повинен мати деякі специфічні особливості.
По-перше, коло його життєвих інтересів в основному повинно концентруватись на об'єктах навколишнього світу, а не на власних переживаннях чи
внутрішніх справах системи. Адже якщо він буде відволікатись і випускати з
поля зору надсистему, він ризикує одного разу не вловити «сигнали керування»
з надсистеми і вчасно не проінформувати свою систему про зміну кон'юнктури.
А це знижує ефективність даної системи і створює загрозу того, що її обженуть
більш меткі конкуренти. Така психічна орієнтація на зовнішній світ у психології
називається «екстраверсією» (від лат. extra - зовні), тому цей елемент має бути
«екстравертом».
По-друге, він зобов'язаний мати «професійний нюх» на зміни, відчувати
приховані процеси інтуїтивно. Здатність проникати в сутність об'єктів і явищ,
заглядати в минуле і майбутнє, робити висновки на основі здогадки, чуття, раптового осяяння в психології прийнято називати «інтуїцією» (від. лат. intueor пильно дивлюся), тому цей елемент має бути «інтуїтом».
Оскільки даний елемент постачає інформацію, на основі якої система
генерує програму своїх дій, ми його називаємо програматором і пам'ятаємо, що
він має бути інтуїтивним екстравертом.

Синхронізатор
Будь-яка система, якщо хоче бути життєздатною, має оперативно забезпечувати
злагоджену дію своїх елементів, діяти дуже конкретно, швидко реагувати на
поточні зміни внутрішньої ситуації. Елемент, який на цьому спеціалізується, ми
називаємо синхронізатором. Він забезпечує механізм оперативного управління
системою, відповідає за «боєздатний» стан системи у кожний конкретний момент. Його менше цікавить те, що відбувається поза системою, його увага сконцентрована на внутрішніх проблемах, на вдосконаленні внутрішніх зв'язків,
підвищенні їхньої якості та надійності. Така орієнтація на власний внутрішній
світ, на «малий гурт», на пошуки глибини називається інтроверсією (від лат.
intro — всередині). А вміння миттєво реагувати на подразнення, діяти за ситуа-
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цією, сприймати світ «тут і зараз», особливо не задумуючись, що буде в далекій
перспективі, прийнято називати «сенсорикою» (від лат. sensus - відчуття). Тому
запам'ятаймо, що синхронізатор має бути сенсорним інтровертом.

Коректор
Система може ефективно вирішувати оперативні завдання, але без правильної
стратегії всі її зусилля будуть зведені нанівець. Елемент, який випрацьовує
стратегію розвитку системи, ми називаємо коректором. Чому не «стратегом»?
Тому, що його призначення має більш глибокий сенс, для позначення якого в
розмовній мові просто немає еквіваленту, що й змусило нас ввести цей термін.
Коректор — це той, хто має здатність відриватись від клопотів поточного моменту, спостерігати свою систему дещо збоку, в ролі стороннього спостерігача
(залишаючись при цьому органічною складовою системи) і давати поради глобального характеру. Це той, хто вміє «подорожувати в часі» і бачити як минуле
своєї системи, так і її майбутнє. Це той, хто відчуває тонкі, невидимі зв'язки
між всім, що існує і має схильність до умоглядності. Це той, кого не введе в
оману хвилювання на поверхні води — він поринає в глибину і намагається
зрозуміти сутність об'єктів і явищ. Зрозуміло, що, порівняно з іншими елементами, він більш схильний до міркувань, ніж до активних дій. Виходячи з поданих вище визначень можна зробити висновок, що коректор - це інтуїтивний
інтроверт.

Ефектор
Ефектором ми називаємо елемент, який формує кінцевий продукт діяльності
системи і пересилає його у надсистему (створює кінцевий ефект). Виконання
даної функції вимагає від нього певних психічних особливостей. По-перше, він
повинен орієнтуватись назовні, на надсистему, тобто бути екстравертом. Подруге, він має мислити та діяти дуже конкретно і вміти надавати системному
продукту відповідну форму. Адже надсистема створює підсистеми для цілком
конкретних речей, а не для того, щоб потім здогадуватись і розшифровувати,
що ж вони там (в підсистемі) натворили або що вони мали на увазі. Тому цей
елемент має бути сенсориком. Таким чином, ефектор — сенсорний екстраверт.

Соціонічні типи
Таким чином, для забезпечення своєї стійкості система має тенденцію формувати чотири функціональні елементи, кожний з яких спеціалізується на виконанні
своєї специфічної функції. З точки зору психології кожен з них є екстравертом
або інтровертом, сенсориком або інтуїтом:
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Така структура підсистем, які створюються для «обслуговування» кожної з чотирьох фаз еволюції ідеї. Таких підсистем чотири, в кожній по чотири функціональні елементи:

4 x 4 = 1 6 . Таким чином,
в процесі своєї еволюції будь-яка психоінформаційна система має тенденцію створювати всередині себе 16 функціональних елементів.
Ці функціональні елементи ми називаємо «психоінформаційними типами», «соціонічними типами», або «соціотипами».
Отже:
•
•
•
•

Будь-яка жива система в процесі свого розвитку має тенденцію проходити чотири фази.
На кожній фазі система потребує людей з відповідною психологією.
Четвірка соціотипів з однаковою системою цінностей, яка відповідає
потребам певної фази, називається квадрою.
При взаємодії в рамках квадри її члени мають тенденцію спеціалізуватися на виконанні відповідних функцій.
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4. Основні поняття соціоніки: новий погляд
Соціотипи і їхня спеціалізація
Існує 16 стійких форм існування людської психіки, всі інші форми нестійкі
і є перехідними. Психіка людської особи має тенденцію прямувати до однієї
з цих 16 ідеальних форм, які відповідають 16-ти типам інформаційного
метаболізму - СОЦІОТИПАМ. Прагнення до самореалізації у формі того
чи іншого соціотипу спостерігається відразу після народження людини.
Поривання до самореалізації у формі «свого» соціотипу «зашите» у людську психіку і не підлягає зміні ні вихованням, ні примусом. Його можна спотворити, можна пригнітити, але знищити - ніколи. Можна сказати, що соціотип
- це мета, свого роду психоінформаційний ідеал, полюс тяжіння (атрактор), до
якого має тенденцію прямувати психіка особи.
Реальне втілення соціотипу в конкретній людині ми називаємо фенотипом (за аналогією до фіології, де розрізняють генотип і фенотип). Таким чином,
існує 16 ідеальних, уявних, абстрактних соціотипів і величезна кількість конкретних фенотипів (їх стільки, скільки на світі людей). Людина не може відчути
психологічного комфорту, доки не почне жити згідно з особливостями свого
соціотипу.
Уявімо собі більярдний стіл і на ньому більярдні кулі. Доки кулі знаходяться на площині, їх легко перекотити з місця на місце. Ситуація принципово
змінюється, коли куля понадає в лузу — тепер вивести її з рівноваги вже не так
просто. Подібно й людина — вона буде відчувати себе слабкою і незахищеною,
відкритою для всіх життєвих вітрів доти, доки не «потрапить в лузу», причому
у кожної людини є своя «луза» - один із 16-ти соціотипів. Людина, яка знайшла
свій тип, тобто зрозуміла органічно властивий її натурі стиль поведінки, мислення, відчуття, - починає діяти значно ефективніше, спокійніше, впевненіше,
не витрачає енергію марно. У неї з'являються можливості вирішення інших
завдань — вищого рівня.
Кожний соціотип спеціалізується на виконанні певної функції. Тому й не
дивно, що особа буде найкраще виконувати ту роботу, яка відповідає її соціонічній спеціалізації. Найкращим способом дослідження цієї спеціалізації є вивчення біографій історичних особистостей, адже для досягнення успіху вони
використовували свої найсильніші сторони і займались тим, у чому були природженими «фахівцями».
Стисло розглянемо ці 16 психоінформаційних спеціалізацій, пам’ятаючи
при цьому, що кожний соціотип має внутріквадрову спеціалізацію, тобто є програматором, синхронізатором, коректором або ефектором.
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Дон-Кіхот - Новатор (програматор)
Генерування найбільш різноманітних, карколомних і нечуваних ідей, не оглядаючись на авторитети та існуючі стереотипи і без страху щодо можливих наслідків, виборювання абсолютної свободи творчості, без жодних обмежень на
дослідження і політ фантазії.
Дюма - Художник (синхронізатор)
Філософія комфорту і відпочинку, створення навколо себе вільної і невимушеної атмосфери, ідеальної для творчості, філософствування, культури.
Гюго — Популяризатор (ефектор)
Творення гарного, бадьорого настрою, що стимулює до творчої активності,
радісне сприйняття нових цікавих ідей, їх популяризація і широка пропаганда.
Декарт - Аналітик (коректор)
Вибір інтуїтивної ідеї і створення на цій основі добре пропрацьованої логічної
системи, її наполегливе вдосконалення і сміливе обстоювання.
Гамлет - Драматург (програматор)
Добре розвинуте почуття небезпеки, захованої в людях, глибоке розуміння таких станів людини, як страх, розпука, депресія; постійна відмобілізованість і
пильність, вміння підняти бойовий дух, навіяти сміливість і презирство до смерті.
Максим - Контролер (синхронізатор)
Творення і підтримання порядку й організованості, детальний контроль і звітність, стандартизація і єдині вимоги до всіх, синхронізація і систематична боротьба з відхиленнями від норми.
Македонський — Генерал (ефектор)
Творення на великих просторах нових розгалужених організаційних структур,
вміння керувати великими масами людей, підтримання дисципліни, згуртованості, порядку і боєздатності, захист від ворожого оточення.
Єсєнін - Лірик (коректор)
Глибоке розуміння і вибачливе ставлення до слабостей, безталанності і суперечливості людської натури, виявлення людських дефектів, поетичність і споглядальність, здатність пройти всі випробовування і муки, не втративши віри у
щасливий кінець.
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Джек - Підприємець (програматор)
Забезпечення високої динамічності і гнучкості соціальних систем, орієнтація їх
на потреби нинішнього дня, тонке відчуття кон'юнктури, вміння досягати швидких результатів мінімумом засобів, підтримання високого темпу життєдіяльності, винахідливість і підприємливість.
Драйзер — Мораліст (синхронізатор)
Наполеглива і безстрашна боротьба за збереження моральних цінностей, виявлення носіїв будь-якого зла (підлості, зради, боягузтва, аморальності) і повідомлення про це інших, дисциплінованість, вимогливість, обережність.
Цезар - Покровитель (ефектор)
Активний опір будь-якому зовнішньому тиску і спробам обмеження свободи
дій і прав його чи його близьких, намаганню зробити в'язнями застарілих правил; непокірність, руйнування закостенілих систем, тонке відчуття поточної
ситуації.
Бальзак — Критик (коректор)
Глибоке розуміння суперечностей нашого світу, передбачення можливих відхилень, збочень і глухих кутів розвитку, феноменальне відчуття прихованих
дефектів, критика самовпевненості, поспішності та надмірного ентузіазму.
Гекслі — Психолог (програматор)
Тонке відчуття талантів і здібностей, захованих у кожній людині, вміння до
кожного знайти свій підхід, виявлення перспективних особистостей, розуміння
потреб людської душі, зацікавлене сприймання нових ідей і їх рекламування.
Габен — Майстер (синхронізатор)
Глибоке розуміння естетики і внутрішньої якості, створення унікальних шедеврів, цінність яких не підлягає сумніву; бездоганний дизайн, висока функціональність і ефективність, зокрема в діяльності людських організацій.
Холмс — Адміністратор (ефектор)
Доведення нових систем до технологічної досконалості, постановка їх «на конвеєр», економне використання ресурсів, орієнтація на чесну працю і справедливу винагороду, повага до традицій і досвіду минулого, прагнення гармонії з
природою.
Ватсон — Миротворець
Орієнтація і коректування всього нового на дружнє ставлення до людини,
сприймання людської душі як образу Божого, створення атмосфери довіри,
миру, гармонії та любові, віра у вічні й універсальні моральні цінності, консо-
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лідація людських організацій і їх орієнтація на досягнення природовідповідного порядку речей.

Психічні функції
У класичній соціоніці прийнято розглядати 8 психічних функцій і, відповідно,

8- елементну модель соціотипу (т. з. «модель А»). Але якщо бути послідовним, то таких функцій має бути 16, адже існує 16 соціотипів, кожний з яких є
носієм унікальної психоінформаційної спеціалізації і найкраще розбирається в
одному з 1б-ти аспектів інформаційного потоку. Цей підхід знайшов розвиток
у працях українських соціоніків, внаслідок чого домовились позначати функції знаками «+» і «-»22. На практиці знак «+»
опускається, в результаті маємо 16 функцій: 8 зі звичайними символічними
позначеннями і 8 із знаком «-», наприклад
і - . Різні знаки перед однаковими символьними позначеннями вказують на те, що дві психічні функції є
одночасно і подібними, і протилежними. Наприклад, розглянуті вище дві функції працюють з емоційним аспектом інформаційного потоку, але функція
спеціалізується на драматичних емоціях, а функція - - на емоціях легких
і радісних. Знаки функцій визначаються дуже просто: якщо соціотип належить до «лівого кільця соціального прогресу» (див. розділ «Кільця соціального прогресу», частина ІІІ), то його перша функція буде зі знаком «-».
Соціо
тип*

Назва
функції

Сим
вол

Зміст психічної функції

ДонКіхот

Інтуїція
потенційних
можливостей

Оптимістичний погляд на можливості прогресивного розвитку об'єктивного світу, напр. науки, техніки, виробництва. Відчуття єдності світу, повторюваності тих самих принципів на
різних рівнях світової організації.

Дюма

Сенсорика
комфорту

Вміння отримувати витончені, вишукані задоволення, чудове
відчуття фізичного стану людини, розвинена здатність створювати комфорт і фізичні насолоди.

Гюго

Етика
радісних
емоцій

22

-

Вміння випромінювати навколо себе радісне збудження, ентузіазм, веселощі, життєрадісну активність, оптимізм, чудова
здатність підняти настрій, розвеселити, розбуркати.

Гуленко В. В., Молодцов А. В. Основы социоанализа. - Київ, 1991. - С.28-33.
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Глибоке розуміння логічних взаємозв'язків між об'єктами,
добре розпрацьована статична система знань, структур та
ієрархій, «справедливо те, що логічно».

Де
карт

Абстрактна
логіка

Гам
лет

Етика
драматичних
емоцій

Вміння викликати у людей ентузіазм і збудження, необхідні
для боротьби, героїчних і жертовних вчинків; глибоке розуміння людського страху, відчаю, неспокою.

Мак
сим

Конкретна
логіка

Уважне ставлення до найдрібніших деталей, погляд на світ
як на сукупність статичних систем конкретних фактів та
ієрархій, глибока повага до систем службового підпорядкування, статистики, обліку і контролю.

Маке
дон
ський

Сенсорика
підкорення

-

Тонке розуміння сили і влади, вміння їх застосовувати для
створення дієвих організацій, наведення порядку і дисципліни, вміння опановувати і контролювати зовнішній простір, великі навколишні території.

Єсєнін

Інтуїція
супереч
ностей

-

Тонке розуміння суперечностей людської натури, відчуття
її слабкості, безталанності й безсилля; критичне і співчутливе ставлення до людини та її здібностей, вміння побачити
її проблеми, дефекти, приховані в її душі небезпеки.

Джек

Логіка
підприємли
вості

-

Вміння виконати роботу найбільш простим, швидким і дешевим способом, висока здатність виділити в роботі головне
і другорядне, творче ставлення до правил і процедур.

Драй
зер

Етика
боротьби

Цезар

Сенсорика
опору

Баль
зак

Інтуїція
скептичного
передбачення

Гекслі

Інтуїція
здібностей

-

-

Вміння будувати відносини з недружелюбним, ворожим
оточенням, нетерпимість до зла й аморальності, відстоювання усталених поглядів на людські взаємини.
Здатність ефективно протистояти будь-якому тиску, насильству, намаганням підкорити, обмежити свободу; вміння
виходити з-під зовнішнього контролю і бути невловимим,
прагнення до повної свободи дій.
Розуміння суперечностей і небезпек розвитку об'єктивного
світу, передбачення можливих глухих кутів і катастроф,
обережне і критичне ставлення до неперевірених новацій,
здатність відчувати недоліки, дефекти, помилки.

-

Вміння відчувати людські здібності, таланти, творчі потенції, бачити перспективи їхнього розвитку і вдосконалення.
Цілісне сприймання людини, розуміння того, де вона найкраще може реалізувати свої обдарування.
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Габен Сенсорика естетики і якості
Холмс
Логіка чесної
праці

Ват
сон

Етика любові

-

Відчуття краси і внутрішньої якості об'єктів, чуття форми,
прагнення до якісного, чистого, неперевантаженого простору,
геніальної простоти і лаконічності.
Сприймання праці як життєвої цінності, здатність до потужних і енергійних зусиль, економне і бережливе ставлення до
ресурсів, уважне ставлення до деталей, повага до відпрацьованих правил, процесів, процедур, алгоритмів, висока
технологічна дисципліна.
Здатність відчувати людські стосунки, вміння знаходити те,
що об'єднує людей, інтерес до пізнання принципів гармонійного співіснування і прагнення їх практично застосувати, діяльна любов.

* соціотип, у якого ця психічна функція виявляється найповніше, тобто є програмною.
Зауважимо, що при застосуванні 16 функцій кожний соціотип можна позначити одним символом — символом його першої функції.

16-елементна модель
Застосування 16-ти психічних функцій дозволяє
уточнити моделі соціотипів та характер міжтипних відносин. Для прикладу розглянемо відносини бурхливого конфлікту «Ватсон—Максим». Зі
схеми зрозуміло, як «розставляються знаки функцій» у моделі соціотипу: по-перше, якщо перша
функція зі знаком «+», то друга - зі знаком «-»;
по-друге, всі функції в одному стовпчику мають однаковий знак.
Схема дозволяє уточнити характер конфлікту. У «Ватсона» точкою найменшого опору є
сенсорика підкорення, тому там, де треба тиснути
на інших, він почувається дуже незручно, йому
легше зробити самому, ніж примусити до цього
когось. А от у «Максима» сенсорика підкорення є
творчою функцією, йому не важко «навести порядок» у колективі і кожному
«доручити» якусь роботу. Коли «Максим» починає щось «доручати» «Ватсону» занадто часто, тоді в останнього виникає переконання, що ним намагаються командувати, і може відреагувати досить різко.
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У «Максима» точкою найменшого опору є інтуїція здібностей, тому його найбільше зачіпає інформація саме з цього аспекту і дещо менше - інформація з аспекту «інтуїції потенційних можливостей» (інтуїції Дон-Кіхота), яка
спрямована на об’єктивний світ (зрозуміліший для «Максима», ніж внутрішній
світ людини). Саме тому на точку найменшого опору «Максима» «Ватсон»
тисне сильніше, ніж «Декарт». Так само «Ватсона» більше зачіпає конкретна
логіка «Максима» (який часто «ловить» «Ватсона» на тому, що останній може
не пам’ятати деталей якоїсь справи), ніж абстрактна логіка «Декарта» (критику
з його боку «Ватсон» сприймає зі значно більшим розумінням).
Користуючись 16-елементною моделлю, ми, тим не менше, зображаємо
лише 8 психічних функцій, які найяскравіше виражаються в соціотипі. Решта 8
функцій виявляються невиразно, вони ніби знаходяться в тіні, на другому плані. Для прикладу розглянемо 16-елементну модель «Холмса», але покажемо й
«тіньові» функції.
Програмною функцією «Холмса» є логіка чесної
праці
, і чим вона розвиненіша, тим дальше захована
в тінь логіка підприємливості або, як прийнято говорити, «логіка Джека» - . Можна сказати, що в програм-

них елементах найсильніше виявляється домінування основної функції над «тіньовою».
Щодо творчої функції, то тут, при безумовному домінуванні сенсорики
естетики і якості - , тіньова функція — сенсорика комфорту
— має значно більше прав. Можна сказати, що за другою функцією «Холмс» більш подібний до «Гюго», ніж за першою — на «Джека».
Рольовою функцією «Холмса» є «етика Гамлета» - етика драматичних
емоцій
(хоча тут її перевага над тіньовою етикою радісних емоцій вже
не така виразна). Тому «Холмс», коли хоче комусь сподобатись, намагається
грати більше під «Гамлета», ніж під «Гюго» (хоча іноді можна зустріти «Холмсів» з перевагою тіньової - ). Для порівняння зауважимо, що у «Джека» навпаки: в новій компанії він схильний виявляти саме «гюговські емоції» - жартувати, сміятись і т. п.
За точкою найменшого опору «Холмса» більше лякає небезпека, захована в людях (єсєнінська інтуїція суперечностей - ), ніж в об’єктивному світі
(бальзаківська інтуїція скептичного передбачення
), хоча він дуже невпевнено почувається з обох цих аспектів.
За оціночною функцією «Холмса» більше цікавлять людські здібності 33, ніж перспективні можливості
(інтуїція потенційних можливостей), хоча
останні також викликають непідробний інтерес.
Значно важче виявляється різниця між основною і тіньовою функціями
за сугестивними елементами — тут «Холмс» однаково відкритий як для етики
любові, так і для етики боротьби. Те ж саме можна сказати про функції блоку
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ІД, за яким і основні, і тіньові функції виявляються дещо невиразно (і тим не
менше переважають все ж таки основні).
Застосування 16-елементної моделі дозволяє виявити деякі тонкощі в
міжтипних відносинах, скажімо:
- у міражних відносинах на оціночну функцію партнерів потрапляє інформація з протилежним знаком (наприклад, у відносинах «Ватсон—Гюго»
останній замість інтуїції потенційних можливостей отримує інтуїцію здібностей), що додатково погіршує якість стосунків у порівнянні з дуальними;
- у відносинах ревізії на точку найменшого опору потрапляє інформація з
протилежним знаком (наприклад, у відносинах «Бальзак-Холмс» на четверту функцію останнього потрапляє не єсєнінська, а бальзаківська інтуїція),
що дещо пом’якшує конфлікт.

Квадри та їхнє призначення
Всі 16 соціотипів групуються у 4 квадри. Квадра - це стійка група з 4 соціотипів, для яких властива спільна система цінностей. Там, де збирається квадра, природно з'являється значною мірою самодостатня соціальна система з
високою ефективністю і внутрішнім психологічним комфортом. Системні властивості квадр повністю відповідають вимогам розглянутих вище 4-х фаз еволюції ідеї. Назви квадр збігаються з
назвами цих фаз: 1 - альфа, 2 - бета, З гамма, 4 - дельта:

Спостереження за функціонуванням квадрових утворень у реальному житті
приводить до думки, що ми маємо справу з системами, досить жорстко запрограмованими на виконання своєї специфічної функції.
ПЕРША КВАДРА запрограмована на виявлення в навколишньому середовищі
нових ідей, туманних і невиразних, їх формулювання і логічне оформлення. Ця
функція має виконуватись за будь-яких умов, тому «генерування» нових ідей
продовжується навіть тоді, коли система вже вичерпується і її творчий потенціал, тимчасово чи назавжди, стає нульовим. Тоді на виході 1-ї квадри ми спостерігаємо значною мірою нежиттєздатний матеріал, пустий, абсурдний і шкідли-
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вий. Але система нічого не може з собою подіяти, вона повинна створювати
теоретичний продукт, і вона виконуватиме свою функцію будь-що!
Тут виразно проявляється один із системних принципів - «принцип цілеспрямованості»: система намагається досягнути поставленої цілі навіть
при зміні умов навколишнього середовища.
Тому навіть при відсутності того субстрату, який можна оформити в логічну теорію, система не зменшує обертів — вона «засмоктує» все, що потрапляє під руку, і продовжує створювати новий теоретичний продукт або його сурогат.
ДРУГА КВАДРА діє за подібною схемою. Якщо на її вході з'являються нові
теоретичні системи, вона їх бере в роботу і «випікає» з них різні варіанти «дослідних зразків», експериментальних прототипів. Тут не доводиться серйозно
говорити про ефективність, коефіцієнт корисної дії, економію ресурсів чи утилізацію відходів. Адже все створюється перший раз, методом спроб і помилок,
та ще й не зовсім зрозуміло, що з цього вийде. Звідси орієнтація на кількісне
зростання, екстенсивні методи, спокійне ставлення до непропорційно великої
частки бракованої продукції.
Друга квадра захоплює навколо себе неорганізований (принаймні з її точки зору) субстрат і організує його в міру свого розуміння. Якщо на її вході
припиняється надходження матеріалу, що потребує організації або фізичного
втілення, система не зупиняється. Вона починає «засмоктувати» все, що її оточує: неорганізоване — організується, організоване — реорганізується на свій
лад. Система починає здійснювати зовнішню експансію, у насадженні свого
«нового порядку» вона стає агресивною, її зростання стає некотрольованим, аж
доки цю силу не зупинить більша сила.
ТРЕТЯ КВАДРА створена для перевірки прототипів на міцність і життєздатність, на пошук у них прихованих дефектів і можливих небезпек. Це свого роду
«випробовувальний стенд, костомаходробилка і м'ясорубка». Девіз цієї системи: «Щоб зрозуміти цінність чогось, його потрібно добряче потрусити». Все
неефективне має стати ефективним, все закостеніле має стати динамічним, все
аморальне має стати моральним, все застаріле має зникнути. Коли прототип не
піддається покращенню, - він нежиттєздатний і не потрібно жалкувати, якщо
він не витримав випробовування і загинув.
Але що станеться, якщо в навколишньому оточенні вже немає з чим експериментувати, немає кого критикувати, немає що «трусити»? Стоп, машино?
Та ні в якому разі! Матч відбудеться за будь-якої погоди. Третя квадра починає
«надавати динаміку» всім і всьому, незалежно, потребує цього хтось чи ні. Іншими словами — вона перетворюється в сліпий руйнівний елемент. Звичайно, в
соціумі раніше чи пізніше можуть спрацювати регулюючі механізми зворотних
зв'язків, ідеї і методи 3-ї квадри стануть непопулярними, і їй доведеться «заляг-
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ти на дно» доти, доки знову не настане її час - з'явиться новий матеріал для перевірки на життєздатність. Якщо ж захисні механізми не спрацюють — систему
чекають хаос, деградація і розвал.
ЧЕТВЕРТА КВАДРА приймає в роботу тільки те, що пройшло випробовування
в «м'ясорубці» третьої квадри і довело свою життєздатність. Цей прототип,
яким вона починає займатись, ще недосконалий, нетехнологічний і неестетичний, але загалом це «вдала конструкція». І ось цей напівфабрикат починає доводитись до досконалості з метою його масового тиражування. Часто навіть

йдеться не про вдосконалення, а про синтезування принципово нової конструкції,
проте цей синтез стає можливим лите при наявності позитивного і негативного
досвіду, здобутого на попередніх фазах.
Оскільки це вже не одиничний зразок, а об'єкт «серійного виробництва»,
то велике значення надається питанням його економічності, зручності і безпеки
в експлуатації, доброзичливості до людини, зв'язку з іншими системами, перспективам його розвитку, утилізації відходів, екологічності. Велика увага звертається також на історію виникнення прототипу, пов'язані з ним традиції.
Одним словом, якщо з'являються об'єкти вдосконалення, то четверта
квадра займається ними самовіддано і з любов'ю. Але якщо таких об'єктів не
виявляється, система продовжує займатися тим, що у неї є, і продовжує докладати титанічні зусилля на вдосконалення того, що вже не потребує вдосконалення. Наприклад, технологія тиражування даного продукту продовжує обростати новими традиціями і ритуалами, легендами і приказками, міфами й анекдотами. Система продовжує вперто виконувати свою функцію незалежно від того,
є у неї сировина для роботи чи її немає. Якщо вже немає напівфабрикатів - беруться досконалі продукти і вдосконалюються до нескінченності.
Зауважимо, що описані вище властивості квадр - це системні властивості, тому найбільш яскраво вони виявляються там, де є повна квадра. Але системні властивості накладають відбиток на всі елементи, що входять до системи, тому квадрові особливості можна спостерігати (правда, менш виразно) і у
функціонуванні відповідних соціотипів.
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Соціон
Система, що складається з 4-х квадр, носить назву «соціон». Тобто соціон - це
не просто група, яка складається з 16-ти соціотипів, а саме система, в якій спеціалізовані соціотипи самоорганізовані для досягнення спільної мети. Саме в
соціоні людський інтелект досягає своєї повноти, оскільки соціотип - це лише
спеціалізована частинка вищого ідеального суперорганізму.
Для чого створена ця система, яка її ціль? У нас вже є достатньо розуміння, щоб бодай у першому наближенні спробувати відповісти на це питання.
Ми вже бачили, що підсистеми «квадри» діють за досить жорсткою програмою,
мало реагуючи на зміни зовнішніх обставин. Їхня мета - найкращим чином відпрацювати свою фазу розвитку системи (ідеї). Система ж, що складається з цих
4-х квадр, дозволяє якісно здійснити весь «технологічний цикл» розвитку — від
сприйняття соціального замовлення і формулюванні ідеї до її практичного втілення і тиражування.
Таким чином,
СОЦІОН - це «технологічна лінія» втілення потенційних
можливостей (ідей) у нашому фізичному світі, механізм одухотворення матерії - її організації ЗГІДНО З ВИЩИМ ЗАДУМОМ.
Дане визначення не відзначається науковою строгістю, проте непогано віддзеркалює сутність розглянутого феномену. Розглядаючи соціон як цілісну систему,
можна помітити, що квадрам властивий розподіл функцій, типологічно подібний до розподілу функцій між квадровими функціональними елементами:

Тобто,
ПЕРША КВАДРА першою відчуває зміни у навколишньому середовищі і намагається вивести систему зі стану рівноваги, виступає ініціатором змін;
ДРУГА КВАДРА намагається підтримувати порядок у системі, синхронізує дії
складових системи, сприяє створенню норм і стандартів, підтримує «бойовий
дух», відмобілізованість;
ТРЕТЯ КВАДРА знаходить протиріччя і слабкі місця системи, надає їй високу
динаміку, сприяє дуже тверезому, прагматичному погляду на життя;
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ЧЕТВЕРТА КВАДРА забезпечує гармонію і стабільність системи, орієнтує її
на природовідповідний стан речей, створює самі основи здорового функціонування.
Отже, розглядаючи соціон, можна виділити два його аспекти: динамічний і
статичний.
Динамічний аспект соціону полягає в тому, що квадри активізуються
ПОЧЕРГОВО (тоді, коли настає відповідна фаза розвитку системи). У зв’язку з
цим квадри послідовно змінюють одна одну, і коли одна з них починає домінувати, тоді інші ніби знаходяться в тіні. У цьому випадку «рівноправність» квадр
виявляється лише на певному часовому відрізку. Тобто реальний вплив на життя кожної з квадр можна вважати рівнозначним не «тут і зараз», а в межах деякого завершеного циклу розвитку. При цьому квадри не одночасно виконують
своє функціональне призначення, а по черзі: «генерування ідей» - «створення
діючого прототипу» - «перевірка на міцність» - «створення досконалого зразка».
Статичний аспект соціону полягає в тому, що кожна з квадр ОДНОЧАСНО виконує свою функцію із забезпечення життєдіяльності соціону:
1 квадра сигналізує про зміни в навколишньому середовищі;
2 квадра синхронізує діяльність підсистем соціону і забезпечує його захист;
3 квадра виявляє і передбачає внутрішні проблеми та зовнішні небезпеки;
4 квадра забезпечує виконання корисної роботи.
Звернемо увагу, що соціон — це ідеальна структура, так само як і
соціотипи. Тобто в природі існує лише 16 соціотипів і лише один соціон. Зате в
нашому фізичному світі соціотипи реалізуються в конкретних особистостях, а
структура людських об’єднань може більше чи менше наближатись до ідеальної
соціонної структури. Чим більше суспільство наближається до свого ідеального,
тобто природного стану, тим воно здоровіше і щасливіше.
Висновки
1.
2.
3.
4.
5.

Психіка людини в процесі свого розвитку має тенденцію прямувати до набуття форми одного із 16-ти соціотипів.
Кожний соціотип має свою соціальну спеціалізацію. Це сприяє кооперуванню соціотипів і їхньому об'єднанню в єдину систему — соціон.
Всі 16 соціотипів групуються у 4 квадри - четвірки типів з однаковими системами цінностей, групи психологічного комфорту.
Кожна з чотирьох квадр відповідає одній з чотирьох фаз розвитку системи.
У час «своєї фази» система діє найефективніше.
Завдяки існуванню соціонної структури прискорюється розвиток складних
людських систем і людства загалом.
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5. Соціоніка: третій вимір
Випадки, які не охоплює існуюча соціонічна теорія
Людина, яка займається соціонічною практикою, час від часу зустрічається з
випадками, які нібито суперечать існуючій теорії соціоніки. Наприклад:
— між деякими особами з дуальними соціотипами при всіх сприятливих умовах не виникають відносини повного доповнення;
— деякі особи з сенсорними типами мають розвиненіше абстрактне мислення, ніж особи-інтуїти, а особи-інтуїти є практичнішими, ніж особисенсорики;
— деякі особи-інтроверти є значно активнішими і рухливішими, ніж
особи-екстраверти і т. п.

Спроба модернізації теорії
Наявність таких суперечностей і бажання діяти ефективніше примушують соціоніків-практиків коректувати теорію. Спробою здійснення такої корекції є введення деякими дослідниками системи підтипів, котрі можуть не тільки суттєво
відрізнятися від базового типу, але й взаємодіяти одне з одним за дещо іншими
законами міжтипних відносин.
Треба сказати, що застосування системи підтипів на перших порах справді підвищує ефективність соціонічної практики, проте геометрично зростаюча
кількість підтипів та кількість підвидів міжтипної взаємодії швидко призводить
до надмірного ускладнення соціонічної теорії. Як наслідок, кожен більш-менш
досвідчений соціонік має свою власну теорію - теорію, яку розуміє тільки він
сам і яку неможливо адекватно передати іншому. При цьому колективна наукова творчість стає майже неможливою, кількість соціонічних шкіл геометрично
зростає, а самі школи перетворюються на замкнені секти.

У чому причина невдач
Пояснюючи соціонічні закономірності, досвідчені соціоніки обов'язково підкреслюють, що ці закономірності діють за «інших рівних умов». Ці «інші рівні
умови» полягають у тому, що досліджувані особи мають знаходитись в одній
«психологічній площині». Якщо ж вони належать до різних «площин», то соціонічні закономірності спотворюються і перестають надійно працювати.
Сучасна соціоніка має площинний характер (є двовимірною), і поле її застосування обмежується особами, які знаходяться в одній «психологічній площині». Історично склалося, що ця площина - це студентська молодь та інтелігенція з відповідним рівнем розвитку психіки, принаймні існуючі описи соціотипів найкраще розроблені для людей саме цього психологічного рівня. Але для
ефективного застосування соціоніка повинна бути пристосована до людей всіх
психологічних рівнів — має отримати третій вимір.
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Третій вимір соціоніки
Сутність третього виміру полягає в тому, що в залежності від розвитку психіки
всіх людей можна умовно розділити на 4 рівні, які пов’язані з розвитком їхніх
психічних функцій (див. частину II, розділ 9 «Рівні розвитку людини»):
• людина мудрості (4*)
• людина розуму (3)
* Число в дужках вказує
• людина колективного досвіду (2)
ступінь (ранг) розвитку
• людина особистого досвіду (1)
програмної функції людини.
Міжтипні відносини найяскравіше виявляються при взаємодії людей одного
психічного рівня і починають спотворюватись при взаємодії людей різних рівнів. Уявімо собі, наприклад, дуалів «Ватсон-І» і «Холмс-4». Зрозуміло, що стосунки в цій дуальній парі будуть далекими від ідеалу, причому невідомо, хто
більше страждатиме: «Холмс-4», який не отримує повноцінної (4-вимірної)
програмуючої інформації, чи «Ватсон-1», який просто неспроможний осягнути
складність мислення свого партнера. Так само зміниться характер і конфліктних, і всіх інших стосунків. Наприклад, у парі «Холмс-1» і «Дон-Кіхот-3»
останній буде більше подібний на соціального замовника, хоча в парі «Холмс1» і «Дон-Кіхот-1» реальним замовником буде «Холмс-1», як і повинно бути за
правилами міжтипних відносин.
Проте в цій книзі ми не будемо розглядати моделювання міжтипних відносин між особами різного психічного рівня (це Ви можете зробити самостійно), але зупинимось на наслідках чотиричленної диференціації людства.
Найбільше здивування викликає те, що поділ людей на 4 рівні був відомий вже багато тисячоліть тому. Древні психологи вважали, що людина, крім
фізичного тіла, може мати й інші тіла, що складаються з більш тонкої субстанції23:
• перше тіло — фізичне, наша плоть. Воно повністю залежне від зовнішніх обставин, не володіє власною ініціативою, є ніби автоматом із «зашитими»
в ньому інстинктами та рефлексами.
• друге тіло - тіло бажань, пристрастей і енергії (астральне тіло) - приводить у рух фізичне тіло. Бажання або відраза, «я хочу» або «я не хочу» залежать
від зовнішніх поштовхів і впливів. Чим розвиненіше це тіло, тим людина енергійніша та ініціативніша.
• третє тіло - це тіло розуму (ментальне тіло). Коли воно розвинене, то
має здатність підпорядковувати собі астральне тіло, керувати пристрастями
згідно зі здоровим глуздом. Воно також не є самостійним і значною мірою залежить від зовнішніх впливів.
23

Успенский П. Д. В поисках чудесного; Пер. з англ.- Санкт-Петербург.: Издательство
Чернышева, 1994.- 528 с., С.48-90.
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• четверте тіло - тіло свідомості та волі. Воно ще називається причинним
тілом, оскільки містить у собі причини своїх дій. Воно не залежить від зовнішніх причин, діє свідомо, отже, має власну волю.
Древні психологи вважали, що у випадку природного розвитку згадані
тіла розвиваються послідовно: напочатку перше (фізичне) тіло, потім друге
(астральне), за ним третє (ментальне) і, нарешті, четверте (причинне). За допомогою спеціальних методик можна розвивати ці тіла і в іншому порядку, але
такий шлях є неприродним і не веде людину до гармонійного розвитку.
Згідно з традицією деяких східних вчень перше тіло порівнюють з возом, друге тіло - з конем, третє - з візником, четверте - з господарем24.
Людина, в якої розвинене лише фізичне тіло, нагадує собою пасивний
автомат, повністю залежний від зовнішніх впливів. Це «віз», який не може рухатись без зовнішнього двигуна. У такої людини всі бажання підпорядковуються фізичному тілу, ці бажання приводять до відповідних думок, а думки
породжують суперечливі дії, які не можна назвати свідомими, вольовими. Така
людина в кращому випадку має впертість, але не свідому волю.
Людина, в якої крім фізичного тіла розвинене й астральне тіло, підпорядковує свою плоть, свої думки і вчинки власним бажанням і пристрастям.
Така людина заради своїх пристрастей здатна до значних зусиль і навіть жертв.
Проте ці пристрасті і бажання здебільшого непостійні і хаотичні, бо не контрольовані розумом. Люди цього рівня здатні до активних та ініціативних дій, це
«кінь», який приводить у рух наш символічний «віз». Але запряжений «кінь»
потребує розумного керування, без «візника» він буде безцільно метатись, доки
не загрузне в ямі або не застрягне в лісі.
Людина, яка має розвинене ментальне тіло, всі свої пристрасті і вчинки
підпорядковує розуму. Тіло розуму - це «візник», «менеджер», який керує «конем» і «возом» та дбає про них. «Візник» може довести екіпаж до місця призначення, проте сам не може вирішувати, що є маршрутом і кінцевим пунктом
подорожі. Доїхавши до роздоріжжя, він або зупиняється, або вибирає дорогу,
поклавшись на «якось воно буде». Адже свідомі рішення може приймати тільки «пан», який символізує причинне тіло.
У людини з розвиненим причинним тілом воля і свідомість панують над
мисленням, її бажання і пристрасті підпорядковуються думці та розуму, а фізичне тіло підкоряється цим впорядкованим бажанням. Тільки у такої людини є
свобідна воля, бо вона не залежить від випадку, її не можна змінити або направити силою зовнішнього впливу.

24

Успенский П.Д. Новая модель вселенной: Пер. з англ.- СПб: Издательство Чернышева,
1993 -560 с., С.514-526.
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Таким чином, всіх людей у залежності від розвитку їхніх чотирьох тіл
древні психологи розділяли на чотири рівні: людина номер 1, номер 2, номер З
і номер 4:

Умовний номер
Назва тіла
у християнській
термінології
у теософічній
термінології

у східних вченнях

1

2

3

4

плотське

природне

духовне

божественне

фізичне

астральне

ментальне

причинне

віз
(рефлекси,
інстинкти)

кінь
(ініціатива,
бажання)

візник (розум,
логіка)

господар (Я,
свідомість, воля)

Неважко помітити, що древня 4-рівнева градація дуже близька до градації психоінформаційної. Це значить, що напрацювання древньої психології
можна застосувати для кращого розуміння 4-рівневої диференціації, зокрема
для визначення рівня психічного розвитку будь-якої людини. Тим більше, що
для уважного дослідника ці рівні спостерігаються в житті досить виразно.

Визначення рівня розвитку
Цілком можливо, що з часом буде розроблено систему надійних тестів для
об'єктивного визначення місцезнаходження людини в третьому соціонічному
вимірі. Проте вже зараз можна досить точно визначати рівень розвитку, користуючись наведеними нижче ознаками;
Людина номер 1 (людина плоті = людина особистого досвіду) - здебільшого пасивна і безініціативна, а якщо й виявляє ініціативу, то вона рідко приводить до добра. Така людина легко піддається зовнішньому керуванню, спрямованому на задоволення або незадоволення її фізичних потреб; уникає відповідальності, навіть відповідальності за саму себе, оскільки не вірить у себе. Така
людина у випадку невдач схильна звинувачувати інших, намагаючись перекласти на них всю відповідальність. У випадку референдуму чи виборів таку людину неважко схилити до голосування в потрібному напрямку, якщо заплатити
трохи грошей, зробити подарунок, а то й просто пообіцяти, що завтра буде багато дешевих харчів і товарів. З другого боку, ця людина може діяти дуже ефективно поряд із розумним партнером, який візьме на себе прийняття рішень і
взагалі керування спільною діяльністю. Крім того, людина особистого досвіду
часто має талант до багаторазового виконання одноманітних операцій без зниження їхньої якості і без виникнення відчуття дискомфорту. Тому, наприклад,
на конвеєрі вона може працювати краще за всіх. З погляду психоінформатики,
можливості людини №1 значною мірою визначаються розвитком її тіла особистого досвіду, тобто ефективно діяти вона може лише в ситуаціях, пережитих
особисто, в інших психоінформаційних просторах (див. частину П, розділ 8) -
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просторах колективного досвіду, творчості і цілісності — у зв’язку з відсутністю сформованих відповідних психоінформаційних тіл дії такої людини мають
випадковий і ненадійний характер, здійснюються методом спроб і помилок.
Зауважимо, що згадані вищі тіла (нормативності, творчості і цілісності)
не є необхідними знаряддями для людини - вона в стані добре жити і без них.
Тіло особистого досвіду володіє всіма функціями, необхідними для підтримання існування. Тому, наприклад, людина номер 1 може навіть створювати враження дуже інтелектуальної і навіть високодуховної особистості, таким чином
вводячи в оману не тільки інших, але й себе.
Людина номер 2 (людина пристрасті = людина колективного досвіду) рухлива й активна, має сильні бажання, які намагається задовольнити будьякою ціною. Здебільшого ці бажання непостійні, залежать від випадкових зовнішніх обставин; часто вони егоїстичні, оскільки свідомість цієї людини здебільшого обмежується нею самою та найближчим оточенням. Для цієї людини
невластиве самообмеження - обмежити її може тільки твердий закон (в т. ч.
моральний закон) і нестача ресурсів. Проте людина номер 2 є носієм величезної
енергії та ініціативи, які при добрій організації можуть дати чудові плоди. Додамо, що активність людини колективного досвіду пов’язана з її здатністю вчитися на чужому досвіді, застосовувати загальноприйняті джерела інформації
для вирішення власних проблем.
Людина номер З (людина розуму = людина творчості) - має не хаотичні,
а постійні, продумані бажання, схильна до планування своїх дій і прорахування
можливих наслідків. Її можна розпізнати по тому, що вона контролює власні
емоції і володіє значною самодисципліною, наприклад, найперше робить не те,
що хочеться, а те, що потрібно. Наявність тіла творчості дозволяє їй ефективно
діяти в принципово нових ситуаціях, тобто таких, які виходять за межі як її
особистого, так і колективного досвіду.
Людина номер 4 (людина волі = людина мудрості) - схильна проникати
в сутність явищ, не обмежуючись поверхнею життя. Вона знає, що, крім видимих феноменів, існують невидимі закони, де заховані справжні причини всього
сущого. Люди цього рівня схильні серйозно цікавитись філософією, релігією,
наукою, інформаційними процесами; вони цінять знання і розумні книжки, ставлять не тільки питання «як?», але й «чому?», «з якою метою?» їхня робота
одухотворена, їхні дії спрямовані на осягнення істини.

Наведені вище ознаки не є абсолютно точними, проте загалом дають орієнтацію
щодо рівнів розвитку людини. Між цими рівнями немає чіткої різниці, існують про-
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міжні, перехідні стани; так само в межах кожного рівня є значна різниця в розвитку.

Структура соціуму
Розглядаючи 4 рівні розвитку людини, ми не можемо проігнорувати питання,
яке при цьому природно виникає - «для чого?», «з якою метою?» Навіщо людству потрібна диференціація на 4 рівні? Можна зробити припущення: оскільки

серед людей існує певна диференціація і спеціалізація, то існують певні соціальні
функції, які їм відповідають.
Що ж це за соціальні функції, які вимагають 4-рівневої диференціації?
Відповідь на це питання дає сама історія розвитку людських суспільств. Де б
ми не опинились - у Древньому Єгипті чи Вавілоні, у Франкській державі чи
Венеціанській республіці, у Візантії чи Київській Русі — всюди за строкатістю
та неподібністю культур, звичаїв, політичних систем та вірувань можна розгледіти одну спільну рису — наявність чотирьох соціальних функцій:
1) кваліфікованої праці;
2) організації господарської діяльності;
3) владної функції (організація і захист всієї спільноти);
4) функції світопізнання і соціальних груп, які ці функції виконують. Таке структурування соціального
організму є на диво однаковим у всіх частинах світу: жреці, нобілітет, вільні
громадяни і раби — в древньому Римі; духовенство, шляхта, міщани і селяни
— в Європі; брахмани, кшатрії, вайш'ї та шудри - в Індії. Всі ці станові скам'янілості відбивають первісно вірний принцип, який зводиться до простої думки:
для того, щоб суспільство могло правильно існувати, в ньому хтось має
працювати, хтось організовувати працю, хтось владарювати і збройно
захищати спільноту, хтось пізнавати світобудову та її закони.
Досліджуючи організацію соціуму, ми найперше маємо на увазі нації,
які є природними живими системами, що самоорганізуються, надзвичайно
стійкими і довгоживучими. Схематично структуру нації можна зобразити у
вигляді піраміди, яка має чотири ієрархічні рівні:
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1) За великим рахунком, кваліфіковано виконати певну роботу може
лише людина, яка спеціалізується на цій роботі, - вузький спеціаліст, професіонал, фахівець. Коли нам треба вилікувати зуб, зробити хірургічну операцію,
вивчити іноземну мову, відремонтувати комп’ютер, ми воліємо звертатись до
спеціалістів. Таким чином, існує кілька тисяч видів діяльності, необхідних для
розвитку суспільства, і стільки ж спеціальностей (професій). Фахівціпрофесіонали підтримують свій високий рівень завдяки тому, що концентруються на виконанні роботи у певній вузькій сфері, яку опановують глибоко і
досконало. Людей, які працюють на цьому рівні соціальної ієрархії, ми називаємо кваліфікованими спеціалістами, або просто Спеціалістами. У залежності
від рівня складності цієї спеціалізованої роботи вона може виконуватись людьми всіх 4-х рівнів: від виконання однотипних стандартних операцій (Спеціаліст1) до пізнання найскладніших тонкощів своєї справи і осягнення професійної
мудрості (Спеціаліст-4).
2) Існує великий спектр завдань, виконання яких потребує поєднання
двох і більше професій, причому з розвитком цивілізації таких завдань стає все
більше. Наприклад, для виготовлення сучасного комп’ютера чи літака потрібне
поєднання праці сотень і тисяч різних спеціалістів. Виконання такого роду завдань відповідає рівню організації господарської діяльності. Цей рівень потребує
підприємницької ініціативи, тому людей, які компетентно виконують згадану
соціальну функцію, ми умовно називаємо Підприємцями. Цей рівень діяльності вимагає від людини вміння інтегрувати вузьких спеціалістів, отже, мати адекватне уявлення про спеціальності, якими сам безпосередньо не займаєшся. Цьо-

го не можна досягнути без тіла нормативності (тіла колективного досвіду), тому
Підприємцем може бути людина-2, людина-3 і людина-4.
3) Для нормальної життєдіяльності нації потрібні організатори, які працюють на систему загалом, відстоюють інтереси всіх разом і кожного зокрема.
Це рівень державної діяльності — рівень державних адміністраторів і воїнів, він
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потребує від людини боротьби за загальне благо. Справді, адже якщо озброєна
людина починає діяти лише заради власних інтересів, то вона легко перетворюється на бандита і мародера, а державний чиновник вироджується на хапугу і
мафіозі. Згідно з древньоукраїнською (арійською) традицією людей цього рівня
соціальної ієрархії ми називаємо Кшатріями. Згідно з дослідженнями видатного українського філософа і психолога Олексія Братка-Кутинського слово кшатрій походить від «мечоносець», «озброєна людина» або «людина влади». Саме
це значення дійшло до наших часів у словах «кіш», «кошовий», «шатро», «касарня», «козак» (древнє - «косак»). Отже, кшатрій здійснює владну функцію, займається практичною роботою державної організації і державної безпеки. Якщо
Підприємець інтегрує спеціалістів для розвитку певних галузей виробництва
або виготовлення певних виробів чи надання певних послуг, то Кшатрій інтегрує Спеціалістів і Підприємців в інтересах всієї системи, всієї нації. Для ефективного вирішення завдань цього рівня необхідно мати сформоване тіло творчості (ментальне тіло), тому Кшатрієм може бути лише людина-3 і людина-4.
Наприклад, різниця між Кшатрієм-3 і Кшатрієм-4 різниця між козаком і козаком-характерником.
4) Нація ніколи не існує ізольовано, адже це відкрита система, що розвивається в певному навколишньому середовищі, яке постійно змінюється і
процеси в якому часто перевищують наше розуміння. Зв’язок нації з людством, природою, Космосом, Богом здійснюють люди, яких ми називаємо Брахманами або Рахманами. Це також древньоукраїнський (арійський) термін не випадково в Україні ще й дотепер святкується «Рахманський великдень»25,
у народній міфології збереглись легенди про рахманів, на Дніпропетровщині є
селище Рахманівка, існують вирази «рахманний кінь», «рахманна земля», «на
Юра-Івана, на рахманський Великдень», «постимося, як рахмани». Про брахманів згадується і в літописі «Повість врем'яних літ»: «Закон же в іуктриян,
яких ще називають врахманами і осторовитами, від прадідів за приклад і благочестя взятий, під страхом великим не їсти м'яса, не пити вина, блуду не творити і ніякої злоби»26.
Для здійснення зв’язку нації з надсистемою необхідне тіло цілісності,
тому Брахманом може бути лише людина-4 (людина мудрості).

25

Воропай О. Звичаї нашого народу. У 2 т. Том II. - Київ: Оберіг. - 1991, С.48-50.
Повість врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком). - Київ: Рад. письменник, 1990. 558 с., С.22-23.
26
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Таким чином, для виконання чотирьох основних соціальних функцій члени національного організму самоорганізуються у чотири функціональні підсистеми, у чотири соціальні групи. Спеціалісти кваліфіковано виконують конкретну роботу, Підприємці організовують взаємодію групи Спеціалістів, Кшатрії
організують роботу всієї національної системи. Брахмани забезпечують її
зв’язок з надсистемою. Для ефективного виконання цих 4-х основних соціальних функцій згадані групи мають складатися з людей компетентних (від лат.
competentis - відповідний), тобто таких, які мають відповідні здібності і кваліфікацію.
Для членів, що належать до тієї самої групи, характерна певна однорідність психічних якостей, яка відрізняє їх від членів інших функціональних груп.
Група, яка складається з осіб, компетентних у виконанні певної соціальної функції, є т. з. «чистою групою»27. Властивістю «чистої групи» є здатність знаходити та приєднувати до себе «своїх» і виштовхувати з себе «чужих» - тих, хто не
володіє відповідними особистими якостями. Завдяки цьому «чиста група» здатна до самоочищення, що дозволяє їй протистояти деградації, яка рано чи пізно
загрожує будь-якій живій системі (згадайте принцип чотирьох фаз). Така живучість «чистої групи» пов’язана з тим, що її члени здатні компетентно оцінювати
як одне одного, так і потенційних кандидатів у групу.
27

Про «чисті групи» див.: Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии
монад и множеств. - Київ: София Ltd., 1994. - 320 с., С. 152-154.
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У традиційній європейській термінології такого роду «чиста група» має
назву КАСТА (від лат. «kastus» - чистий, витриманий, вільний) 28. Каста - це
відкрита динамічна самоорганізуюча підсистема національного організму,
яка виконує одну з 4-х основних соціальних функцій і добровільно утворюється громадянами, котрі мають для цього відповідні здібності та кваліфікацію, люблять цю діяльність і добровільно несуть за неї індивідуальну та
групову відповідальність.
Каста може ефективно діяти лише тоді, коли вона є відкритою для людей
з відповідними здібностями. Відкритість є обов’язковою умовою життя систем,
що самоорганізуються: як тільки каста замикається, вона відразу ж починає
деградувати і йде до самознищення (детальніше див. в Додатку працю «Соціальна самоорганізація і принцип Пітера»).
Оскільки каста виконує певні соціальні функції, то вона накладає на своїх
членів відповідні обов’язки. Наприклад:
Спеціалісти зобов’язані робити свою роботу кваліфіковано і якісно,
будь-який брак і неякісність — чи це промислові вироби, чи інформаційні послуги, чи наукові дослідження - є порушенням кастового кодексу честі і несумісні з правом носити високе звання ФАХІВЦЯ, СПЕЦІАЛІСТА, МАЙСТРА, ЕКСПЕРТА.
Підприємці зобов’язані володіти навиками ефективного ведення бізнесу
і правилами ділової етики, отримувати прибуток, дбати про працівників свого
підприємства і бути для них прикладом, ретельно дотримуватись національного
законодавства, не забувати про меценатську підтримку мистецтв, спорту, освіти.

Спеціалістам і Підприємцям дозволена діяльність задля власних інтересів,
задля особистого збагачення. Інша річ з Кшатріями і Брахманами, які працюють на
націю загалом і зобов’язані бути ПРИКЛАДОМ ДЛЯ ВСІЄЇ НАЦІЇ.
Кшатрії мають бути прикладом чесності, дисциплінованості, розумного
самообмеження, мужності, енергійності, цілеспрямованості, жертовності. Щоб
увійти до касти Кшатріїв, громадянин зобов’язаний успішно відслужити в армії,
вести скромне життя, відмовитись від розкошів, підтримувати необхідну фізичну підготовку, бути готовим змінити місце проживання і бути під постійним
«рентгеном» своїх колег і громадськості.

28

Миро Продум. Вперед ... до кастового устрою // Віче (теоретичний і громадськополітичний журнал Верховної Ради України). - 1/96, С.84-101.
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Брахмани зобов’язані вести чисте, скромне і навіть аскетичне життя, відчувати благоговіння до предметів духу і розуму, бути виключно цілеспрямованими і наполегливими в оволодінні знаннями, бути відкритими для Божої
благодаті, працювати на те, щоб піднести людей догори, допомогти їм стати
кращими, добрішими, розумнішими, чистішими.
Неважко здогадатись, що компетентно виконувати кастові обов’язки може лише людина, яка має для цього природну схильність, якій подобається такого роду діяльність, не дивлячись на пов’язані з нею самообмеження, труднощі та самопожертви. Тому наявність чіткої відповідності між громадянськими
правами й обов’язками є одним з потужних чинників кастового добору і формування здорового суспільства, в якому кожний виконує ту роботу, яку може
робити якісно і з радістю, - роботу, в якій людина досягає самореалізації.
Зрозуміло, що описана вище система є ідеалом, тобто метою, до якої можна і треба прямувати. Як свідчить історія, чим ближче суспільство наближається до цієї системи, тим воно гармонійніше, а люди в ньому щасливіші. За
словами Петра Успенського, «навіть випадкове наближення до вірного поділу
на касти негайно призводить до результату, що кидає на суспільство особливе
світло, видиме в історії і багато століть по тому»29.

Комплексна характеристика особи
Наявність 16-ти соціотипів, 4-х базових рівнів розвитку, 4-х каст, поділу на
чоловіків та жінок приводить до думки про те, що людина є складовою часткою
живої системи вищого ієрархічного рівня, клітиною соціального суперорганізму. З погляду психоінформатики людина входить до цілісної соціальної структури, яка складається з унікальних органічних блоків. Кожний блок характеризується трьома параметрами; соціотип - рівень розвитку - каста. Каста Брахманів має 16 блоків, каста Кшатріїв -32 (оскільки включає людей №3 і №4), каста
Підприємців - 48 (№№2,3,4), каста Спеціалістів — 64 (16 х 4). Всього маємо
16+32+48+64=160 органічних блоків.

29

Успенский П. Д. Новая модель вселенной. - С.523.
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Ця система дозволяє давати людині надзвичайно концентровану характеристику-код, наприклад, «Холмс-3-Кшатрій» або «Джек-2-Підприємець». Психоінформаційний код дозволяє не тільки краще зрозуміти людину (в т. ч. її індивідуальні, унікальні якості), але й відразу ж побачити її природовідповідну функцію і природне місце в соціальному організмі.
Наприклад, що можна сказати про людину з кодом «Дон-Кіхот-3Кшатрій»? Те, що ця людина мислить у державних категоріях (бо є Кшатрієм),
але її цікавить не стільки теорія чи стратегічні дослідження, а практична організаційна робота (рівень розвитку №3). Вона легко відгукується на нові ідеї і
швидко схоплює сутність справи, тому схильна виступати ініціатором нових
проектів загальнонаціонального значення. Як «Дон-Кіхот» вона комунікабельна, а як Кшатрій - цікавиться політикою, тому серед її знайомих має бути багато
політиків, в т. ч. парламентарів, урядовців і військових. Вона добре відчуває
політичну кон’юнктуру, і їй не загрожує «застрявання» у справах, що втратили
актуальність. Маючи сформоване тіло творчості (інші назви - тіло розуму, ментальне тіло), вона здатна контролювати свої пристрасті і керувати своїми емоціями, здатна вирішувати принципово нові завдання, відчуваючи при цьому
радісне збудження і творче натхнення. Вона схильна бачити позитивні перспективи і менше звертати увагу на можливі проблеми, що робить таких людей особливо безстрашними, схильними до несподіваних, нестандартних вчинків. Як
«Дон-Кіхот» така людина іноді може забагато наобіцяти, але неписаний кодекс
честі Кшатрія примусить її зробити дуже багато, щоб виконати свої зобов’язання. Її значно менше цікавить ретельне і тривале доведення справ до
логічного завершення, їй порівняно важко дається контроль виконання рішень
чи ревізія фактичного стану речей. Зате ця людина має чудову здатність до по-
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літичних і соціально-економічних інновацій, до інформаційно-аналітичної роботи, розвідки і т. н.
Як бачите, всього три кодові параметри, а як багато можна сказати про
типові схильності людини. А розуміючи тилові якості, значно легше пізнати й

унікальні особливості людини, тобто скласти про неї досить повне уявлення.

Актуальний і потенційний психоінформаційний код
Людина народжується з «готовим» соціотипом, який починає виявлятися вже з
перших тижнів після народження. На першому році життя вже можна зробити
досить точні припущення щодо ймовірного соціотипу дитини і відповідним
чином скоректувати виховний процес.
Значно складніша справа з рівнем розвитку і кастою. Є підстави вважати,
що кожна людина має вроджену «верхню планку» потенційних можливостей,
які вона може реалізувати, а може й ні. Тобто людина народжується з потенційним психоінформаційним кодом, що визначає той максимум, якого вона може
досягнути в цьому житті. Наприклад, людина народилась з кодом «Гекслі-4Брахман». її соціотип - «Гекслі» - виявляється вже в дитинстві. Значно повільніше виявляються два інші параметри, адже і психоінформаційні тіла формуються послідовно, і брахманський рівень мислення також виникає далеко не
зразу. У процесі розвитку ця людина послідовно проходитиме різні рівні, наприклад: Спеціаліст-1, Спеціаліст-2, Підприємець-2, Підприємець-3 і т. д. Відповідно змінюватиметься її актуальний код, який характеризує фактично досяг-

нутий рівень розвитку.
Нерідко буває, що людина ніколи не досягає свого потенційного рівня і
внаслідок несприятливих обставин зупиняється на проміжному. Це трагедія для
людини, яка не змогла самореалізуватись, — людина влаштована так, що відчуває справжнє щастя, лише виконуючи своє істинне призначення, тобто актуалізуючи свій потенційний код. Недосягнення людиною самореалізації - це також
трагедія для нації, оскільки Божий дар для осягнення вищих рівнів у соціальній
ієрархії дається лише одиницям. Якщо ж людина, що отримала вищий дар, закопує свої таланти і зупиняється на півдорозі, в національному організмі не
виконуються або недостатньо виконуються деякі важливі соціальні функції.
Наприклад, жодна нація не може існувати без деякого мінімального числа Брахманів - без них вона нагадує тіло без голови, яке стає легкою здобиччю для
сильніших сусідів.
Таким чином, для глибинної характеристики людини необхідно знати
два коди - актуальний (досягнутий рівень розвитку) і потенційний (той,
який треба досягнути). Людина самореалізується і досягає щастя лише
тоді, коли її потенційний код стає актуальним.
Для нормального існування національного організму необхідне якісне заповнення всіх його 160 органічних блоків, тобто потрібні громадяни,
які є носіями всіх 160 кодів.
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Психоінформатика у виробничому менеджменті
Без знання актуальних і потенційних кодів працівників підприємства неможливо проводити ефективну кадрову політику (талановиті керівники часто інтуїтивно визначають ці коди і їх успішно застосовують).
По-перше, це дозволяє здійснювати ефективний добір і розстановку фахівців, так, щоб кожний зайняв своє місце. Наприклад, для виконання рутинних
операцій потрібен Спеціаліст-1, для роботи з нормативною документацією С!неціаліст-2, для вирішення нестандартних завдань - Спеціаліст-3, для дослідницьких робіт у рамках певної спеціальної дисципліни - Спеціаліст-4, для нескладного бізнесу - Підприємець-2, для керування великим приватним підприємством - Підприємець-3, для розробки складних бізнес-планів і стратегії економічного розвитку — Підприємець-4 тощо.
По-друге, знання психоінформаційних кодів дозволяє організувати ефективну систему навчання і підвищення кваліфікації. Наприклад, немає сенсу
вчити менеджменту Спеціаліста, оскільки робота менеджера виходить за межі
його потенційних можливостей. Менеджменту треба вчити людей із вищих
каст, найперше Підприємців і Кшатріїв.
По-третє, психоінформаційний моніторинг дозволяє виявляти слабкі місця підприємства, коли певні функції виконуються невідповідними (тобто некомпетентними) працівниками.
По-четверте, з’являється можливість прогнозувати можливі конфлікти
на основі психоінформаційної несумісності і виявляти вже існуючі конфлікти
(що зовсім непросто, оскільки люди часто не розуміють причини конфліктів
або приховують їх від сторонніх очей).
Не треба пояснювати, що визначення пі-коду (психоінформаційного коду) є надзвичайно важкою і відповідальною справою, проте навіть перші спроби діяти у цьому
напрямі здатні покращити ситуацію.
Взагалі, психоінформатика буває дуже корисною при обстеженні підприємств для виявлення «вузьких місць» і випрацювання рекомендацій щодо
підвищення ефективності роботи. Наприклад, кілька років тому автора цієї
книги запросили обстежити одну солідну комерційну фірму, яка налічувала
близько сотні працівників. Фірма страждала від високої плинності кадрів, причому на всіх організаційних рівнях від членів правління до рядових виконавців.
Характерно, що в правлінні фірми люди працювали не більше 2-х років, після
чого звільнялись і, як правило, очолювали інші організації і керували ними
досить ефективно. Тобто це були люди достатньо компетентні, але чим вищою
була компетентність людини, тим менше часу вона затримувалась у складі правління фірми.
Експрес-дослідження фірми виявило ряд дефектів, пов’язаних з помилками у менеджменті, яких припускався Голова правління. З’ясувалось, що він
дотримувався авторитарного стилю керівництва, причому намагався вникнути
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в кожну справу, внаслідок чого працював по 12-14 годин на добу. Він був головним «мотором» і «генератором ідей» фірми, щиро вболівав за справу, його
фірма зростала, але одночасно зростали й проблеми. Люди, які довше інших
пропрацювали у фірмі, згадували золоті часи, коли вони були невеликим підприємством і діяли як дружний колектив однодумців, як одна сім’я.
Найприкріше те, що фірму залишали надзвичайно розумні і порядні люди. З погляду соціоніки близько 3/4 співробітників належали до IV квадри, тому
персональна несумісність не могла бути серйозною причиною організаційної
нестабільності. Більш того, дивувало те, що з Головою правління не могли довго працювати його дуали і активатори. Для дослідження справжніх причин негараздів довелось деякий час пропрацювати в штаті фірми, щоб вивчити ситуацію зсередини.
Причина нестабільності фірми виявилась на диво простою. Справа у тім,
що Голова правління, який авторитарно керував фірмою, був Підприємцем-2.
Саме тому люди з вищим рівнем швидко покидали фірму, оскільки їхні аргументи не сприймались Головою і вони відчували себе в принизливому становищі.
Можна сказати, що вершина організаційної піраміди постійно «зрізалась», а без
неї, тобто без людей-3,4 будь-яка більш-менш складна організація залишається
без стратегії і без консолідуючого начала.
Один із членів правління (Габен-4—Підприємець) перед своїм звільненням якось сказав новому співробітнику, який горів бажанням покращити діяльність фірми: «Не сподівайтесь, що ви працюватимете на організацію. Ви не
працюватимете навіть на Голову правління». «На кого ж тоді я буду працювати?» - збентежено запитав молодий чоловік. «Ви працюватимете на примхи
Голови правління». Це був дуже влучний висновок, адже людина №2 не має
сформованого тіла розуму, тому не панує над власними пристрастями - навпаки,
пристрасті панують над нею.
Якщо скористатись згаданою вище традиційною символікою (див. розділ
«Третій вимір соціоніки»), то розглянута фірма є возом, яким керує кінь, без
кучера і без господаря. Точніше, возом є весь колектив фірми, який не володіє
жодними правами в управлінні, а конем є Голова (причому конем дуже потужним), який вже шостий рік тягне віз то в один, то в другий бік - в залежності від
настрою, примх або мінливих обставин. А оскільки юридично саме «кінь» був
призначений «старшим», то «кучери» і «господарі» вважали для себе принизливим їхати у такому возі. І не випадково, що чим розумнішим був «кучер» або
«господар», тим швидше він усвідомлював абсурдність свого положення і тим
швидше полишав віз.
Ви запитаєте, чим все ж таки закінчилось обстеження фірми? Та нічим.
Безглуздо пояснювати «коню», що він сам є причиною своїх невдач, що його
інтелектуальний потенціал обмежений і що йому терміново треба шукати доброго «кучера» (менеджера) і «господаря» (людину знання). До того ж, є підстави вважати, що «Холмс-2- Підприємець» - це потенційний психоінформаційний
код Голови правління, актуалізований ним принаймні 6 років тому. Тобто під-
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нятись на вищий рівень для нього неможливо, реальним є лише розвиток
«вшир».
А все ж цікаво, чи може згадана фірма вирішити цю проблему? Теоретично це можливо. Для цього Голова правління має усвідомити своє місце в організаційній ієрархії і навчитись працювати з людьми вищого рівня розвитку.
Проте при сучасному хворобливому стані масової свідомості, коли вищими
цінностями у суспільстві вважаються влада і гроші, таке «прозріння» виглядає
психологічно неможливим.

Психоінформатика в соціальному менеджменті
Добре управління залежить не стільки від законів, скільки від
особистих якостей правлячих. Механізм управління завжди підпорядковується волі тих, хто керує цим механізмом. Отже,
найважливіший елемент управління — це метод добору лідерів.
Френк Герберт
Можливості психоінформатики найповніше можуть виявитись на рівні соціальної організації в національних масштабах. Ми вже говорили про те, що нація
є живою системою, в якій можна виділити 4 базові ієрархічні рівні, на яких
виконуються 4 основні системні функції:
1) кваліфіковане виконання роботи у рамках певної спеціальності;
2) підприємницька діяльність шляхом організації роботи двох і більше

спеціалістів;
3) організація роботи всіх спеціалістів і підприємців в інтересах всієї сис4)

теми (нації);
осмислення діяльності системи і забезпечення її взаємодії з надсистемою.

Виконувати ці функції можуть лише люди компетентні, оскільки будь-яка корисна робота виконується лише компетентними людьми. Компетентність полягає в
наявності у людей певних здібностей і кваліфікації; здібності є вродженими, а
кваліфікація набувається завдяки спеціальному навчанню і сприятливому середовищу. Це середовище, яке забезпечує добір людей з відповідними здібностями і набуття ними необхідної кваліфікації, виникає завдяки самоорганізації
людей в 4 соціальні підсистеми, які ми, згідно з європейською традицією, називаємо кастами (див. розділ «Структура соціуму»).
Національний організм нормально функціонує до тих пір, доки основні
системні функції виконуються кастами, тобто людьми компетентними. Коли
порушуються механізми кастового добору, тоді відбувається виродження каст і
основні системні функції переходять до людей некомпетентних. А оскільки
некомпетентні люди не здатні виконувати жодної корисної роботи, то вони
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починають займатись імітацією цієї роботи. Це приводить до виникнення паразитуючих класів, які відстоюють власні егоїстичні інтереси. Таке порушення
природного порядку речей веде до соціальних катаклізмів, згасання нації і її
самознищення.
Отже, для ефективного соціального менеджменту потрібно випрацювати
надійні механізми виявлення і розвитку людських здібностей, створення широкої системи освіти, профорієнтації і профдобору. На жаль, сучасною наукою ці
питання пропрацьовані надзвичайно погано, тому перед психоінформатикою
виникає широке поле для досліджень.
До сфери соціального менеджменту належать також питання формування
міцної і здорової сім’ї. Сімейне щастя значною мірою залежить від психоінформаційної сумісності партнерів, яка визначається міжтипними відносинами, рівнем розвитку і кастовою приналежністю партнерів. Не важко здогадатись, що в
ідеалі партнери мають бути дуалами, мати однаковий рівень розвитку і
належати до однієї касти. Чим гірші міжтипні стосунки, чим більша різниця в
рівнях розвитку і чим ієрархічно віддаленіші касти партнерів, тим важче налагодити нормальні сімейні стосунки.
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ПІСЛЯМОВА
У цій книзі досить стисло викладені результати досліджень у сфері типології
Юнга, соціоніки і психоінформатики. Ці напрямки досліджень перебувають на
початковому етапі розвитку, тому ще не завжди чітко відпрацьована термінологія (в т. ч. псевдоніми соціотипів), мало надійних досліджень соціотипів видатних особистостей (напр., у списку до Експрес-ідентифікатора надто багато гіпотез, що потребують перевірки), на низькому рівні знаходиться організація досліджень, майже відсутні механізми наукового обговорення і експертизи якості
досліджень. Та попри все це розвиток згаданих напрямків досліджень відбувається хоч і хаотично, зате досить швидко і продуктивно.
Ми розуміли, що сьогодні ще неможливо створити солідний підручник з
психоінформатики — для цього потрібно принаймні два-три роки копіткої праці, координування досліджень і широкого наукового обговорення. Проте події
розвиваються настільки швидко, що затягувати з початком обговорення наболілих проблем неприпустимо й аморально. Справа в тому, що, на нашу думку, і
Україна, і весь світ неухильно наближаються до катастрофи небачених масштабів, яку можна порівняти лише з Верхньопалеолітичною кризою, коли людський рід реально опинився на грані самознищення. Проте сьогодні ситуація значно гірша, оскільки сучасна криза супроводжується екологічною кризою, порушенням стабільності клімату і генетичним виродженням. На думку серйозних
дослідників, питання виживання або загибелі людства буде вирішене протягом
одного покоління. Ми переконані, що значний внесок у справу виживання може
зробити психоінформатика.
Не дивлячись на назву, тематика цієї книги виходить за межі виробничого і соціального менеджменту і стосується практично всіх сторін людського
буття, адже інформаційний метаболізм — це основа існування людини як розумної істоти. У першу чергу психоінформаційні дослідження можуть дати реальні плоди у сферах виховання, освіти, охорони здоров’я, профорієнтації і профдобору. Вже сьогодні психоінформатика застосовується для формування ефективних трудових колективів, добору персонально сумісних подружніх пар, соціального і політичного прогнозування.
Сподіваємось, що ця книга активізує дослідження і практичні кроки у
згаданих і нових сферах застосування психоінформатики, навіть якщо після її
прочитання у Вас виникне більше запитань, ніж буде знайдено відповідей.
Ваші відгуки, пропозиції, побажання, а також замовлення на отримання цієї книги поштою просимо надсилати на адресу:

254108, Київ-108, а/с 23.
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Юрій ПЕРЕЛЬ
Інна ДОЛГОПОЛЬСЬКА

СОЦІОНІЧНІ ПОРТРЕТИ ІСТОРИЧНИХ ДІЯЧІВ
- СЕНСОРНИХ ЕКСТРАВЕРТІВ (Наполеон Бонапарт, Гай Юлій Цезар)
1. В С Т У П
В історії людства є чимало прикладів, коли видатна особа досягала верховної влади завдяки своїм енергії та здібностям, викликаючи й через
століття захоплення і подив нащадків; але людей, чия діяльність зачепила багато країн, визначивши наперед весь хід світового розвитку, можна
полічити на пальцях. Цілком природно, що їхні життя та діла ставали
об'єктом прискіпливого вивчення не лише істориків, але й мільйонів
людей, котрі задавались питанням: «Якими якостями має володіти особа,
щоб залишити в історії слід такого масштабу?» Спробуємо на нього відповісти з соціонічної точки зору.
При цьому виходитимемо із наступного:
а) особи, що розглядаються, є яскравими представниками своїх
соціонічних типів, тобто у своїй діяльності спирались переважно на потужний блок ЕГО;
б) у склад блоку ЕГО цих осіб входить силова сенсорика;
в) ці особи — екстраверти, оскільки у даній праці мова йде про
історичних діячів, у сферу експансії котрих був утягнутий практично
весь цивілізований світ.
Таким чином, рідкісні обранці історії, що унікально поєднували
талант державного діяча із талантом полководця, можуть належати до
двох соціонічних типів: сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ) і сенсорноетичний екстраверт (СЕН). У даній праці робиться спроба порівняльного
аналізу цих двох типів на прикладі конкретних історичних діячів: Наполеона Бонапарта та Гая Юлія Цезаря.
Світова історіографія нараховує сотні й тисячі томів, присвячених
Цезарю і Бонапарту. Кожний твір більшою чи меншою мірою невідворотно несе на собі відбиток соціонічного типу свого автора, тому у цій
праці використовувався, як правило, лише фактичний матеріал, зареєстрований сучасниками незалежно від його оцінки різними істориками.

2. СЕНСОРНА ПРОГРАМА (силова сенсорика)
Спільна для даних соціонічних типів програмна («перша») психічна
функція — силова сенсорика - у своєму вияві має ряд суттєвих відмінностей. Сенсорна програма СЛЕ (сенсорика підкорення) передбачає висування масштабних завдань, виконання яких забезпечується могутнім
вольовим тиском, як правило — згори донизу, причому тиск часто здій-
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снюється на порівняно невелику групу наближених осіб, котрі потім
поширюють його на всю сферу інтересів СЛЕ. При цьому не враховуються суб'єктивні фактори, етичні моменти; до уваги береться тільки
об'єктивна доцільність. Проілюструємо це.
У жовтні 1795 року в Парижі почався збройний виступ роялістів
із метою повалення термідоріанського Конвенту, становище якого було
критичним. Лідер Директорії Баррас був змушений запропонувати очолити оборону маловідомому 26-літньому генералові Бонапарту, що перебував без засобів для існування, через відсутність іншої скількинебудь прийнятної кандидатури. Бонапарта викликали і зразу ж запитали, чи береться він покінчити з бунтом. Бонапарт попрохав кілька хвилин на роздуми. Він не думав, чи прийнятний для нього принципово
захист інтересів Конвенту, але швидко зметикував, яка буде вигода, якщо він виступить на стороні Барраса, і погодився, поставивши одну умову: щоб ніхто не втручався в його розпорядження. «Я вкладу шпагу в
піхви лише тоді, коли все буде закінчено», — сказав він.
Небезпека була великою, бунтівники своїми силами переважали
сили Бонапарта у декілька разів. Але у нього був план дій, що грунтувався на нещадному застосуванні артилерії. З повного безтрепетністю та
блискавичною рішучістю пішов він на такий досі не вживаний засіб, як
гарматний вогонь серед міста по самій гущі натовпу. Ефект був відповідним — 13 вандем'єра паперть церкви св. Роха, де стояв резерв заколотників, була вкрита суцільною кривавою кашею.
Абсолютна нещадність у боротьбі була дуже характерною рисою
Бонапарта. «В мені живуть дві різні людини: людина голови і людина
серця. Не думаю, щоб у мене не було чутливого серця, як у інших людей. Я навіть доволі добра людина. Але з ранньої моєї юності я намагався примусити мовчати цю струну, яка тепер не видає у мене жодного
звуку», — так в одну з рідких хвилин відвертості говорив він людині, до
якої був прихильний, - Луї Редереру. Коли молодший брат Людовік,
призначений 1806 року Наполеоном королем у Нідерланди, надумав
якось похвалитися перед ним, що його, Людовіка, в Нідерландах дуже
люблять, то старший брат суворо обірвав молодшого словами: «Брате
мій, коли про якогось короля говорять, що він добрий, значить владарювання не вдалося». Очевидно, що Бонапарт відкидав доброту принципово, вважав її якістю шкідливою і неприпустимою для правителя. Існує
немало доказів, що ці його слова не розходилися з ділом.
1796 року Бонапарт перебрав командування над Італійською армією Директорії і з самого початку дав зрозуміти всім і кожному, що не
терпітиме у своїй армії ніякої протидіючої волі й зламає всіх, хто проявить опір, незалежно від їхнього рангу та звання. «Змушений часто
розстрілювати», — побіжно і без будь-яких пояснень писав він донесення до Парижа. Характерні методи, за допомогою яких Бонапарт, ставши
1800 року першим консулом, розправився із численними розбійницькими ватагами, які тероризували Францію на кінець Директорії. Заходи
були жорстокими. Не брати в полон, убивати на місці схоплених роз-
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бійників, страчувати й тих, хто дає пристановище ватагам або перекуплює награбоване чи взагалі перебуває з ними у будь-яких стосунках. За
якихось півроку розбою настав край.
Під час єгипетського походу 1799 року Бонапарт, дізнавшись про
повстання у поселенні біля Каїра, наказав своєму ад’ютантові Круаз'є
відбути туди, оточити все плем'я, всіх без винятку чоловіків перебити,
жінок та дітей привести до Каїра, а селище спалити. Все було виконано
точно. Схожих прикладів навести можна багато.
Способи передавання вольового тиску, застосовувані Бонапартом, також типові для СЛЕ. Велика армія складалася з багатьох корпусів, очолюваних маршалами, які становили цілком самостійні бойові
з'єднання. Наполеон надавав маршалам повну свободу ініціативи і вимагав від них лише конкретного результату — виконання поставленого
ним завдання — будь-якими засобами. Аналогічним було ставлення до
міністрів. Коли Бонапарт дізнався, що Крете, найкращий міністр внутрішніх справ, котрий коли-небудь у нього служив, смертельно захворів,
він сказав: «Так і має бути. Людина, котру я призначаю міністром, через
чотири роки вже не повинна бути здатною помочитися. Це велика честь
для його сім'ї, доля якої назавжди забезпечена».
Інакше виявляється силова сенсорика (сенсорика опору) у CEE,
котрий швидше настроєний на вольову відсіч, тиск знизу догори. У виявах сенсорики опору обов'язково враховуються етичні моменти, а, головне, ці вияви мають відверто демонстративний характер.
У 82-му році до н. е. у Римі була встановлена диктатура Сулли, з
дочкою політичного суперника котрого був одружений 18-річний жрець
Юпітера Гай Юлій Цезар. У результаті Цезар був позбавлений своєї
почесної посади, а потім від нього стали вимагати, щоб він розлучився з
Корнелією. Цезар відмовився виконати вимогу диктатора, хоча не міг не
розуміти, що ставить себе цим у дуже небезпечне становище. Придане
дружини конфіскували. Цезаря позбавили права на батьківську спадщину, а сам він був змушений втекти і переховуватись. З часом Сулла подарував прощення молодому і норовистому аристократу, сказавши при
цьому тим, хто просив за нього, знамениту і, швидше всього, легендарну
фразу: «Ви нічого не розумієте, якщо не бачите, що в цьому хлопчиську
- багато Маріїв».
Показова також історія захоплення молодого Цезаря у полон піратами. Він сам підняв більш як удвічі суму викупу, призначену піратами.
В очікуванні грошей він пробув у піратів 38 днів. У цей час він вів себе
так пихато, що перед відпочинком посилав наказати піратам, щоб ті не
галасували. Він писав поеми і промови, декларував їх піратам і тих, хто
не висловлював свого захвату, називав в обличчя неуками та варварами,
часто зі сміхом загрожуючи повісити їх. Ті охоче вислуховували його
промови, бачивши в них вияв добросердя і жартівливості. Коли ж після
виплати викупу Цезаря звільнили, він спорядив кораблі і захопив піратів
у полон. Пізніше він наполіг на тому, щоб усіх піратів розіп'яли, як він
часто це їм пророкував, хоча вони вважали його слова жартами.
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За весь час своєї військової та політичної діяльності Цезар відносно рідко застосовував жорстокі розправи, страти та інші подібні методи
залякування, особливо це помітно у порівнянні з жорстокими звичаями
його часу. Навпаки, всі античні автори, як сучасники Цезаря, так і пізніші, одноголосно свідчать про його милосердя та співчутливість. Ці риси
багаторазово підкреслює сам Цезар у своїх «Записках про Гальську війну», причому декларуються вони як безперечні, цілком природні, давно і
широко відомі. Авл Гіртій доходить до того, що навіть жорстокість Цезаря до захисників Укселлодуна (всім, хто міг носити зброю, відрубали
руки) вважає нездатною похитнути ніби існуючу загальну думку про
природну м'якість та справедливість Цезаря.
У часи громадянської війни приклади вияву милосердя Цезарем,
помилування ворогів набувають систематичного характеру. Можна
стверджувати, що Цезар проводив свідому політику милосердя. Після
Фарсальської перемоги над Помпеєм Цезар писав своїм друзям у Рим,
що у перемозі для нього найприємніше і найсолодше - можливість дарувати спасіння все новим громадянам, котрі воювали з ним. Зрозуміло,
все це чисто демонстративні жести, однак результатів це не змінює.
Ось іще один характерний для CEE приклад вияву силової сенсорики. Коли Цезар прийшов у Рим на чолі своїх легіонів, народний трибун Метелл хотів завадити йому взяти із державної скарбниці гроші й
посилався при цьому на закони. Цезар відповів йому: «Зброя та закони
не уживаються одне з одним. Якщо ти незадоволений моїми діями, то
йди краще геть, бо війна не терпить ніяких заперечень. Коли ж після
укладання миру я відкладу зброю вбік, ти можеш з'явитися знову й ораторствувати перед народом. Вже тим, — додав він, — що я говорю це, я
поступаюсь своїми правами: адже і ти, і всі мої суперники, котрих я тут
захопив, знаходяться цілком у моїй владі». Сказавши це Метеллу, він
пішов до дверей скарбниці і оскільки не знайшов ключів, послав за майстрами і наказав виламати двері. Метелл, підбадьорений похвалами декількох присутніх, знову став йому протидіяти. Тоді Цезар рішуче пригрозив Метеллу, що уб'є його, якщо той не перестане йому допікати.
«Знай, юначе, — додав він, — що мені значно легше зробити це, ніж
сказати». Ці слова примусили Метелла відійти в страсі.
Можна припустити, що СЛЕ в даній ситуації навряд чи став би
витрачати час на з'ясування стосунків і залякування. Таким чином, політика милосердя і прощення ворогів Цезаря (від якої він сам згодом жорстоко постраждав) перебуває в контрасті з нещадністю Бонапарта, котрий принципово відкидав доброту.

3. ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ (Конкретна логіка — СЛЕ,
етика відносин — CEE)
Творчою функцією типу СЛЕ є конкретна логіка, що забезпечує копітке
опрацювання деталей. Стендаль називав логіку Бонапарта невблаганною. Вже тоді, коли Наполеону був 21 рік, його логіки остерігались і
уникали суперечок, які він, свідомий власної сили, охоче затівав. У Сте-
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ндаля є фраза, якою безпомильно можна почати будь-який соціонічний
опис типу СЛЕ, яка включала згадування про всі три сильно розвинуті
функції Бонапарта. Ось вони: «Його перевага всуціль ґрунтувалася на
здатності неймовірно швидко знаходити нові думки, судити про них із
досконалого проникливістю і здійснювати їх із силою волі, з якою ніщо
не могло зрівнятися». Для Бонапарта існував єдиний критерій істини - її
логічність. «У політики немає серця, а є тільки голова», — сказав він
Жозефіні, єдиній жінці, котру по-справжньому кохав все життя, 1809
року перед розлученням із нею, необхідним Бонапарту для вступу у
династійний шлюб. Найкращий літературний твір Бонапарта — написана замолоду «Вечеря в Бокері» - створено впевненою рукою, ясною,
точною, виразною мовою, без літературних барв - це твір швидше розуму, ніж почуття. Коли суспільна думка звинуватила Бонапарта в тому,
що він ніби наказав таємно вбити у в'язниці звинуваченого у змові Пишегрю, він сказав: «Я ніколи не роблю речей, які не приносять користі.
У мене є воєнно-польовий суд, щоб засудити Пишегрю на смерть, і
взвод солдатів, щоб розстріляти його».
У Бонапарта чисто логічне уявлення про моральність і аморальність. «Найбільша із всіх аморальностей — це братися до справи, яку не
вмієш робити», — заявив він. Наполеона звичайно звинувачують як у
найтяжчому злочині у вбивстві в Яффі полонених, захоплених його офіцерами з гарантією життя, а також в отруєнні, за його наказом, хворих
солдат його війська під Сен-Жан-д'Арк. Ось як коментує цю подію сам
Наполеон лорду Ебрінгтону, котрий відвідав його на острові Ельба: «В
Яффі я дійсно наказав розстріляти близько двох тисяч турків. Ви вважаєте, що це надто крутий захід? Але в Ель-Аріші я згодився на їхню капітуляцію при умові, що вони повернуться в Багдад. Вони порушили цю
умову і закрилися у Яффі; я штурмом взяв це місто. Я не міг їх забрати з
собою як полонених, бо у мене було мало хліба, а ці молодики були
надто небезпечні, щоб можна було вдруге випустити їх на волю, в пустелю. Мені нічого іншого не залишалось, як перебити їх»,
«Декілька солдат моєї армії захворіли чумою; їм залишалось жити
менше доби; потрібно було негайно виступити у похід; я запитав Дежемета, чи можна їх взяти з собою; він відповів, що це пов’язано з ризиком
поширити чуму в армії і до того ж не принесе ніякої користі людям, вилікувати котрих неможливо. Я звелів йому приписати їм сильну дозу
опіуму і додав, що це краще, ніж віддати їх під владу турків. Він з великою гідністю заперечив мені, що його справа - лікувати людей, а не вбивати їх. Можливо, він мав рацію, хоча я просив його зробити для них
лише те, про що сам попросив би моїх кращих друзів, якби я опинився у
такій ситуації. Надалі я часто розмірковував про цей випадок з точки
зору моралі, питав у багатьох людей їхню думку з цього приводу, і мені
здається, що, по суті, все ж краще дати людині закінчити шлях, призначений їй долею, яким би він не був. Я прийшов до цього висновку пізніше, бачивши смерть бідного мого друга Дюрока, котрий, коли на моїх
очах його нутрощі вивалились на землю, кілька разів палко просив мене
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покласти край його мукам; я йому сказав: «Мені шкода вас, друже мій,
але нічого не зробиш; потрібно страждати до кінця».
Про увагу, яку Бонапарт надавав опрацюванню деталей, свідчать
його вимоги до міністрів. Щоб догодити імператорові, вони повинні
були відповісти на будь-яке запитання, що захоплювало Наполеона в ту
мить, коли до нього приходили. Наприклад, назвати загальну вартість
інвентаря всіх військових шпиталів. Міністра, котрий не міг відповісти
на подібне питання без затримки і з таким виглядом, ніби,він весь день
тільки про це й думав, змішували з багнюкою, навіть якби за своїми обдаруваннями він був рівний герцогові Оранському. Взагалі Бонапарт
завжди намагався пропрацювати і передбачити все.
Зовсім інша реалізація у CEE. Реалізаційна (творча) функція цього
типу - етика відносин із знаком «-» (етика боротьби), яка виявляється у
поширенні серед великого кола людей позитивних почуттів щодо себе і
негативних щодо суперника. Досить типова для CEE самореклама Цезаря. У своїх «Записках...» про гальську та громадянську війни він пише
про себе у третій особі, підкреслює воєнне обдарування, м'якість і милосердя щодо ворогів, популярність серед солдатів. Все це подається без
будь-якого натиску, часом ніби між іншим, і створює враження повної
об'єктивності. Однак ця «об'єктивність» набуває іншого забарвлення,
якщо врахувати, що таким ненав'язливим прийомом ім'я Цезаря в обох
творах згадується 775 разів!
Вчинки Цезаря демонстративні, відверто розраховані на те, щоб
привернути на свій бік максимальне число прихильників. Як тільки він
був обраний консулом, то негайно із бажання прислужитися черні вніс
законопроекти в сенат, які були більш до лиця якому-небудь зухвалому
народному трибуну, ніж консулу, - законопроекти, що пропонували вивід колоній і роздавання земель. Відомий випадок, коли Цезар під час
свого консульства відправив до в'язниці Катона, котрий виступив проти
нього, розраховуючи, що той звернеться зі скаргою до народних трибунів і ті опротестують рішення. Однак, бачачи, що Катон, не кажучи ні
слова, дозволяє відвести себе і що не тільки кращі міщани пригнічені
цим, але й народ із поваги до чеснот Катона мовчки і пригнічено прямує,
за ним, Цезар сам таємно попросив одного з трибунів звільнити Катона.
Через багато років, дізнавшись про самогубство Катона після поразки
помпеянців при Тапсі, Цезар зажурився і сказав: «О, Катоне, мені ненависна твоя смерть, бо тобі було ненависно прийняти від мене порятунок».
Цезар переважував усіх полководців давнини в умінні поводитися
з солдатами, знаходити з ними спільну мову. Вдало побудованою і вчасно виголошеною промовою він міг надихнути військо або домогтися
перелому в настрої. Він особисто знав і пам'ятав багатьох солдатів і звертався до них у вирішальний момент бою на ім'я. Це було властиве й
Бонапартові, хоча останній відверто вважав солдатів гарматним м'ясом і
його піклування про солдатів пояснювалось лише бажанням мати боєздатний людський матеріал. Наполеон умів надавати своєму піклуванню
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такий відтінок, що солдати пояснювали його саме увагою полководця до
їхньої особи. Окрім того, Бонапарт був, м'яко кажучи, досить посереднім
оратором і міг більш-менш доладно виступати лише перед своїми солдатами. Ораторське мистецтво Цезаря вражало не лише сучасників, але і
нас через два тисячоліття.
Цезар цінував у своїх воїнах не норов, не багатство, не походження, а тільки мужність. Він був суворий і одночасно вибачливий. Він
вимагав безумовної покори, тримав усіх у стані напруги і бойової готовності, любив оголошувати навчальні тривоги, особливо за поганої погоди та у свята. Разом із тим він часто дивився крізь пальці на провини
солдатів під час відпочинку або після вдалих битв. Звертаючись до солдатів на зібраннях, він називав їх не просто «воїни», а ласкаво - «соратники». Коли повсталі солдати вбили двох колишніх преторів, він покарав їх тим, що, звертаючись до них, називав їх громадянами, а не воїнами, а потім дав кожному по тисячі драхм і виділив великі ділянки землі.
Сучасник Цезаря Саллюстій дає йому таку характеристику: «Цезаря за
його благодіяння і щедрість вважали великим, ...(Він) прославився сердечністю та милосердям... Цезар досяг слави, даруючи, допомагаючи,
прощаючи... Цезар узяв собі за правило трудитися, бути пильним; турбуючись про справи друзів, він нехтував власними, не відмовляв ні в
чому, що тільки варто було їм подарувати...»
Збереглося немало свідчень про ставлення Цезаря до друзів. Одного разу він був захоплений у дорозі негодою і потрапив до халупи
бідняка. Знайшовши там єдину кімнату, яка ледве могла вмістити одну
людину, він звернувся до своїх друзів зі словами: «Почесне потрібно
надавати найсильнішим, а необхідне — найслабшим», — і запропонував
Оппію відпочивати у кімнаті, а сам разом з іншими ліг спати під навісом
перед дверима. Коли з початком громадянської війни Лабієн, один з
найближчих друзів Цезаря, втік від нього і перейшов на сторону Помпея, Цезар надіслав йому услід його гроші та пожитки. Цікаво також, що
протягом усієї політичної діяльності Цезаря завжди йому протистояла
багаточисленна опозиція.
Об'єктивно своїми діями він сприяв розколу країни на два табори,
що є наслідком етичної реалізації CEE при масштабній суспільнополітичній діяльності. Характерно, що жінки грали досить помітну роль
у всьому житті Цезаря, починаючи з 15 років, коли помер його батько, і
він опинився в жіночому оточенні. Светоній з неприхованим задоволенням і навіть з відтінком захоплення говорить про те, що Цезар був коханцем багатьох знатних жінок. Він перебував у зв'язку з дружинами обох
своїх товаришів по триумвірату - Красса і Помпея. Більше всіх він любив Сервілію, матір Брута: ще у своє перше консульство він подарував
їй перлину вартістю 6 мільйонів сестерцій, а в громадянську війну влаштував їй за безцінь купівлю з аукціону багатющих маєтків. Серед його
коханок були й цариці: Евноя, дружина мавританського царя, і Клеопатра. Наведені вище приклади наочно показують, що діяльність СЛЕ —
вияв строгого розрахунку, у той час як CEE значно людяніший і природніший у всіх проявах своєї діяльності. У цьому випадку можна згадати,
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що Бонапарт на острові Св. Єлени сказав, що у його житті ледве чи було
кілька щасливих днів. Історія не зберегла думку Цезаря про своє життя,
але немає сумнівів, що він умів отримувати і отримував від нього задоволення.

4. ІНТУЇТИВНА КОНТАКТНІСТЬ (Інтуїція можливостей)
Найбільше Бонапарт любив спілкуватися з фахівцями і в них навчатись.
«Коли потрапляєте у нове місто, — повчав він свого пасинка Євгена
Богарне, — то ви не нудьгуйте, а вивчайте це місто: звідки вам знати, чи
не доведеться вам коли-небудь його здобувати». Весь Наполеон у цих
словах: накопичувати знання для практичного їх використання. Він дивував англійських капітанів, говорячи з ними про подробиці облаштування не тільки французьких, але й англійських кораблів і про різницю в
канатах англійських і французьких. Він надавав колосального значення
економіці, тож питання торгівлі й промисловості, виробництва і збуту,
тарифів і митниць, морського фрахту та сухопутних сполучень були ним
досконало вивчені вже через 2-3 роки після початку правління. Він знав
про причини подешевшання чи подорожчання ліонського пурпуру не
гірше ліонських купців, міг викрити в конкретних шахрайствах підрядника, котрий будує дорогу на кінці колосальної імперії, міг вирішити
суперечку між німецькими князями, мотивуючи своє рішення посиланням на історію цієї суперечки. Бонапарт вислуховував усіх, від кого міг
сподіватися отримати добротну вказівку, але вирішував сам. «Виграв
битву не той, хто дав добру пораду, а той, хто взяв на себе відповідальність за її виконання і наказав виконувати», — казав він.
Тип СЛЕ сприймає нову інформацію з точки зору негативної інтуїції, тобто можливості злого задуму, прихованих недоліків (СЛЕ є негативістом). У Бонапарта це проявлялось, зокрема, у тому, що він вважав
перевірку виконання наказів не менш важливою справою, ніж саме віддавання цих наказів, і визнавав неодмінним обов'язком міністра дошукуватись до найточнішого визначення особи винного у невиконанні наказу
або недбалому чи повільному його виконанні.
Інтуїтивна контактність виявляється в СЛЕ щодо людей, котрі забезпечують виконання його волі. Наполеон умів створювати, посилювати і підтримувати свою власну чарівність і владу над солдатською душею (про ціну його турботи про солдатів було сказано вище). В іншому
ж заклопотаність, пильна вимогливість, повсякчасна схильність до підозріливості та роздратування були йому властиві у найвищій мірі.
Тип СЕЕ сприймає нову інформацію з точки зору норм позитивної інтуїції - наскільки вона розкриває перспективи (СЕЕ є позитивістом). Одного разу, читаючи на дозвіллі щось із написаного про діяння
Олександра, Цезар на довгий час задумався, а потім навіть пустив сльозу. Коли друзі спитали його про причину, він відповів: «Невже вам здається недостатньою причиною для печалі те, що у моєму віці Олександр
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уже правив стількома народами, а я до цього часу не здійснив нічого
визначного!»

5. ТОЧКА НАЙМЕНШОГО ОПОРУ, або МОБІЛІЗАЦІЯ (етика відносин — СЛЕ, логіка співвідношень— CEE)
Етика — слабка сторона СЛЕ. У цьому розумінні Бонапарт не був винятком, незважаючи на багато своїх сильних сторін. Наполеон володів
собою майже завжди. Тільки з однією пристрастю — з гнівом — він не
завжди міг впоратися (що типово для СЛЕ). Під час нападів гніву він
був воістину страшний навіть для найтвердіших і наймужніших, не зупинявся і перед рукоприкладанням.
«Не можна уявити чогось вульгарнішого, — пише Стендаль, —
можна сказати, дурного, ніж ті запитання, які він пропонував жінкам на
балах паризького муніципалітету. Ця чаруюча людина похмурим, нудьгуючим тоном питала: «Як вас звати? Чим займається ваш чоловік? Скільки у вас дітей?» Коли він хотів обдарувати даму особливою увагою,
він задавав їй ще й четверте питання: «Скільки у вас синів?»
Для дам, котрі мали доступ до двору, найвищою милістю вважалося запрошення на інтимний прийом до імператриці. Ось опис такого
прийому. У досить тісній кімнаті сім дам у пишних туалетах розсілися
уздовж стін, у той час як імператор, сидячи за маленьким столиком,
переглядав папери. Після 15 хвилин глибокого мовчання він піднявся і
заявив: «Я втомився працювати, покличте Коста, я подивлюся плани
палаців». З'являється барон Коста з купою планів. Імператор починає
продивлятися кошторис, робить Кості зауваження, перевіряє розрахунки
кількості землі, потрібної для засипання якогось ставка. За цей час він
два або гри рази звертається до імператриці: «Що ж дами весь час мовчать?» Тоді запрошені пошепки, двома-трьома словами висловлюють
захоплення універсальністю талантів його величності. Потім знову запановує могильна тиша. Проходить ще три чверті години, імператор знову
звертається до імператриці: «Дами весь час мовчать. Друже мій, звели
принести лото». Дзвонять, приносять лото, а імператор продовжує свої
підрахунки, велить подати собі лист паперу і все перераховує знову.
Нарешті вибиває десяту годину, понура гра в лото припиняється, вечір
закінчено.
Винятково цікаве ставлення Бонапарта до жінок. У молоді роки
він сильно бідував і був поглинутий заняттями, одначе був досить небайдужий до жінок. Його непримітна зовнішність, маленький зріст, бідність не могли навіяти йому сміливість і забезпечити успіх. Ця людина,
що не знала страху, боялася жіночих кепкувань. У роки своєї величі він
поквитався з жінками тим, що постійно і цинічно виявляв їм свою зневагу, якої він не показував би, якби відчував її насправді. Зустрівшись на
званому обіді з пані де Сталь, яку йому було б легко привернути на свій
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бік, він грубо заявив, що йому подобаються тільки жінки, котрі займаються своїми дітьми. Через посередництво свого камердинера Констана
Бонапарт володів майже всіма жінками свого двору. Відбувалося це
приблизно так: імператор, сидячи за столом, при шаблі, підписує декрети. Дама заходить; він, не встаючи, пропонує їй лягти у постіль. Скоро
після цього він з підсвічником у руках проводить її і знову сідає читати,
виправляти, підписувати декрети. На найсуттєвіше у побаченні припадало не більше трьох хвилин. Досить часто його мамелюк перебував тут
же за ширмою. З мадемуазель Жорж у нього було 16 таких побачень, і
під час одного з них він вручив їй пачку банківських білетів. Їх виявилося 96. Інколи Наполеон пропонував дамі зняти сорочку і відсилав її, не
зрушивши з місця. Така поведінка імператора обурювала паризьких
жінок. Його манера випроваджувати їх через дві-три хвилини, часто
навіть не відстібнувши шаблі, і знову сідати за свої декрети здавалась їм
нестерпною. Цим він підкреслював свою зневагу до них. Ні Жозефіна, ні
друга його дружина Марія-Луїза Австрійська, ні пані Ремюза, ні актриса
м-ль Жорж, ні графиня Валевська і ніхто взагалі із жінок, з котрими на
своєму віку зближувався Наполеон, ніколи якогось помітного впливу на
нього не мали. Наполеон був відсутній на власному одруженні з Маріею-Луїзою, знаходячись у поході, його роль на церемонії грав Бертьє,
котрий приїхав до Відня замість нареченого, якого наречена ніколи не
бачила раніше.
Важко уявити собі подібне ставлення до жінок з боку CEE. У цій
сфері CEE почувається в своїй стихії, як мало хто інший. Його слабке
місце — логіка. Джерела, що повідомляють про Цезаря через 20 століть,
мають переважно апологетичний характер, тому в них можна відшукати
лише непрямі свідчення його логічної мобілізації. Але навіть у давнину
викликала подив єгипетська експедиція, а точніше — єгипетська авантюра Цезаря. Він відчайдушно і легковажно поставив в Олександрії на
карту все те, що дала йому Фарсальська перемога. Його порятунок залежав від варварського війська, яке набрав Мітрідат. Деякі історики вважають, що це відбулося під впливом Клеопатри — «демонічної жінки».
Цезар платив за гарних та вчених рабів такі нечувані ціни, що навіть сам забороняв вводити їх у господарську звітність. Поблизу озера
Немі він побудував за величезні гроші віллу, але вона йому не сподобалась, і він наказав розібрати її аж до фундаменту. При всіх своїх видатних здібностях Цезар був імпульсивною, волюнтаристською особою, і ці
його якості далеко не завжди доповнювалися розрахунком і здоровим
глуздом.

6. РЕЗЮМЕ
Кожний із описаних вище історичних діячів своїми діями об’єктивно
сприяв виконанню завдання своєї квадри.
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Наполеон Бонапарт створив імперію з небувалою для свого часу
військовою потугою. Йому вдалося консолідувати французьку націю,
надавши можливість представникам всіх класів досягнути будь-яких
ступенів ієрархії. Колосальний бюрократичний апарат імперії був підпорядкований, як і все інше, абсолютній владі свого імператора. Наполеонівська цензура досягла небачених висот і могла б стати прикрасою
будь-якого тоталітарного режиму XX століття. Варта уваги та впертість,
з якою Бонапарт, людина порівняно низького походження, насаджував
зовнішні атрибути своєї влади, ще починаючи з консульства. Заради
династичного шлюбу він пішов на розлучення із Жозефіною, котру, видно, все ще кохав на той час. Це почерк людини другої квадри — квадри
«аристократів».
Діяльність Гая Юлія Цезаря значно суперечливіша. Військова диктатура Цезаря незбагненно поєднувалася із лавіруванням між різними
класами суспільства, спробами примирення всіх «партій» під проводом
надкласового володаря, як згодом виявилося, - невдалими. Час Цезаря
був часом найвищого і заключного акорду громадянських воєн, що тривали у Римі протягом десятиліть; і лише після його смерті встановилося
довге і мирне царювання Октавіана Августа, відзначене небувалим розквітом культури та мистецтва. Цезар не створював апарату влади, а просто необмежено нею користувався, часто волюнтаристськи і демонстративно. Відомий також широкий демократизм Цезаря, виявлений не на
словах, а на ділі. Ось як оцінює діяльність Цезаря відомий радянський
історик античності С. Утченко: «Режим Цезаря був нічим іншим, як сумою окремих заходів (нехай часом дуже своєчасних, що навіть мали
державне значення), але зовсім не системоюі, строго кажучи, не «режимом». Проблема Цезаря, можливо, зовсім не проблема «тиранії» або
«бонапартизму», або «ідеальної» монархії, але великою мірою проблема
ПІДГОТОВКИ ГРУНТУ ДЛЯ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ». У
цьому й полягає історична місія третьої квадри.
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Ігор КАГАНЕЦЬ

СОЦІАЛЬНА САМООРГАНІЗАЦІЯ І ПРИНЦИП ПІТЕРА
Більшість серйозних дослідників вважає, що людство переживає
чергову кризу і вже протягом одного-двох поколінь стане зрозуміло,
чим вона закінчиться — знищенням цивілізації чи її трансформацією у нову якість. Зовнішні прояви глобальної кризи очевидні, серед
них — порушення демографічного балансу, неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї, дестабілізація світових імперій, зростання
політичного тероризму, екологічна криза, кліматичні зміни, посилення сонячної радіації, епідемії нових і старих хвороб, загострення
протистояння між багатими і бідними країнами. Проте є ще один
поважний чинник, на який не прийнято звертати увагу, хоча в ньому захована одна з головних причин наших негараздів і загроза для
самого існування людства. Йдеться про деінтелектуалізацію суспільства і масову некомпетентність, які, наче ракова пухлина, проникають у всі клітини сучасної цивілізації. Ситуація ще більше загострюється швидким ускладненням всього нашого життя, яке стрімко
перетворюється на заплутаний і неконтрольований згусток проблем.

Попередження Лоуренса Пітера
Мене непокоять сумніви. Не можу зрозуміти, хто править
світом — люди некомпетентні, але чесні, чи розумні хлопці, які
роблять з нас дурнів.
Лоурєнс Дж. Пітер
Одним з перших, хто почав бити на сполох щодо насування тотальної
некомпетентності, став канадський педагог професор Лоуренс Пітер. На
основі аналізу значної кількості фактичного матеріалу з різноманітних
сфер життя він прийшов до формулювання емпіричного узагальнення,
відомого під назвою «Принцип Пітера»:
В ІЄРАРХІЇ КОЖНИЙ ІНДИВІДУМ МАЄ ТЕНДЕНЦІЮ ПІДНІМАТИСЬ ДО СВОГО РІВНЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ.
Нагадаємо дію цього принципу. Припустімо, що в одній компанії,
яка займається розробкою програмного забезпечення, своїми успіхами
виділяються троє спеціалістів. Вони є найкваліфікованішими програмістами, їхня професійна компетентність ні у кого не викликає сумнівів.
Назвемо їх умовними іменами Перший, Другий і Третій.
Серед керівництва з’являється ідея покращити діяльність компанії
шляхом заснування трьох малих підприємств, які б займались новими
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напрямками комп’ютерної справи. Питання про те, хто має очолити ці
підприємства, навіть не виникає — авторитет Першого, Другого і Третього такий високий, що ніхто з керівництва не наважується запропонувати на ці посади когось іншого. І ось наші суперпрограмісти - це вже не
просто кваліфіковані спеціалісти: вони стали підприємцями, піднялись
на вищий рівень соціальної ієрархії, що всіма було сприйнято як ознаку
життєвого успіху.
Другий і Третій успішно освоїли нову діяльність, а ось у Першого
почались проблеми. Раніше все було простіше: йому давали чіткі завдання, і він їх якісно виконував. А зараз треба постійно виявляти ініціативу і винахідливість, щораз освоювати нові аспекти роботи. Тепер
йому доводиться працювати значно більше, він пізно приходить додому,
почались непорозуміння з дружиною, у нього погіршилось здоров’я,
з’явились ознаки перевтоми, проте справи у фірмі ніяк не йдуть на лад.
Фірма Першого тримається на поверхні завдяки підтримці керівництва
компанії, яке цінує його колишні заслуги і щиро прагне допомогти пристосуватись до нової діяльності; крім того, керівництво не хоче визнати,
що помилилося з призначенням Першого директором.
На відміну від Першого, Другий і Третій показали себе як вправні
підприємці, відомі у всій країні, тому згодом їх запросили очолити дві
великі державні корпорації в галузі інформатики і телекомунікацій. Таким чином, Другий і Третій потрапили на ще вищий рівень соціальної
ієрархії: рівень державного адміністрування, на якому виконуються функції відстоювання національних інтересів і національної безпеки.
Третій швидко виявив себе талановитим адміністратором, чесним
і непідкупним, що володіє державним мисленням і здатний до стратегічного планування. А от Другий продовжував працювати на державній
роботі так само, наче він директор малого підприємства, - всі питання
він розглядав з точки зору підприємця, який прагне до отримання максимального особистого прибутку, і застосовував ті ж самі методи, що й
раніше для керування порівняно невеликим колективом. Внаслідок цього в корпорації Другого висока плинність кадрів, практично відсутнє
стратегічне планування, працівники не розуміють, чого ж від них вимагається, і кожної миті чекають від свого шефа будь-яких сюрпризів.
Корпорацію лихоманить, хоча сам Другий працює 12-14 годин на добу і
вимагає такої ж самовідданості від своїх заступників і начальників відділів.
Через якийсь час на рівні вищого державного керівництва визріває думка, що необхідно філософськи переосмислити весь вітчизняний і
світовий досвід та тенденції розвитку комп’ютерної справи, виробити
наукову концепцію та ідеологію розвитку інформаційних технологій.
Очолити цю роботу доручили Третьому - одному з кращих державних
адміністраторів, людині з великим досвідом практичної роботи. Але, на
превелике здивування, у цій справі Третій виявив повну некомпетентність: ефективно оперуючи фактичним матеріалом, він не відчував прихованих процесів і тенденцій розвитку. Робота якось рухається (завдяки
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компетентним людям, які працюють у цій організації), але надзвичайно
повільно і не зовсім зрозуміло, чим вона завершиться.
Таким чином, кар’єра наших талановитих молодих людей завершилась досить дивно — всі вони почали займатись роботою, яка перевищує їхнє розуміння. Це і є дія принципу Пітера, адже внаслідок сходження щаблями соціальної ієрархії всі наші герої досягли свого РІВНЯ
НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ: компетентний програміст Перший став некомпетентним підприємцем, компетентний підприємець Другий став
некомпетентним державним адміністратором, компетентний адміністратор Третій став некомпетентним філософом. Крім того, вони стали
менш щасливими і, швидше за все, менш здоровими, адже досягнення
людиною свого рівня некомпетентності і виконання невластивої для неї
роботи здебільшого супроводжуються виникненням у неї цілого «букету» психосоматичних хвороб (Л. Пітер в розділі «Патологія успіху»
наводить список з 26 пунктів: від виразки шлунку до статевих розладів).
Ви можете сказати, що це штучний приклад і що в житті все не
так. Проте якщо ми уважно поглянемо навколо себе, то нам доведеться
погодитись з висновками Лоуренса Пітера про те, що «некомпетентність
— явище всезагальне» і що ми живемо у світі некомпетентності: «в ролі
державних діячів виступають нерішучі і недалекі люди, які тільки видають себе за стійких і мудрих державних мужів. Особа, яка вважається
«авторитетним джерелом інформації», кляне «мінливу ситуацію» за те,
що її повідомлення розходяться з правдою. Не злічити нахаб і нероб у
штатах державної служби; незліченно багато смільчаків на словах і боягузів на ділі серед армійських офіцерів; нескінченний ряд керівників,
котрі не можуть керувати, бо природа визначила їм плазувати. У своїй
вишуканій толерантності ми поблажливо ставимось до аморального
священика, недорікуватого адвоката, судді, що бере хабарі, письменника, що не вміє писати, вчителя мови, що не в ладах з орфографією»1.
Канадський професор йде далі: він вважає, що при продовженні такого
стану справ «проблему свого виживання людству доведеться вирішувати на рівні тотальної некомпетентності «2.

1

Питер Л. Дж. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось: Пер. з
англ. ” Москва: Прогресс, 1990. - 320 с., С.41.
2
Там само, С.293.
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Світоглядні причини масової некомпетентності
Я більше не дивуюсь, коли виявляється, що державний консультант з питань сім'ї і подружжя — гомосексуаліст.
Лоуренс Дж. Пітер
Давайте проведемо невеличкий експеримент. Як ви вважаєте, чи правильне твердження: «Будь-який компетентний працівник є кандидатом на
вищу посаду»? Якщо ви відповіли «так», то знайте, що такої ж думки
практично всі, і не тільки в Україні. Як згадує Л. Пітер, «кожний адміністратор серед моїх співрозмовників погоджувався, що компетентність
повинна винагороджуватись вищою посадою, а некомпетентність слід
розглядати як перешкоду до просування по службі. Проте ніхто не виявив видимого розуміння того, що в системі, де компетентність є
підставою, а некомпетентність - перешкодою для просування, кожний окремий працівник зупиняється врешті-решт на рівні своєї
некомпетентності» 3.
Виходить, що в основі системи, яка спонукає індивіда підніматись на свій рівень некомпетентності, знаходяться певні чітко окреслені
світоглядні установки, що панують у масовій свідомості. Адже якщо ви
здатні виконувати свою роботу ефективно і без напруження, вам майже
кожен скаже, що на цій роботі ви не можете себе повністю реалізувати і
тому маєте піднятись вище. Проблема в тому, що коли нарешті вам дістається щось таке, чому ви не можете по-справжньому дати раду, то
саме цей вид діяльності і стає вашим постійним
заняттям, займаючись яким ви завалюєте свою роботу, доводите до розпачу колег і підриваєте ефективність сієї організації.
Спробуймо чіткіше сформулювати деякі погляди на людину та її
працю, які сьогодні панують у масовій свідомості:
1. Людині, яка легко й із задоволенням справляється зі своєю
роботою на певному рівні, доцільно піднятись на вищий рівень, щоб
вона працювала з більшим напруженням і повніше реалізовувала
себе.
2. Чим вище знаходиться людина в соціальній ієрархії, тим
успішніше її життя, тим більшої пошани вона заслуговує, тим вищий її соціальний статус і авторитет, врешті-решт - тим вона щасливіша.
3. При наявності певних здібностей і відповідної підготовки
будь-яка людина може успішно займатись будь-якою діяльністю.
4. Прагнення кожної людини піднятись на вершину соціальної ієрархії - річ природна і корисна для процвітання суспільства.

3

Там само, С.48.
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Проте у нас є підстави стверджувати, що сформульовані вище положення, хоча й належать до світоглядних основ сучасної зматеріалізованої цивілізації, є облудними і що саме вони фактично запускають в
дію руйнівний механізм тотальної некомпетентності.

Традиційні погляди на людську спільноту
Перший ганок і передухіддя, що веде до пагуби, і сама найперша
навичка, ніби буквар, що вчить нас бути супостатами Богові,
отака:
A. Входити у неспоріднену стать.
Б. Нести посаду, супротивну природі.
B. Вчитися тому, до чого не зроджений.
Г. Дружити з тими, до яких не є народжений.
Григорій Сковорода, « Розмова, названа алфавіт, або Буквар миру»
Одна з помилок матеріалістичної концепції полягає в ігноруванні того
факту, що народ є не просто множиною людей, але цілісним етносоціальним організмом, живою колективною істотою вищого рівня світової
ієрархії. Оскільки і людина, і народ є живими системами, які самоорганізуються, то існують деякі універсальні системні принципи, що
описують їхню життєдіяльність. Цю істину добре розуміли у всі епохи,
наприклад, видатний психолог і філософ Карл Густав Юнг (1875-1961)
вважав, що «душа народу є лише дещо складнішою структурою, ніж
душа індивіда»4. Ще чіткіше ця думка виражена у Емануїла Сведенборга
(1688-1772), який показав, що існує чітка функціональна подібність між
людством, народом і окремим індивідом 5. Про подібність між тілом і
людською спільнотою дуже виразно проповідував святий апостол Павло
(див. Перше послання до Коринтян, 12),
Якщо Сведенборг і св. Павло бачили цю істину внутрішнім духовним зором, то Володимир Шмаков це доводить звичними для нас раціональними методами. Зокрема, він пише, що «вірно виявлена загальна
ідея організму однаково застосовувана до людини і суспільства, але в
останньому вона виявляється з більшою силою і багатобарвністю», «суспільство в порівнянні з людиною є організмом вищого порядку», «елементом суспільного організму має бути визнана окрема людська особистість», «суспільство є організм, а тому в ньому можна знайти аналоги

4

Юнг К. Г. Архетип и символ, - Москва: Ренессанс, 1991, - 304 с., С.18,
Сведенборг Э. Тайны неба (Пояснение первых четырех глав книги Бытия. О
божественной любви и божественной мудрости). - Київ: Преса України, ПортРояль. - 1993. - 256 с., С.167.
5
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всіх процесів, що спостерігаються нами в організмах окремих істот»6.
При цьому В. Шмаков застерігає, що індивідуальні і колективні організми «тотожні за внутрішньою ідеєю, але аналогічні за зовнішнім розкриттям», «тому і заперечення того, що суспільство є організмом, і повне
ототожнення організму суспільства з організмом людини, яке супроводжується бажанням знайти в будові суспільства всі органи людського
тіла, - однаково суперечать істині. Єдино вірне рішення полягає у визнанні тотожності за внутрішньою сутністю, але аналогії за зовнішніми
якостями між організмами людини і суспільства»7.
Це значить, що люди, подібно до живих клітин, народжуються для
виконання певних соціальних функцій. Але якщо функціональне призначення тієї чи іншої клітини можна визначити порівняно просто — за
видимими зовнішніми відмінностями, то з людиною значно складніше.
Призначення людини треба шукати в царині духу, а у цій невидимій
сфері наші звичайні вимірювальні прилади безсилі, отже потрібні інші
методи пізнання. Та зараз не будемо на цьому зупинятись, а лише зауважимо, що людське суспільство є організмом, у якому кожна людина
народжується для виконання певної групи функцій (хоча нерідко
може досить якісно виконувати й функції іншої групи).
З цього важливого положення випливає, що для кожної людини
існує діяльність, яка відповідає її внутрішній природі, яку людина
може робити невимушено, ефективно і радісно. Це та «споріднена
праця» Григорія Сковороди, яка розкриває в людині її божественну природу і приносить їй щастя та спасення. Споріднена праця робиться легко
і радісно: «Благодарення блаженній природі за те, що потрібне зробила
неважким, а важке - непотрібним». Ця легкість зовсім не виключає творчих надзусиль - але це те священне напруження сил, про яке говорив
Ісус Хрестос: «Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!» (Мт, 11:30), І
навпаки, «мертва зовсім є душа людська, яка не віддана своєму спорідненому ділу, подібна до каламутної та смердючої води... Що горесніше,
як плавати в достатку і смертно мучитись без спорідненої справи? І нема
радісніше, як жити по натурі». Споріднена праця робиться з любов’ю, на
що звернув увагу і Сведенборг, який доводить, що виконання роботи з
любові до неї є ознакою ангельською, а робота тільки задля потреби в
їжі та одягу - ознакою диявольською8.
Згідно з традиційним підходом, фахова діяльність є виявленням і
продовженням власної природи людини. Більш того, виконання кожною
істотою діяльності, згідної з її сутністю, найвищою мірою відповідає
космічному порядку, а сама ця діяльність набуває ознак святості: «Є й
різниця між служіннями, та Господь той Самий. Є різниця й між діями,
але Бог той Самий, що в усіх робить усе» (1 Кор. 12:5-6). У нерозумінні
6

Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств, - Київ: София Ltd., 1994, - 320 с., С.222-259.
7
Там само, С.234-235.
8
Сведенборг Э., С.167-169.
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цього принципу виразно проявляється помилка сучасної світської концепції, згідно з якою людина може обрати будь-яку професію і навіть
змінювати її, ніби професія є чимось чисто зовнішнім і без всякого реального зв’язку з індивідуальною природою людини. Як пише Рене Генон, «в традиційній концепції, навпаки, кожен має нормально виконувати функцію, для якої він призначений за своєю власною природою, з
тими визначеними здібностями, які фактично в собі містить 9, і він не
може виконувати іншу функцію, не створюючи серйозного безладдя яке
мало б наслідки для всієї соціальної організації, частину якої він складає; більш того, якщо таке безладдя буде поширюватись, то будуть наслідки і для самого космічного середовища, тому що всі речі пов'язані
між собою точними співвідношеннями... В традиційній концепції сутнісні якості визначають діяльність істот; в профанній концепції, навпаки,
ці якості більше не враховуються, а індивіди розглядаються як взаємозамінні і чисто нумеричні «одиниці». Логічно, що ця концепція може привести тільки до здійснення лише «механічної» діяльності, в котрій більше немає нічого істинно людського, і дійсно, саме це ми можемо констатувати в наші дні...»10.
З традиційної концепції випливає також і те, що будь-яка суспільно корисна діяльність є престижною і священною, якщо тільки вона
робиться кваліфіковано і з любов’ю. Справді, погляньмо на власний
організм — чи можна сказати, що якісь наші органи є меншовартісними
або що їхні функції є непрестижними? Подібно і з народним організмом
— вартість людини визначається не характером виконуваної роботи, але
якістю її виконання. За такого підходу люди, які кваліфіковано роблять
свою справу на різних рівнях суспільної ієрархії, насправді є рівними
перед суспільством і перед Богом. Про це чудово сказав геніальний Сковорода: «Бог подібний до багатого водограю, що наповнює різні посудини, відповідно до їхнього об'єму. Над водограєм напис: «Неоднакова
всім рівність». Ллються з різних рурок різні струмені у різні посудини.
Менша посудина має менше, але тим однакова вона з більшою, що так
само повна. Бо що є дурніше, як рівна рівність, яку дурні у світ ввести
марно хочуть? Яке бо дурне те, що супротивне блаженній природі?..»11.
Підсумовуючи погляди традиційної концепції, можна сформулювати чотири твердження, цілком протилежні духу сучасної цивілізації
західного типу:
9

Слід відзначити, що саме слово «metier» (ремесло) згідно з його етимологічним
походженням від латинського слова ministerium означає, власне кажучи, «функцію» (прим. Р. Генона).
10
Генон Рене. Царство количества и знамения времени: Пер. з франц. — Москва:
Беловодье, 1994. - С.61.
11
Сковорода Г. Твори у двох томах. Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. - Київ:
AT «Обереги», 1994. - C.436.
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1. Людина має піднятись на той рівень, що відповідає її природі і на якому вона може займатись діяльністю, яку може робити з
любов’ю, яка їй дається порівняно легко і невимушено, — саме така
праця приносить людині щастя і самореалізацію.
2. Соціальний статус людини насправді має залежати не від її
місця у формальній ієрархії, а від того, як добре вона виконує свою
соціальну функцію.
3. Найкращих успіхів людина може досягнути лише у тій діяльності, яка відповідає її природі і функціональному призначенню в
соціальному організмі.
4. Людина має прагнути не до вершин соціальної ієрархії, але
до вершин майстерності у тій суспільно корисній справі, до якої
вона зроджена.
Як тільки ці положення увійдуть у масову свідомість — тієї ж
миті принцип Пітера припинить свою руйнівну дію і почнеться самоочищення організаційних структур від забруднення некомпетентністю.
Але чи можна з нею боротися вже зараз, не чекаючи масового просвітління?

Методи боротьби з некомпетентністю

з погляду реальних життєвих ситуацій компе-

тентність можна визначити як володіння здібностями і вміння виконувати певну функцію.
Лоуренс Дж. Пітер
Загалом кажучи, Лоурєнс Пітер пропонує один-єдиний метод: усвідомлення людиною власного рівня некомпетентності і відмову від просування нагору. Проте сьогодні ця рекомендація навряд чи спрацює, хоча
б через наявність цілої армії паразитів, яких не дістанеш жодним самоусвідомленням. Так що цей метод сьогодні абсолютно ненадійний.
Є абсолютно надійний метод, запропонований Ісусом Хрестом:
«По їхніх плодах ви пізнаєте їх» (Мт. 7:16). Тут йдеться про остаточні
плоди, які нерідко вдається вірно оцінити лише під кінець життя людини, а то й але після її смерті. Отже, цей метод потребує значного часу
для визрівання плоду, а у людей, на відміну від Бога, цього часу для
рішень і практичних дій завжди не вистачає. Тому доведеться скористатись двома іншими відомими засобами: методом експертних оцінок і
методом об’єктивних критеріїв.
Уточнимо завдання: «Яким чином можна визначити придатність людини до виконання тієї чи іншої соціальної функції?» Вирішення цієї проблеми можна розділити на три складові:
а) визначити, які існують основні типи соціальних функцій;
б) визначити якості соціальних груп, здатних до виконання цих
функцій;
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в) випрацювати методи оцінки (ідентифікації) і добору, щоб людина певної групи могла знайти відповідного типу діяльність.
Зауважимо, що не йдеться про знаходження чіткої відповідності
між людиною і конкретною професією — можливо, такої чіткої відповідності просто не існує. Мова йде не про професію, але про вид діяльності, який охоплює цілий спектр професій і одночасно є складовою частиною кожної професії.

А. Чотири основні соціальні функції
Де б ми не опинились - у Древньому Єгипті чи Вавілоні, у Франкській
державі чи Венеціанській республіці, у Візантії чи Київській Русі —
всюди за строкатістю та неподібністю культур, звичаїв, політичних систем та вірувань можна розгледіти одну спільну рису - наявність чотирьох соціальних функцій; 1) світопізнання, 2) владної, 3) господарської,
4) праці і соціальних груп, які ці функції виконують. Таке структурування соціального організму є на диво однаковим у всіх частинах світу:
жреці, нобілітет, вільні громадяни і раби
- в древньому Римі; духовенство, шляхта, міщани і селяни - в Європі;
брахмани, кшатрії, вайш'ї та шудри - в Індії. Всі ці станові скам'янілості відбивають первісно правильний принцип, який зводиться до простої думки: для того, щоб держава могла правильно існувати, в ній хтось
має працювати, хтось організовувати працю, хтось владарювати і збройно захищати спільноту, хтось пізнавати світобудову та її закони.

В. Чотири основні соціальні групи
Древня психологія дає нам систему поділу людей на чотири групи, назви
яких, дещо модернізовані, виглядають так:
1) люди знань («Брахмани»)
2) люди влади («Кшатрії»)12
3) люди бізнесу («Підприємці»)
4) люди кваліфікованої праці («Спеціалісти»).
«Спеціалісти» складають більшість у будь-якому суспільстві. Люди цієї
соціальної групи мають здатність до ефективної роботи в межах вузької
сфери, де досягають неабияких глибин і майстерності. Загалом кажучи,
будь-якого кінцевого результату неможливо досягнути без Спеціалістів.
Приблизно на порядок менше людей, яких ми називаємо «Підприємцями». На відміну від «Спеціалістів» вони здатні досягати успіху
шляхом поєднання зусиль багатьох Спеціалістів. Вони менше схильні до
12

Ми вживаємо праукраїнські терміни «Брахмани» («Рахмани») і «Кшатрії»
(див.: Миро Продум. Нація золотих комірців. Психоінформаційна концепція
України. — Тернопіль: Мандрівець, 1994. - 168 с.) тому, що вони позначають
поняття значно точніше, ніж, скажімо, «Інтелігенція» або «Державці». Наприклад, недавній Конгрес української інтелігенції (Київ, 11.11.1995) виразно засвідчив, що сьогодні до інтелігенції себе зараховує хто завгодно — від політичних
демагогів до осіб з неврівноваженою психікою.
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копіткої праці, проте обдаровані винахідливістю та ініціативою, можуть
ефективно діяти в мінливій ситуації, добре відчувають особисту вигоду,
володіють великою внутрішньою енергією, здатні повести за собою людей.
Ще менше у суспільстві «Кшатріїв» — воїнів та державних адміністраторів. Щодо винахідливості та ініціативи вони подібні до «Підприємців», але відрізняються тим, що інтереси суспільства схильні ставити вище особистих інтересів (точніше, загальне благо вважають умовою
особистого блага), здатні керувати великими колективами, добре відчувають владу і вміло її застосовують, цінують дисципліну і лицарський
кодекс честі.
Найбільш рідкісні «Брахмани» - люди, які є носіями знань і моральних цінностей, здатні до осмислення світових процесів і прогнозування майбутнього. Їм властиві благоговіння перед предметами розуму,
надзвичайна самовідданість у навчанні, прагнення до загального блага,
осягнення істини і Божої благодаті. Діяльність Брахмана знаходиться у
царині духа, він не може застосовувати насильства і боротись за матеріальні блага - для підтримання свого життя він бере те, що йому дають.
Можна сказати, що належність людини до однієї з чотирьох згаданих соціальних груп визначається широтою її погляду на реальність:
- Спеціалісти діють у вузькому сегменті, наприклад, у рамках однієї професії;
- Підприємці охоплюють два і більше сегментів діяльності національного організму;
- Кшатрії охоплюють діяльність всього національного організму;
- Брахмани охоплюють діяльність національного організму як
складової частини надсистеми (людства, планети, Всесвіту).
Якщо «Кшатрії» і «Підприємці» - це люди дії, які постійно знаходяться в русі і завжди готові до активності, то «Брахмани» - це «непорушний двигун», який сам знаходиться в стані відносного спокою і стабільності, але навколо якого все обертається подібно до того, як планета
обертається навколо власної осі. Наведене співвідношення між чисельністю вказаних груп 1000:100:10:1 дуже умовне і залежить від особливостей тієї чи іншої нації.
Всі чотири групи є членами єдиного цілісного організму, тому
вони взаємозалежні - добробут однієї залежить від добробуту всіх інших
груп: «І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять; і коли один
член пошанований, то всі члени з ним тішаться» (1 Кор. 12:26). З цього
погляду жодна з функціональних груп не є вищою або нижчою, якщо
тільки вона добре виконує свою соціальну функцію.
Ще раз зауважимо, що соціальна функція - це не професія. Більш
того, в кожній професії є чотири згадані вище функціональні рівні, отже,
є місце для кожної з чотирьох соціальних груп. Наприклад, для розвитку
промисловості потрібні і спеціалісти, і бізнесмени, і урядовці, і науковці.
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Так само і для успішного розвитку всього іншого: медицини, педагогіки,
філософії, музики тощо.

С. Компетентність як здатність виконувати свою функцію
Яким чином можна застосувати викладені вище знання для поширення
компетентності у всіх сферах життя? Відповідь захована в самому значенні цього слова, яке походить від латинського competentis — відповідний. Справді, якщо компетентність — це здатність виконувати свою
функцію (за Пітером), то для досягнення компетентності потрібно, як
мінімум, забезпечити відповідність між чотирма основними соціальними функціями і чотирма основними соціальними групами:
1) світопізнання — «Брахмани»;
2) здійснення влади і захист спільноти — «Кшатрії»;
3) бізнесова діяльність — «Підприємці»;
4) кваліфіковане виконання роботи — «Спеціалісти».
Звернемо увагу, що функції нижчого рівня не просто підпорядковані
функціям вищого рівня, але є умовою їхнього здійснення. Тому, наприклад, «Спеціалісти», знаходячись внизу соціальної ієрархії, фактично
становлять основу суспільного організму і, врешті-решт, саме від них
залежить кінцева реалізація всіх справ. З другого боку, діяльність «Спеціалістів» безпосередньо залежить від діяльності «Підприємців», «Підприємці» не можуть ефективно діяти без компетентних «Кшатріїв», а
дієвість останніх залежить від духовної, наукової, релігійної та ідеологічної підтримки з боку «Брахманів». Таким чином, всі чотири соціальні
групи однаково важливі для життєдіяльності народного організму і однаково зацікавлені у гармонійній співпраці одна з одною. Наприклад,
для успішного розвитку музичної культури потрібні і кваліфіковані виконавці (піаністи, скрипалі, флейтисти.., — одним словом, «Спеціалісти»), і бізнесмени (продюсери, директори комерційних музичних закладів, продавці музичної продукції ... — «Підприємці»), і урядовці (державні організатори, вищі чиновники міністерства культури, керівники
державних музичних закладів... — «Кшатрії»), і творці, здатні почути і
донести до людей «музику небесних сфер» (композитори, музичні критики, ідеологи, філософи... — «Брахмани»).
Першим методом, який сприяє досягненню описаної вище відповідності (компетентності) є система об’єктивних критеріїв, яку ми, фактично, стисло описали в розділі «Чотири основні соціальні групи». Другим методом визначення компетентності є система експертних оцінок.

212

Система експертних оцінок і «чисті групи»
Хочуть того люди чи ні, визнають вони це чи ні, але вони вже
поділені на чотири касти. ...Ніяке людське законодавство, ніякі філософські хитрування, ніякі псевдонауки, ніякі форми
терору не здатні скасувати цей факт. Нормальне функціонування і розвиток людського суспільства можливі лише в тому
випадку, коли цей факт буде визнаним і застосованим.
Петро Успенський
Давайте подумки проведемо експеримент. Припустімо, є велика спільнота людей, які бажають впорядкувати своє життя, — отже, створити
організацію. Організація відрізняється від натовпу розподілом функцій,
тому відразу ж виникає проблема вірного добору людей для виконання
чотирьох основних соціальних функцій. З чого починається процес самоорганізації цієї спільноти? Початок завжди однаковий: особи, які за
своєю природою належать до Брахманів, усвідомлюють себе, своє призначення і свою відповідальність, починають шукати собі подібних і
об’єднуватися з ними. Формуванням групи Брахманів завершується
перший етап суспільної самоорганізації.
Другий етап полягає в цілеспрямованій роботі групи Брахманів
задля масового усвідомлення членами спільноти свого призначення і
потреби самовизначення до однієї з чотирьох функціональних груп. З
цією метою Брахмани творять ідеологію.
На третьому етапі відбувається самоорганізація всіх чотирьох
груп, але тепер особливу активність виявляють Кшатрії, оскільки вони
першими сприймають ідеї Брахманів, компетентні у питаннях практичної організаційної роботи і схильні працювати задля інтересів всієї спільноти.
Процес структурування на чотири функціональні підсистеми набуває стійкого характеру тоді, коли виникають «чисті групи» 13 - групи,
які складаються з осіб, компетентних у виконанні відповідної соціальної
функції. Властивістю «чистої групи» є здатність знаходити та приєднувати до себе «своїх» і виштовхувати з себе «чужих» - тих, хто не володіє
відповідними особистими якостями. Завдяки цьому «чиста група» здатна
до самоочищення, що дозволяє їй протистояти деградації, яка завжди
загрожує будь-якій живій системі. Така живучість «чистої групи»
пов’язана з тим, що її члени здатні компетентно оцінювати як одне одного, так і потенційних кандидатів у групу.
У традиційній європейській термінології такого роду «чиста група» має назву КАСТА (від лат. «kastus» - чистий, витриманий, вільний).
Каста - це відкрита динамічна підсистема національного організму,
яка самоорганізується, виконує певну соціальну функцію і складається зі свобідних громадян, які мають для цього відповідні здібності
13

Про «чисті групи» див.; Шмаков В. - С.152-154.
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та кваліфікацію, люблять цю діяльність і добровільно несуть за неї
індивідуальну та групову відповідальність. Каста може ефективно
діяти лише тоді, коли вона є відкритою для людей з відповідними здібностями. Відкритість є обов’язковою умовою життя систем, що самоорганізуються: як тільки каста замикається, вона відразу ж починає
деградувати і прямує до самознищення.
Головне при самоорганізації каст — самопізнання людиною власної природи і самовизначення, готовність взяти на себе обов’язки і відповідальність за виконання обраної діяльності. Але людині не завжди
вдається уникнути помилок при кастовому самовизначенні, часто для
цього потрібно побачити себе зі сторони. Тому добір до касти здійснюється за допомогою системи об’єктивних критеріїв на основі експертних
оцінок членів касти. Оцінюванню підлягають перш за все реальні справи
людини, плоди її діяльності, за якими судять про саму людину. Фактично, кандидат у касту проходить випробовування, а сутність будь-якого
випробовування - це криза і спостереження. З цього випливає парадоксальний висновок; у кризовий період, коли суспільство знаходиться
в напівзруйнованому і хаотичному стані, виникають сприятливі
умови для кастової самоорганізації, тому що саме в цей час яскраво
виявляється істинна природа людини, тож відпадає потреба в додаткових штучних випробовуваннях на «кастову чистоту».
У чому ж головні причини ефективності суспільства, організованого з врахуванням кастового підходу?
По-перше, такому суспільству органічно властива орієнтація на
виявлення людських талантів та здібностей і їх найповнішу реалізацію.
По-друге, світогляд такого суспільства не сприяє породженню
штучних потреб і продукуванню надміру непотрібних речей, оскільки не вважає чеснотою накопичення багатства, здобуття влади, входження у «вище товариство» і т. н.
По-третє, в такому суспільстві людина ніколи не буде самотньою, оскільки у своїй касті вона завжди знайде розуміння і підтримку.
По-четверте, в такому суспільстві робота здебільшого виконується компетентними людьми, які люблять цю роботу, оскільки вона
є продовженням їхньої особистості. Ось як про це пише визначний європейський традиціоналіст Рене Генон: «Каста в традиційному розумінні
цього терміну є ніщо інше, як вираження глибинної індивідуальної природи людини зі всією сукупністю особливих схильностей, що злиті з
цією природою і визначають кожного до виконання тих чи інших
обов’язків. Але як тільки виконання цих обов’язків перестає підпорядковуватись строго встановленим правилам (обґрунтованих кастовою природою людини), обов'язковим наслідком цього виявляється такий стан,
коли кожний змушений робити лише ту роботу, яку йому вдалось одержати, навіть у тому випадку, коли людина не відчуває до неї жодної
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зацікавленості і не має жодної внутрішньої кваліфікації для її виконання»14.
Звернемо увагу, що будь-яку корисну роботу здатні виконувати лише компетентні люди — всі інші лише «проїдають» ресурси,
створюють метушню і роблять помилки (які змушені виправляти знову
ж таки люди компетентні).

Суспільство, якому принцип Пітера не загрожує
Знайди, де твої корені, і не метушись щодо
інших світів.
Генрі Торо
У суспільстві, в якому започатковані процеси кастової самоорганізації,
замість принципу Пітера починає діяти протилежний принцип, який
можна сформулювати так:
В ІЄРАРХІЇ ОРГАНІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА КОЖНИЙ ІНДИВІДУМ МАЄ ТЕНДЕНЦІЮ ДОСЯГАТИ СВОГО РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
Врешті-решт, будь-якій нормальній людині можна знайти роботу, яку
вона робитиме компетентно. З цього випливає, що людська спільнота
має величезний внутрішній потенціал, для реалізації якого потрібна лише правильна політика у сфері виховання і соціальної організації.
Але повернімось до наведеного вище прикладу, в якому талановиті молоді люди Перший, Другий і Третій досягли «життєвого успіху»,
тобто піднялись на свій рівень некомпетентності. Їхні таланти погубило
те, що в цьому суспільстві нікого не цікавлять їхні вроджені схильності, зате всіляко заохочується сліпе дряпання нагору соціальної
драбини. А як би склалась доля цих людей у суспільстві, яке ми називаємо органічним або кастовим? Швидше за все, експерти з касти Підприємців після стандартної перевірки (наприклад, стажування на фірмі подібного профілю) порекомендували б Першому не поспішати з підвищенням. Але навіть якщо б він і став директором, то після виявлення
некомпетентності на новій роботі він міг би спокійно повернутись на
попереднє місце, і його престиж від цього ні на йоту не постраждав би,
адже в органічному суспільстві кожна людина зобов’язана шукати своє
покликання, а її «життєвий успіх» визнається тоді, коли вона знаходить
свою споріднену працю, незалежно від її місця в ієрархії суспільного
організму. Те ж саме стосується кар’єри Другого і Третього — вони б
зупинились там, де їм працюється невимушено й із задоволенням, де
вони почуваються у своїй стихії: як риба у воді або як птах у небі.
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Якщо проаналізувати описані Л. Пітером численні конкретні приклади досягнення людиною свого рівня некомпетентності, то несподівано виявляється, що майже всі вони пов’язані з міжкастовим переходом. Наприклад, людина-Спеціаліст успішно працює на посадах, що
відповідають касті Спеціалістів, скажімо, «спеціаліст», «старший спеціаліст», «провідний спеціаліст» тощо. Якщо ж її перевести на посаду, яка
відповідає касті Підприємців — «начальника групи» чи «начальника
відділу» — це вже буде її рівень некомпетентності. З цього випливає, що
саме при переході від посад однієї касти до посад іншої касти необхідна
ретельна перевірка людських можливостей і ні в якому разі такий перехід не може відбуватись автоматично, оскільки прекрасний «головний
спеціаліст» нерідко стає некомпетентним «начальником групи».
До речі, Л. Пітер переконливо показав, що ієрархії з наявністю навіть найпростіших класових бар’єрів ефективніші, ніж у формально безкласовому суспільстві, побудованому на рівності. Більш того, він вважає, що «загальний стан сьогодні гірший, ніж тоді, коли цивільні і військові посади розподілялись за протекцією»15.
Чому ж все-таки системи, в яких діє принцип Пітера, ще якось існують, а не розпались внаслідок тотальної некомпетентності? Тому, що
в дію вступають додаткові, як правило, тіньові механізми (протекція,
корупція, клани), які заважають просуванню компетентних на їхній рівень некомпетентності. Однак все це деморалізує суспільство і руйнує
його соціальну тканину, оскільки згадані тіньові механізми орієнтовані
не на благо всього суспільства, але на незаконне задоволення особистих
інтересів.

Формальна демократія і компетентність
Я не вірю в колективну мудрість невігласів.
Т. Карлейль
З погляду принципу Пітера нинішня демократична сисгема16 при багатьох своїх безперечно сильних сторонах, виглядає досить жалюгідно —
хоча б тому, що найважливіші рішення щодо розвитку нації, які потребують найвищої компетентності, приймаються на виборах і референдумах людьми здебільшого цілком некомпетентними у цій сфері. Нічого
дивного, адже більшість у своїй масі складається з людей некомпетентних, у той час як люди, що будують свою думку на дійсно глибокому
знанні предмета, завжди неминуче виявляться в меншості.
Ситуація очевидна у своїй абсурдності: висловити власну думку
про проект Конституції закликають людей, які її ніколи не читали і не
15
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будуть читати, а на виборах найбільші шанси має той, хто дає більше
привабливих і правдоподібних обіцянок. Можливо, вибори за партійними списками, коли політична партія здійснює селекцію кандидатів, є
вирішенням проблеми? Аж ніяк! Навіть якщо керівництво партії складається з компетентних людей, то кандидатами в депутати висуваються не
потенційно мудрі законодавці, а діячі, здатні перемогти на виборах.
Більш того, як влучно зауважив Л. Пітер, «розвиток електроніки та її
вторгнення у виборчу кампанію ставлять партію в такі умови, що вона
може висунути людину, яка краще за інших виглядає на екрані. Але якщо є здатність справити враження з телеекрана, яка зростає завдяки гриму та вдалому освітленню, то вона зовсім не гарантує компетентної діяльності в законодавчому органі»17. У результаті компетентні лікарі і
директори заводів, письменники і бізнесмени стають некомпетентними
державними діячами. «Зрозуміло, - продовжує Л. Пітер, - що дія принципу Пітера поширюється і на виконавчу владу - на урядові бюро, департаменти, відділи і контори всіх рівнів, від загальнонаціонального до
регіональних і місцевих. Всі вони, включаючи поліцію і армію, є жорстко вибудованими ієрархіями чиновників, і всі вони неминуче переповнені некомпетентними людьми, які не можуть виконувати доручену їм
роботу, не можуть бути просунутими по службі, але й не можуть бути
звільненими»18.
Зауважимо, що формально-демократична система дуже зручна
для влади, яка прагне уникнути відповідальності. Механізм простий: у
зручний момент вмикається пропагандистська машина і питання (вже
вирішене «нагорі») виноситься на референдум. Потім оголошується, що
«так вирішив народ» - а хто прийняв рішення, той і несе відповідальність. Як наслідок складається ситуація, неприпустима з погляду і здорового глузду, і моралі: відповідальність перекладається на некомпетентних у своїй масі людей, яким до того ж навіюється ілюзія, що саме вони
керують державою.
Однією з підвалин формально-демократичної системи є рівне виборче право. На перший погляд воно виглядає досить привабливо і нібито працює на соціальну справедливість. Проте якщо трішки задуматись,
то така рівність викликає принаймні здивування, адже виходить, що в
цьому випадку думка найрозумнішої в державі людини важить так само,
як і думка ідіота, що має виборче право. Рівне виборче право виглядає
ще більш дивно, якщо розглядати народ як колективний організм, функціонально подібний до організму людини. У людини рішення, які стосуються поведінки цілого організму, приймає голова. Уявіть собі, що організм людини раптом перейнявся цим «найвищим досягненням сучасної
цивілізації» і перейшов на демократичну систему. Ситуація вже стає не
просто дивною, а абсурдною, адже рішення прийматиме не голова, а
17
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«більшість» — руки, ноги, шлунок, пряма кишка і все інше. Чи знайдеться демократ, який стверджуватиме, що такий «референдум» буде
мати ознаки компетентності, а сам людський організм збереже здатність
до розумних вчинків?
Але як .у людському суспільстві визначити, хто ж насправді має
якості «голови»? Ми переконані, що цю проблему можна успішно вирішити, але спочатку треба поставити перед собою таку ціль. Те, що ця
найважливіша проблема людського буття досі не стоїть на порядку денному, говорить про убогість і зіпсованість масової свідомості. Нинішня
цивілізація катастрофічно втрачає здатність до якісних оцінок і глибокого мислення, тож намагається це компенсувати кількісними методами і
пошуком найпростіших рішень. Справді, простота демократичного способу визначення «найкращих» поза конкуренцією, адже треба тільки
вміти порахувати, за кого подали найбільше голосів — і «ноу проблем!»
У рамках сучасної парадигми вирішення проблеми масової некомпетентності неможливе в принципі, оскільки в основу цієї парадигми
закладені хибні погляди на людину і суспільство, більш того - саме питання якісного добору виходить за окреслені цією парадигмою рамки
досліджень19. Такого роду проблеми вирішує органічне суспільство, яке
замість соціального хаосу та ілюзії демократії пропонує реальне
народовладдя через осягнення людиною своєї природи, знаходження
своєї спорідненої праці і свого діапазону компетентності, кастову
самоорганізацію і станове самоврядування.

Касти, стани і станове самоврядування
Бог є скрізь, і щастя в усякому стані, коли входимо в нього
із Богом. Треба тільки пізнати себе, куди хто народжений.
Григорій Сковорода
І каста, і суспільний стан виконують певну соціальну функцію - цим
вони схожі. Різниця в тому, що в касті усвідомлюються значимість та
зобов’язання цієї функції і робиться наголос на якісні показники —
людські здібності та кваліфікацію (від лат. qualis — якої якості, facio роблю), тобто на компетентність. Тому каста є для суспільного стану
орієнтиром якості, прикладом для наслідування і організуючим ядром.
Кожна з чотирьох каст об’єднує тих, хто кваліфікованою працею приносить користь суспільному організму, тобто саме тих, кого можна без
застережень назвати національною елітою — так, як її бачив В’ячеслав
Липинський: «найкращі між хліборобами, найкращі між військовими,
найкращі між робітниками, найкращі між інтелігентами, найкращі між
промисловцями і т. д. — ось нова українська аристократія»20.
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Належність людини до певної касти визначає її діапазон гарантованої компетентності. Наприклад, Підприємець є компетентним у справах бізнесу, але це не гарантує його компетентності у справах якоїсь
вузької спеціальності, державного управління чи, наприклад, релігії.
Тому, коли треба полікувати зуби, ми звертаємось не до Підприємця, а
до лікаря-Спеціаліста; зате, коли треба швидко розгорнути виробництво
або вигідно продати товар, ми звертаємось до Підприємця, а не до офіцера-Кшатрія чи науковця-Брахмана і т. п.
Спеціаліст найкраще орієнтується у своїй професії, Підприємець
найкомпетентніший у сфері бізнесу, Кшатрій - у питаннях державного
управління і державної безпеки, Брахман –у царині науки, релігії чи
мистецтва. Це відкриває можливість компетентного самоврядування в
кожній із чотирьох підсистем національного організму, наприклад, самоврядування Спеціалістів шляхом об’єднання у Всеукраїнську профспілку кваліфікованих працівників, самоврядування Підприємців - через
Всеукраїнське братство підприємців і фермерів, самоврядування Кшатріїв - через Всеукраїнське адміністративно-військове братство і самоврядування — Брахманів через Всеукраїнське науково-релігійномистецьке братство (назви умовні). Кожне кастове об’єднання повинне
мати власний Статут (доступний для ознайомлення кожному громадянину) з чітким описом особистих якостей і обов’язків своїх членів, щоб
кожний громадянин України мав можливість приблизно оцінити себе та
інших щодо відповідності тій чи іншій касті і мав зразок поведінки, гідний для наслідування.
Чи обмежує така система права особи? І так, і ні. Кастова система
установлює ясну відповідність між правами і обов’язками, наприклад,
бізнесом має право займатись той, хто виконує обов’язки, установлені
законодавством про підприємництво і діловою етикою; державним
управлінням має право займатись той, хто виконав свій обов’язок служби
в армії і виконує кастові обов’язки Кшатрія, серед яких відсутність розкоші і готовність до самопожертви. Отже, права людини справді обмежуються: не можеш чи не хочеш виконувати певні обов’язки - не претендуй на відповідні права і навіть не розраховуй на протекцію чи підкуп.
Але якщо людина може виконувати і виконує свої кастові обов’язки — її
кастові права не обмежить ніхто.
Чи буде така система запереченням демократичного принципу? І
так, і ні. Система станового самоврядування окреслює діапазон компетентності кожного громадянина - отже, вона справді заперечує формальну демократію як право «кухарки» керувати чи то державою, чи
підприємством. Але водночас вона стверджує органічну демократію
— реальне народовладдя, оскільки повертає справжній зміст принципу виборності, згідно з яким «кращі люди» обираються не просто
співгромадянами, але співгромадянами відповідальними і компетентними.
Неважко побачити, що в органічному суспільстві досягається рівновага між інтересами особистості й інтересами нації. Річ у тім, що ко-
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жна каста для виконання своєї соціальної функції зацікавлена в яскравих
творчих особистостях, причому особистостях вільних, бо свобода є
обов’язковою умовою творчої і продуктивної праці. Тому, з одного боку, каста захищає природні інтереси своїх членів і підтримує їх у досконалому виконанні їхніх кастових обов’язків. З другого боку, касти є
тими соціальними підсистемами, які творять організаційне ядро і становий хребет національного організму. Тому касти виступають посередниками між громадянами і нацією, дієвими чинниками досягнення гармонії між окремими людськими особистостями й особистістю соборною.
На противагу примітивно одностороннім, а тому й облудним гаслам
«Права особи понад усе!» і «Нація понад усе!», органічне суспільство
висуває і відстоює гасло, яке відповідає природному порядку речей:
ОСОБИСТІСТЬ - КАСТА - НАЦІЯ - БОГ.
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