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Актуальність роботи. 
Тема даної статті є досить складною і суперечливою. Проблема 

життя в сьогоденному світі безперечно одна з центральних як в науко-
вих і культурологічних пошуках, так і в повсякденні кожної людини: 
що є життя, де межі життя й чи взагалі життя є обмеженим, людина 
живе життя чи живе у житті, чи навпаки, життя живе людину й т.і. 
Починаючи з 1970-х роках, зокрема після публікацій «Римського клу-
бу», по усьому світу розпочалися суспільні дискусії про найближче 
майбутнє людства, про виживання і розвиток людської цивілізації в 
епоху глобальної екологічної кризи. Саме тоді відбуваються поступові 
зсуви суспільної свідомості з антропоцентризму, де в центрі уваги сто-
яла людина й підпорядкованість їй та підкорення нею світу, на сам 
світ природи, його збереження, відновлення й розвиток. Починають 
активно поширюватися ідеї біоетики, екологічності тощо. Тобто вини-
кає суспільний запит на підходи, в яких людина не усвідомлювалася б 
центром універсуму, проте враховувалася б її залежність і конструкти-
вний або деструктивний вплив на природу, на світ навколо неї. В 
центр суспільної уваги потрапляє життя в різних його проявах, що по-
родило значну кількість питань.    

З загально наукової точки зору – це узгодження фізичних, хіміч-
них, біологічних, соціальних і гуманітарних підходів і концепцій жит-
тя, його походження і проявів. З філософських позицій – виявлення 
того спільного, що утримується в понятті «життя» в різних його кон-
текстах та введення відповідної філософської категорії. Як зауважує 
М. Моріока (2012), в сучасній філософській освіті наявні «філософія 
мови», «філософія релігії», «філософія права» й т.і., проте відсутня 
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дисципліна й напрям «філософія життя». Звісно в філософській тра-
диції як західної, так і східної думки проблема життя так чи інакше ві-
дображена у працях А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона й ін. Проте 
філософської категорії «життя» не існує й досі.  

Сутність нашої проблеми полягає в тому, що при відсутності зага-
льно філософської і конкретно психологічної детермінації, поняття 
життя широко нерефлексивно використовується в різноманітних пси-
хологічних текстах, як у спеціальних, так і в словниках й підручниках. 
Наприклад, об’єктом / предметом психології в різних наукових ви-
даннях виступають: «закономірності психіки як особливої форми 
життєдіяльності людини і поведінки тварин», «специфічне коло 
явищ, які вивчає психологія .. – … все те, що складає внутрішній зміст 
нашого життя й що в якості переживання якби безпосередньо нам 
дане»; «закономірності психічного життя і діяльності людини й різ-
них форм спільності людей»; «факти психічного життя людини…»; 
«… розвиток психіки, норми і патологій у ній, види діяльності людини 
у житті, а також її ставлення до оточення». При цьому психіку до-
сить часто визначають «властивістю високоорганізованої живої мате-
рії» (курсив О.В.). А в навчальному посібнику [16] термін життя вико-
ристовується 182 рази на 230 сторінок. Більше того, заглиблюючись в 
історію становлення психологічної науки, можна побачити у працях 
В. Джемса, В. Дільтея, Е. Дюркгейма й ін. об’єктом виступає психічне / 
психологічне / духовне / колективне життя. 

В психологічній практиці, зокрема у психотерапевтичній і консу-
льтативній, від їх започаткування головним центром уваги, основним 
об’єктом діяльності професіонала є життя людини, групи, спільноти, а 
метою – його (життя) поліпшення, гармонізація, упорядкування тощо. 
В останні десятиріччя з’явилися нові практики, в яких ще більше ви-
являється ідея «налагодження життя». Маються на увазі соціальна 
робота і анімація, HR, PR, психологічна робота з особами, що перебу-
вають в екстремальних умовах, особами з ПТСР і т. і.    

Одним з напрямків, який, на наш погляд, відповідає вказаним су-
спільним запитам та може суттєво просунути науково-гуманітарне і 
соціальне розуміння життя як на теоретичному рівні, так і на рівні 
психологічних практик, є екологічна психологія, становлення якої по-
чалося в світі 50, а в Україні – 30 років тому, й продовжується донині. 
Оскільки даний напрям ще формується, маючи при цьому суттєві вну-
трішні і міжкультурні варіації, варто було б в контексті вирішення да-
ної проблеми уточнити місце екологічної психології в системі психо-
логічного знання і практик.   

Таким чином, суспільна актуальність та виявлений теоретичний 
розрив між неявним використанням й фактичною відсутністю понят-
тя «життя» в психологічній науці і практиці, визначили мету даної 
статті: теоретично обґрунтувати введення поняття життя об’єктом 
екологічної психології.  
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Для її досягнення пропонуємо розглянувши сучасний стан про-
блеми життя на філософському рівні (1), місце екологічної психології в 
сучасному психологічному знанні (2), контекст життя в сучасних екоп-
сихологічних дослідженнях (3), показати їх конгруентність щодо кате-
горії життя. В обмежених рамках даної публікації буде відображений 
перший етап дослідження.     

Виклад основного матеріалу. 
В новітній філософській енциклопедії [23] життя визначається як 

«специфічна форма організації матерії», що характеризується єдністю 
спадкової програми (ДНК), обміну речовин і самовідтворенням. В да-
ному визначенні знайшов відображення певний механістично-
матеріалістичний (фізікалістський) підхід до наукової картини світу, в 
якому, насамперед, відсутня етико-моральна складова.  

У стенфордській енциклопедії філософії стаття «життя» з’явилася 
лише у 2003 році й була суттєво переробленою у 2011. Згідно неї, на 
поточний момент існують такі базові філософські підходи до розумін-
ня життя:  

- в рамках Аристотелевої ідеї як невід’ємної фундаментальної 
властивості природи;  

- як механізму в контексті картезіанства;   
- як організації в контексті ідей Канта, до якої з необхідністю 

приєднується дарвіністська концепція змін і еволюції шляхом 
природного добору [4, 8];  

- як специфічної властивості окремих видів складних систем. 
[11]. 

З іншого боку, поширеною в сучасній філософії і культурі течією є 
«неовіталізм», що бере початок від ідей Платона про безсмертну душу 
та Аристотеля про ентелехії. Тут стверджується якісна специфіка й не 
зведеність життя, його структур і функцій до механічних, хімічних, фі-
зичних, інформаційних й інших складових. Засновником даного під-
ходу можна вважати Г. Лейбніца, а саме його ідею про активну дію 
одиничних духовних субстанцій – монад. 

В середині ХІХ століття в філософії з’являється окремий напрям 
«філософія життя», основними представниками якого стали 
А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, А. Бергсон й ін. Ними життя трактувалося 
як істинна іраціональна реальність й тому така, що не піддається нау-
ково-раціональному пізнанню. 

Варто зазначити, що починаючи приблизно з кінця ХІХ й на про-
тязі усього ХХ століття різними дослідниками неодноразово вислов-
лювалась думка про принципову неможливість визначення сутності 
життя. Зокрема, К. Бернар в «Життєві явища, спільні для рослин і 
тварин»1 аналізує підходи до розуміння життя виключно з метою до-
вести їх неспроможність і марність для науки. Ч. Шерінгтон [29] стве-
                                                 
1 «Курс общей физиологии. Жизненные явления, общие животным и растени-
ям» (перев. М. Антоновича, СПб., 1878). 
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рджує, що на питання «що таке життя?» заздалегідь не існує задовіль-
ної відповіді2. При чому, з революційними успіхами в фізиці (відкриті 
термодинамічні нерівноважні системи), хімії (взаємодія специфічних 
макромолекул) й мікробіології (система, що на основі спадкової про-
грами самовідтворюється, мутує, еволюціонує й т.д.), питання відді-
лення живого від неживого тільки ускладнюється.  

Інший напрям ідей до розуміння життя наприкінці ХІХ початку 
ХХ століття було запропоновано «космістами» (П. Успенським, 
К. Ціолковським, О. Чижевським й ін.). Зокрема, О. Чижевський вва-
жав, що життя і всесвіт – є те саме [27; 71]. Подальший розвиток в да-
ному напрямі виявився у намаганні поєднати ідеї космізму та еволю-
ціонізму, що пов’язується з іменами П. Тейяр де Шардена, 
В. Вернадського. Зокрема, Тейяр де Шарден бачить такі властивості 
життя як: експансію, розгалуженість, навчуваність [26]. 

Як нами стверджувалося раніше, у вказаних авторів, при усіх роз-
біжностях їх поглядів, визнається ідея безумовної цінності, системот-
вірного ядра – природи, причини і результату життя людини. Культу-
ра, цивілізація суть форма прояву природи [14]. 

У зв’язку з цим відзначаємо ідеї А. Швейцера, Г. Йонаса, 
О. Леопольда. В основу аксіології А. Швейцера покладено волю до 
життя: «Я є життя, яке воліє жити. Я є життя серед життя, яке воліє 
жити». Людина вільна обирати надавати чи не надавати життю кож-
ної живої істоти такої ж поваги, якої вона надає власному життю.  

В етичній концепції О. Леопольда, яка виражена у вислові «повага 
до життя взагалі, але не до окремих гравців життєвого процесу». Будь-
які дії, пов’язані з природою є правильними лише тоді, коли сприяють 
збереженню її цілісності.  

Проте найбільш розгорнуто в західній сучасній філософії пробле-
матика життя постає у розробках насамперед Г. Йонаса, зокрема в йо-
го працях «Феномен життя» (1966) і «Принцип відповідальності» 
(1979) та у працях його послідовників Д. Бьолера, Х. Гронке й ін. Саме 
в цих роботах закладається сучасний фундамент аксіології органічно-
го життя.  

Згідно позиції філософа, сутність дійсності найповніше органічно 
виявляється не в атомі чи молекулі, не зірках чи планетах, але в жи-
вому організмі. Саме організм являє собою онтологічний центр буття. 
Таким чином, філософія життя охоплює і філософію організму, і філо-
софію духа в їх предметі, зв’язуючи їх через нерозривність духа і орга-
нізму з природою. Етика постає частиною природи.  

Тут варто зауважити, становлення ідей філософа відбувалося в си-
туації поширення неовіталістичних поглядів на життя, а саме: 

- життя підпорядковується фізичним і хімічним законам, про-
те не зводиться до них; 

                                                 
2 Цит. За В. Борзенковим [12] 
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- живе, порівняно з неживим підпорядковується не тільки за-
конам причинності, але й іншому; 

- це інше виявляється у телеологічності органічних процесів; 
- основою такої доцільності є наявність складових або психіч-

ної, або метафізичної природи [12].  
Відправним пунктом філософії, за Г. Йонасом, є онтологія в якості 

етики. Філософ стверджує, що створюючи життя, природа робить яв-
ною, по меншій мірі одну визначену мета, а саме життя, «самометою» 
якого є збереження [17]. Онтологія живого імманентна цінності орга-
нічного існування через потенцію свободи. Що в подальшому розгор-
тається в ідею суб’єктивності організму. Тому переносити скінчені хі-
мічні, фізичні чи механічні процеси на життя (живу істоту) не є мож-
ливим.  

Наступною позицією теорії Г. Йонаса є розуміння біологічного 
простору і часу як таких, що визначаються «турботою» організму (в 
силу суб’єктивності) про власне буття. Простір визначається співвідне-
сенням «Я» і «не-Я» «Nichtselbst», а час – спрямованістю життя жити, 
тобто «протягуванню» себе у майбутнє.  

Ключовим положенням філософії життя Г. Йонаса вважається 
ідея про матерію як сплячий дух. Таким чином, усе органічне стає 
принципово цінним, оскільки в ньому зароджується свобода й роз-
вивається до «дійсно людського», а саме до здатності бути відпові-
дальним, до переходу від «норми» до ідеалу, від скінченого до не-
скінченого.    

Разом з тим, глобальна екологічна криза, що виникла і поширю-
ється через систему взаємовпливів трьох аутокаталітичних процесів – 
зростання людської популяції, розвитку технологій, «hubris» (за 
Г. Бейтсоном), які згубно впливають на біосферу, зменшуючи її стій-
кість через руйнацію екосистем, знищення біорізновиду і забруднен-
ня, гостро ставлять питання виживання усього людського виду. У 
зв’язку з цим все більш актуальним стає необхідність формування но-
вих способів взаємин людини з біосферою, в основі яких інша, не его-
центрична, ідея відносин людини з природою, метою і змістом котрої 
було «все для людини». Нова світоглядна парадигма повинна була 
враховувати загальний зв’язок усього в природі, в житті, виводити на 
перший план ідеї благоговіння і відповідальності, тобто саме етико-
моральні принципи.  

Тож з одного боку, в історії сучасної науки існує значна кількість 
різнорівневих «робочих» визначень життя – фізичних, хімічних, біо-
логічних, геологічних, екологічних, соціальних, біографічних, етико-
філософських і т.д. З іншого, виділити з цих визначень загальну сут-
ність, характеристику, «ядро», через яке, відокремлюючи живе від 
неживого, можна було б вивести / пояснити / обґрунтувати усе інше, – 
завдання вкрай складне. 
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Підсумовуючи невеликий історичний екскурс, філософсько-
наукове розуміння життя на початок ХХІ століття складалося на осно-
ві чотирьох базових ідей [12].  

1. Життя – це процес активного і доцільного підтримання певної 
матеріальної структури. При чому, сама ця активність є фор-
мою виявлення даної матеріальної структури (Дж. Холдейн).  

2. Життя – суперечить другому закону термодинаміки (закон 
про «теплову смерть»), тобто те, що за рахунок власної вільної 
енергії виконує роботу проти рівноваги, яку потребують зако-
ни фізики і хімії, іншими словами – самоорганізується (Е. Ба-
уер, Ф. Берталанфі, І. Прігожин й ін.). 

3. Життя характеризується насамперед здатністю до само-
реплікації / самовідтворення, через що життя зберігається в 
поколіннях (Г. Меллєр, Н. Вінер й ін.). Закріпленню даної ідеї 
сприяв карколомний розвиток у другій половині ХХ століття 
кібернетики, суспільна, філософська і науково-біологічна ре-
флексія інформації, інформаційних процесів і явищ, а звідси й 
управління ними. 

4. Життя має семіотичну природу. Тобто інформація (спадкова), 
матеріальним носієм коду якої є ДНК, може розглядатися як 
текст, в змісті якого описані програми самореплікації, самоор-
ганізації (К. Емміх,  Дж. Хоффмайер, К. Кулл й ін.). Таким чи-
ном, життя на усіх його рівнях має підпорядковуватися зако-
номірностям і структурам знакових утворень.    

Разом з тим, В. Борзенков підкреслює: «Організм, без жодного 
сумніву, ближче до комп’ютера, ніж до хімічного ферментатора, проте 
ще ближчий він до людини» (там же, С. 104). Тим самим науковець 
пропонує й п’яту ознаку життя – соціально-психологічну, як систему 
організації і поведінки вищих організмів, якій притаманні осмисле-
ність і доцільність [13].  

Таким чином, можна стверджувати про п’ять ідей, що відображу-
ють різні рівні філософського розуміння життя (рис. 1). 

Наступним кроком ми намагалися проаналізувати внутрішні і за-
рубіжні філософські публікації останніх років, предметом яких було 
життя. Одразу відзначимо, що в українському науково-філософському 
полі відображення такої проблеми не було знайдено взагалі. Серед фі-
лософських праць зустрічалися публікації щодо сенсу життя, смерті 
тощо. Наступним кроком ми вирішили переглянути кількість і зміст 
дисертаційних досліджень, в назвах яких фігурував би термін «жит-
тя». В цілому, ми зафіксували не більше двох десятків кандидатських 
дисертацій і жодної докторської. Більшість з них стосувалася історич-
ного соціально-етнічного3 і біографічного4 контекстів. Також було від-

                                                 
3 «Повсякденне життя шляхти Київської губернії (кін. XVIII – 60-ті рр. XIX 
ст.)», «Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій 
1918–1921 рр.» 
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найдено проблематику життя в рамках в декількох працях з юридич-
них5, соціально-економічних6 і педагогічних7 наук. З наведеного ми 
зробили висновок про периферійність філософського усвідомлення 
проблематики життя в національному науковому (не психологічному) 
просторі.  

 

 

ЖИТТЯ 

 

  

  

  самооргацізація 

самовідтворення 

семіотична 

структура 

активність і 
доцільність  

  

соціальна  
структура 

 
Рис. 1. Базові рівні «життя» як об'єкта наукового дослідження8 

 
В російській і західноєвропейській / американській науці ситуація 

дещо інша. Перш за все відзначимо, що в колишньому СРСР (як і в за-
хідному світі) в 1960-х – 1970-х роках філософське осмислення життя 
було досить популярним. С. Рубінштейн, М. Мамардашвілі, 
В. Енгельгардт, О. Колмогоров, О. Ляпунов, О. Петрушенко, І. Фролов, 
М. Гуревич і багато інших, намагалися осмислити його в основному на 
базі марксистського матеріалізму. При чому, науковці природничої 
спрямованості здебільшого обговорювали рівні самовідтворення і са-
моорганізації з кібернетичних позицій, насамперед, загальної теорії 
складних систем та в контексті біофілософії, що ґрунтується на біофі-

                                                                                                                                                         
4 «Життя і творчість …» 
5 «Право на життя в цивільному праві України та практиці ЄСПЛ», «Посягання 
на життя державного чи громадського діяча: кримінально-правові та компара-
тивістські аспекти» 
6 «Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті 
поліпшення якості життя населення» 
7 «Проблема підготовки школярів до життя в творчій спадщині В. О. Сухомлин-
ського», «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування 
здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва» 
8
 Ми дозволили собі візуалізувати вказані ідеї філософського осмислення життя 

у вкладеній структурі, оскільки саме таким чином відобразили рівні складності 
організації живого. 
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зиці і біохімії. Чи не найбільший поштовх у розвиток біофілософії був 
даний Е. Шрьодінгером у публікації «Що таке життя? Фізичний ас-
пект живої клітини» (1944), де найбільш широко і, в той же час конк-
ретно було поставлено два ключових, на думку автора, питання щодо 
феномену життя: (1) як з порядку породжується порядок?; (2) як з хао-
су породжується порядок? 

Серед сучасних публікацій насамперед варто взяти до уваги праці 
Ю. Нальотова і Г. Меньчикова з ідентичною назвою «життя як філо-
софська категорія», в яких здійснено ґрунтовний історико-
філософський аналіз підходів до проблеми життя в філософії як в сві-
ті, так і на теренах колишньої СРСР і сучасної Росії. В [21] прослідкову-
ється розвиток філософських уявлень про життя в класичній, некла-
сичній і неокласичній парадигмах. Зокрема стверджується, що в не-
класичній філософії ХІХ – першої половини ХХ століття було введено 
соціокультурний і соціально-гуманітарний контексти, а неокласики 
ствердили: аксіологічний зміст – життя має власну унікальну цінність; 
усвідомлення різних сенсів і конкретик життя; принцип взаємопрони-
кнення матерії і духа, життя і смерті; унікальність людського життя 
тощо. При цьому, саме життя розуміється Г. Меньчиковим як специ-
фічна форма існування буття, а специфічність життя людини – як 
укоріненість в бутті, де суб’єкт пізнання життя знаходиться в середині 
самого життя й, одночасно, являє життя собою.  

Ю. Нальотов стверджує, що в основі активності життя на усіх ета-
пах його розвитку лежить діалектичний процес творчого самоздійс-
нення життя [22]. В рамках біосфери життя як творчість реалізується 
через формотворення зі стійкою тенденцією до «універсалізації» фун-
кцій живого, яке супроводжується ускладненням морфологічної і по-
ведінкової структури живого. В культурі творча сутність життя вияв-
ляється у творенні культурно значущих, осмислених змістів. При цьо-
му вважається, що даний підхід обгрунтовує розгляд життя як загаль-
ного (надбіологічного) явища.       

Також варто відзначити й сучасний східно-культурний підхід до 
проблеми життя, відображений зокрема в японських філософів. 
М. Моріока, центральною темою творчості якого є проблематика жит-
тя. В рамках реалізації проекту створення відповідної академічної ди-
сципліни з 2011 року видається рецензований журнал відкритого дос-
тупу (http://www.philosophyoflife.org/). й відкрито відповідний автор-
ський сайт (http://www.lifestudies.org/).  

Серед основних загальних проблем філософії життя він вбачає: 
- міжкультурні, компаративні і історичні питання співвідно-

шення життя, смерті і природи. В даному напрямку основни-
ми питаннями є: спільне і особливе в етнокультурних уявлен-
нях про життя; причини походження тих чи інших ставлень 
щодо співвідношення життя і природи, життя і смерті тощо; 

http://www.philosophyoflife.org/
http://www.lifestudies.org/
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- філософсько-етичний аналіз життя людини і не-людини в 
епоху сучасних технологій. Мається на увазі проблема співвід-
несення життя і технологій, зокрема поширена в сучасній поп-
культурі проблема подальшого розвитку людства в сенсі гене-
тичної модифікації, «кіборгізації», роботизації (А. Азімов, 
С. Лєм й ін.); 

- філософський аналіз уявлень про життя, смерть і природу 
Близькими до сучасної екоспихологічної проблематики є погляди 

К. Такакі, який вбачає в сучасній філософії життя (philosophy of life) 
три основних підходи, що умовно можуть бути розміщені на двополю-
сній шкалі уявлень про себе [10], де на одному полюсі стоїть сила Я 
(соціально значимі якості), пов’язана в тому чи іншому вигляді з ідеєю 
«евдеймонії» – «добрим життям» (philosophies of living well), що в су-
часній інтерпретації Аристотеля усвідомлюється як ефективне життя. 
На іншому – в граничному стані – розчинення себе, зокрема самооб-
меження, тобто захист власного Я від негараздів світу шляхом зву-
ження чи скорочення певних взаємин з оточуючим середовищем, а в 
ідеалі – максимальне входження в стан потоку (за М. Чіксентміхаї), в 
життя (philosophies of live). Обмеженість даних підходів вбачається са-
ме у розриві між запитом-для-вчених (inquiry-as-scholarship) у пер-
шому підході та самозапитом (inquiry-as-self-accrediting) – у другому. 
Десь посередині філософ вбачає третій підхід, який він називає філо-
софією буття (philosophies of being), в якому має бути інтегровані інші. 

Серед частинних філософських проблем життя східними науков-
цями виокремлюється [7]: смисли життя в світському суспільстві; за-
перечення «анті-наталізму»; проблема подовження життя; зв’язок тих 
що живуть з померлими; гідність тіла людини; спільне й відмінне між 
біологічним життям і життям людини тощо. 

Висновки. Було проаналізовано філософський рівень сучасного 
стану проблематики життя в національному і зарубіжному наукових 
просторах. В результаті чого виокремлено базові ідеї і сформовані на 
їх основі напрямки досліджень в різних наукових галузях, насамперед, 
соціально-психологічного і психологічного характеру. Особливу увагу 
зосереджено на ідеях східних дослідників, як таких, що є найбільш 
близькими до екопсихологічної парадигми життя. 
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Vernik O.L.  
LIFE AS AN OBJECT OF ECOLOGICAL PSYCHOLOGY:  
PROBLEM STATEMENT 

The philosophical level of the current state of the problem of life in the national and 
foreign scientific spaces is analyzed. As a result, the basic ideas and orientations of re-
search in various scientific fields, first of all, of socio-psychological and psychological 
characters, are singled out. A historical excourse of the problem is made. The fundamen-
tal ideas and approaches to the understanding of life that have developed in the twenti-
eth century both in the natural-materialist paradigm and in the humanitarian-ethical 
was focus on . Particular attention is paid to the ideas of G. Jonas and oriental research-
ers M. Morioka and K. Takaki, as those who are closest to the ecopsychological paradigm 
of life. 

Keywords: life, living, philosophies of life, philosophies of living, philosophies of 
being, vitalism, physicalism, ontological ethics, environmental friendliness. 

 
Верник А.Л. 
ЖИЗНЬ КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Проанализирован философский уровень современного состояния проблема-
тики жизни в национальном и зарубежном научных пространствах. В результате 
чего выделены базовые идеи и сформированные на их основе направления иссле-
дований в различных научных областях, прежде всего, социально-
психологического и психологического характера. Осуществлен исторический экс-
курс проблемы. Выделены фундаментальные идеи и подходы к пониманию жиз-
ни, сложившиеся в ХХ веке как в естественно-материалистической парадигме, так 
и в гуманитарно-этической. Особое внимание сосредоточено на идеях Г. Йонаса и 
японских исследователей М. Мориока и К. Такаки, как таких, которые являются 
наиболее близкими к экопсихологической парадигме жизни. 

Ключевые слова: жизнь, витализм, физикализм, онтологическая этика, 
экологичность, философия обыденности, философия жизни, философия бытия. 

 

 
 

 


