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ДО ЧИТАЧІВ

Глибокі культурні відмінності інтелектуального життя оприявнюють, що мислення
не є сутністю, яка перебуває у простій тотожності із собою. Окрім загальних гносеологічних координат, як-от прагнення істини, доказовість, логічна несуперечливість
тощо, стосовно мислення постає питання найбільш продуктивних режимів його існування, певної телеології, креативності, виправданості в горизонті тих чи тих історичних або соціальних обставин. Наважимось припустити, що питання доречності
мислення важить не менше, ніж питання його істинності.
Зважаючи на це, у філософському аналізі мислення можна виокремити щонайменше
два основні формати: перший — цілком традиційний для філософського розуму — передбачає розгляд мислення як людської здатності взагалі й ознаки сущого як такого.
Однак чим далі, тим вагомішим стає другий формат аналізу, який передбачає звернення до мислення у його конкретній культурно-історичній визначеності. Вже лінґвістичний поворот від початку ХХ століття, денонсувавши примат «чистої свідомості» на
користь мови, ствердив цю спрямованість розгляду. Адже чи не першим фундаментальним культурним визначенням мислення є саме мова, і не абстрактна «мовність
мислення», а конкретність історичної мови, в якій завжди тільки й відбуваються
акти мислення та події розуміння.
Формат мислення у його конкретній культурно-історичній визначеності загалом
може бути виражений поняттям інтелектуального життя. В мисленні як інтелектуальному житті сучасна філософія відкриває дедалі більше важливих проблем та
колізій, які, серед іншого, дають змогу суттєво поглибити й загальнотеоретичне розуміння мислення та феномену свідомості (розуму, раціональності тощо) як такої.
Тому слід зважати, що дослідження в розмаїтті його історичних та сучасних форм
уможливлює осягнення не лише тих конкретних явищ, які ми досліджуємо, а й тих, що
мають загальний теоретичний ефект.
Недавно вийшов друком український переклад глибокого аналізу інтелектуального

життя Франції кінця ХХ століття «Виклики скептицизму», який належить очільникові провідного гуманітарного французького часопису «Esprit» О. Монжену. Книга дає
широку і багатовимірну картину однієї з провідних у світі інтелектуальних культур —
французької — й одночасно порушує засадові питання про долю інтелектуала в сучасному світі. Ці питання визначили предмет обговорення на круглому столі за участі
О. Монжена в редакції «Філософської думки». Водночас дане число містить ще два
важливі ракурси розгляду проблеми мислення у його культурній визначеності інтелектуального життя. Перший представлений творчістю П. Слотердайка, дбайливо та
глибоко репрезентованою професором М. Култаєвою, а другий звертає нас уже до вітчизняного контексту через неординарну постать Я. Голосовкера.

Сподіваємось, що ця невеличка колекція французького, німецького та вітчизняного до-

свіду інтелектуального самовизначення приверне увагу українських гуманітаріїв до
проблематики інтелектуального життя і сприятиме активізації (зокрема й методологічному поглибленню) їхніх досліджень.

Наступне, четверте число «Філософської думки», у своєму тематичному блоці зосе-

редиться на питанні сучасної моделі філософської освіти й тих нагальних змін, яких
потребує її наявний стан в Україні.
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ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР
І ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС
Круглий стіл «Філософської думки»
Олів’є Монжен — французький письменник-есеїст,
філософ, соціолог, починаючи з 1988 року керівник легендарного часопису «Esprit», відомий видавець, віцепрезидент Синдикату культурної і наукової преси
Франції, кавалер ордена Почесного леґіону.
Українською мовою було видано його книгу «Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу
Франції» (Дух і Літера, 2011).
У травні 2013 року в рамках III Міжнародного
фестивалю «Книжковий Арсенал» було презентовано
книгу Олів’є Монжена «Виклики скептицизму». Саме
тоді за ініціативою Інституту філософії НАНУ і часопису «Філософська думка» відбулася зустріч Олів'є
Монжена з українськими філософами, яка увінчалася
яскравою дискусією. Говорили про ґлобалізацію і загальнокультурні журнали, про історичну пам'ять і
роль майданів, про Сократа і Тимоті Снайдера.

© О. МОНЖЕН,
М. ПОПОВИЧ,
С. ПРОЛЕЄВ,
О. БІЛИЙ,
С. ЙОСИПЕНКО,
2014
© Переклад з французької
В. Стукалової, 2014

Сергій Пролеєв: Ми раді вітати у нас пана
Монжена. Хочу зазначити, що «Філософська думка» весь час підтримує діалог із французькими колеґами. Зокрема, наше останнє число містить статтю Філіпа Рено1. Ця стаття написана на основі його
виступу на засіданні круглого столу. Це у нас реґулярна традиція. От речові докази [примірники
«ФД»] — це круглий стіл за участю П’єра Розанва-

1

Рено Ф. Розум, право і справедливість (ФД, 2013, № 2).
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лона 2, це перший круглий стіл за участю Венсана Декомба 2009 року 3, а це
2010 рік; ми розпочали його спеціальним випуском, присвяченим французькій філософії сьогодні, й він побудований на статтях французьких авторів 4. Тож французька філософська думка нас дуже цікавить, і діалог з нею є
дуже плідним. Моя зацікавленість на цій зустрічі подвійна: і як головного
редактора «Філософської думки», і як президента Українського філософського фонду, який видав «Виклики скептицизму» в серії «Філософські контакти. Україна—Франція». Присутній тут Сергій Йосипенко — один з перекладачів цієї книжки. Отже, у нас багато тем для розмови. Але я хотів би
розпочати з ювілейного приводу. Наскільки я розумію, цього року виповняється 25 років, тобто чверть століття відтоді, як Ви очолюєте легендарний
журнал «Esprit». З 1988 року. Так?
Олів’є Монжен: Так, з 1988 року. Але тепер я лишаюся директором журналу з юридичного погляду, а редакційні справи я передав новій генерації.
Тому що майбутнє журналів в Європі досить складне (ми про це ще поговоримо). Поряд з Інтернетом друкованим виданням набагато складніше.
Отже, слід було залучати нове покоління, ладне продовжувати політику
журналу, який завжди намагався передавати естафету далі. Цим він відрізняється від багатьох журналів, які припиняли існування зі смертю своїх засновників. «Esprit» є загальноінформаційним журналом, можна сказати
культурно-політичним, а не спеціалізованим, не академічним; він є журналом, що керується переконаннями й має відповідати проблемам сьогодення. Питання в тому, які саме події, як казала Гана Арендт, дали поштовх роздумам. Для мого покоління все те, що відбувалося тут, у Східній Європі,
відігравало дуже важливу роль, навчало нас діяти та мислити. Ми визначалися як антитоталітарне покоління.
Сергій Пролеєв: Зміна статусу пана Монжена спонукає поставити таке запитання: Це величезна праця — впродовж 25 років. То, зрештою, чи була вона
того варта? І продовжуючи запитання про цей тривалий і, як я розумію, плідний шлях, хотілося б почути якесь узагальнення стосовно того, що вдалося
зробити журналові в цей період, чим він був у житті Франції і що, можливо,
хотілося б зробити і передбачалося, але не вдалося з тих чи інших причин.
Олів’є Монжен: По-перше, якщо говорити про Францію (хоча це спостерігалося і в інших країнах), так званий інтелектуальний громадський
простір, як його розумів, наприклад, Габермас, дещо звузився. Тобто неґативістська логіка комунікації поступово послабила роль інтелектуального
2

Розанвалон П. Перевинайдення демократії (ФД, 2009, № 5).
Декомб В. Поняття політичної інстанції (ФД, 2009, № 4).
4
Сучасна французька філософія (ФД, 2010, №1).
3
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простору, підтримуваного провідними французькими журналами. Подруге, ці журнали були створені представниками академічної науки (я й
сам є представником академічної науки — викладав політичну філософію),
які не знаходили в університетах інтелектуального простору для дискусії.
Жан-Поль Сартр був філософом, Емануель Муньє був університетським
філософом; ці люди започатковували журнали з метою створення публічного простору для дебатів. Сьогодні ж ми спостерігаємо, як університети
замикаються в собі й занадто спеціалізуються. Я вивчав Мерло-Понті, але
мене у філософії цікавить понад усе думка, яка схоплює події, історію і дає
відповідь щодо конкретних історичних ситуацій. Сьогоднішнє молоде покоління замикається на спеціалізації. Ще раз наголошую, я не протиставляю думку спеціаліста думкам інших, мене лише цікавить, щоби спеціаліст
знайшов публічний простір колективної рефлексії, який би не був цілковито спеціалізованим. І, на мою думку, це непросто.
Ця книга [«Виклики скептицизму»] написана вже більш як десять років
тому. До її перевидання у кишеньковому форматі я написав нову передмову.
Під моїм сьогоднішнім кутом зору, вона, мабуть, надто оптимістична у баченні демократичного інтелектуала та інтелектуального дискусійного простору. Це в жодному разі не заперечує необхідності демократії. Це питання,
яке ви тут знаєте краще за мене. Ми перебуваємо в контексті антитоталітарної боротьби. Для мене яскравим представником цього напрямку у філософії є Ян Паточка з Праги, видатний вчений. Весь феноменологічний центральноєвропейський напрямок є дуже важливим для формування нашої
думки. Опріч того можна сказати, що книга надто європейська. Я не критикую, бо ми саме думаємо як європейці. Але те нове, про що я пишу в передмові до 2-го видання, — це той факт, що відбулася ґлобалізація. І сьогодні
філософська думка мусить менше концентруватися на європейських питаннях. Я маю на увазі не європейські інституції, я говорю про філософську
думку. Ми увійшли у світ, який тримається не тільки європейською філософською думкою. Про політичну проблематику, яка тут надто важлива, не
йдеться. Тож ми маємо осмислити те, що Жан-Люк Нансі називав «мондіалізація»: центральним питанням сьогодні є осмислення того, що являє собою світ. Сьогодні я працюю над питаннями ґлобалізації, зокрема урбаністичної ґлобалізації; тут я зустрічаюся із проблемою грецького поліса
(зокрема, що означав майдан?). Я вважаю небезпечним убачати в ґлобалізації явище суто економічне. Осмислення світу має виходити за рамки економічної парадигми. За чотири роки, від 1994-го, коли було написано книгу,
до 1998-го, коли вийшло друком кишенькове видання, проблема ґлобалізації стала центральною.
Олег Білий: У мене у зв’язку з презентацією цього вашого сюжету про
ґлобалізацію виникло таке питання. Можна говорити про універсалізацію,
або, так би мовити, ґлобалізацію дискурсу стосовно світових проблем. Чи
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можемо ми вважати це явище унікальним? Адже ми маємо приклад Алексиса
де Токвіля, який збагатив американську думку, не дуже розвинену в соціальному плані, уявленнями про французьку революцію і, навпаки, вніс у європейські сюжети уявлення про розвиток американської демократії. Це теж
було ознакою ґлобалізації дискурсу. Тож чи можемо ми сказати, що сьогодні
перебуваємо в унікальній ситуації?
Олів’є Монжен: Так, він порівняв Францію, французьку революцію зі
Сполученими Штатами. Що зараз є нового? Це не просто перенесення
Європи, Старого Світу до Нового. Сьогоднішня ідея полягає в тому, що ми
всі живемо — і це пов’язане також із технічною еволюцією — з новими технологіями, у ґлобальному (й не лише в суто економічному вимірі) потоці, в
який ми всі однаково вписані. Я не кажу, що треба думати інакше, я кажу, що
треба засобами філософії осмислювати сучасний світ. Я не піддаю сумнівам
філософію. Навпаки. Я тільки закликаю децентралізуватися, вийти за рамки
єдиного європейського, геґелівського бачення проблем. Щоб коротко пояснити мою думку, наведу приклад щодо мобільного телефону. Стосунок до
простору і часу, що належить до питань філософської орієнтації, трансформується, — не через появу питання віртуального (я б так не сказав, бо віртуальне завжди існувало), але через появу сучасної форми віртуальності, віртуальність нових технологій. Пришвидшений, безпосередній, миттєвий
стосунок до часу та простору тощо. Філософського осмислення цих проблем
нам ще бракує. Над цими питаннями працював хіба що французький філософ-феноменолог Жан-Лу Десанті. Тож треба не так навчитися думати інакше, як вийти за рамки звичних рефлексій європейської історії.
Сергій Пролеєв: Поняття простору і часу стало іншим. Але тут якраз виникає парадокс між тим, що, образно кажучи, ґлобалізація розширює простір світу, його часові та просторові параметри, а водночас — те, про що сказав пан Монжен, — простір публічного діалогу у Франції звужується. Чим
це пояснити?
Олів’є Монжен: Я повністю згоден із цим. Пришвидшення елементів
дискусії, акумуляція їх спричиняється до розрідження простору дискусії.
Сьогодні ми маємо враження, що Інтернет може сприяти обмінам між спеціалістами. Мене цікавить Декарт, вас цікавить Декарт, і в нас набагато легше створюється простір комунікації. Але якщо говорити про демократичні
неспеціалізовані дебати, дорадчі дебати, як каже мій друг П’єр Розанвалон,
то тут спостерігається протилежний процес, їхні можливості послаблюються. Ми не маємо доказів того, що соціальні мережі, які є віртуальними мережами, стають чинником демократичної активізації. У всякому разі це дискусійне питання. Що я спостерігаю: нещодавно я повернувся з Каїра; під
час «арабської весни» всі соціальні мережі перемістилися на майдан, який
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став чимось на кшталт агори. Начебто було треба, щоб віртуальне створило
своєрідний демократичний рух у реальному просторі, на певній території.
Я думаю, і певні країни, зокрема ваша, в цьому помітно відзначилися.
Ми маємо (і тут ми вже за межами американського контексту демократичного творення, який ви щойно згадували) низку майданів, через які було закладено демократичні основи, — починаючи із площі Тяньаньмень у Китаї й
того, що відбувалося у Празі, включно з тим, що відбулося у вас [у 2004 році],
аж до того, що зараз відбувається в арабському світі. Це дуже цікаво (я не
говорю суто про Україну), все це моменти, як казала Гана Арендт, закладення
основ. А відтак постає проблема інституціалізації демократії. Треба перейти
від закладення основ до творення інституцій. Ці питання зберігають свій
сенс навіть для суспільств із демократією більш поважного віку.
Якщо раніше ми спиралися на геґелівське протиставлення загального і
окремого, сьогодні головним протиставленням є ґлобальне і локальне. Але
ґлобальне завжди є антецедентом, ми завжди є залученими у ґлобальне:
економічні потоки, потоки інформації, потоки комунікації тощо. Я можу
навести приклади з різноманітних галузей. Саме тому треба вживати слово
«ґлобалізація» у множині, не обмежуватися поглядом тільки крізь економічну призму. Це дуже важливо усвідомити сьогодні. Тому що економічні
науки, які радше не є науками, стають сьогодні моделлю, поширюваною на
філософію. І це становить проблему.
Мирослав Попович: Політичні сили, які виходять сьогодні у нас на арену,
на відміну від Заходу, не продовжують чиюсь справу, а шукають собі батьків.
Тому союзи, які складаються в нашому житті, можуть просто приголомшити західного спостерігача. Наприклад, кілька днів тому я сидів за одним столом із лідером праворадикальних сил Тягнибоком. Якби мені сказали два
роки тому, що я із тим правим радикалом буду обговорювати якісь політичні
проблеми, я б не повірив ніколи. Насправді ж там і не відчувалось якоїсь
несумісності із демократами, тому що фактично ці люди, які сьогодні у нас
на політичній арені шукають собі батьків, знаходять їх у той спосіб, який
нам може бути абсолютно неприйнятним, але разом із тим ми не можемо
забувати одне. Реально ми сьогодні маємо авторитарну систему, яка поширює свій тиск на все суспільство, і ми шукаємо однодумців не у великій традиції, й тому через деякий час ми бачимо все в перекрученому вигляді. Ми
шукаємо сьогодні ті сили, які не дадуть цій країні ув’язнути в тоталітарному
багні. З іншого боку, ми всі живемо під знаком Майдану 5. Тобто того простору, який забезпечував нам справжню демократію. І ця пов’язаність із великим простором відіграє для нас сьогодні неґативну роль. Тому що ми стаємо прив’язаними до безпосередньої демократії. Мені дуже сподобалось
5

У травні 2013-го, коли відбувалася розмова «за круглим столом», йшлося про Майдан-2004. – Прим. ред.
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щойно сказане про пряму демократію та її недоліки. Сьогодні ми маємо
зразки справжньої демократії. Це — битва за збереження пам’ятників старовини, проти аґресії будівельних компаній і т. д., і т. ін. Тобто мікрополітика, яка має своєю заслугою, своєю чеснотою те, що вона щира і може дати
результати, а з іншого боку, вона замкнута у просторі, який не може дати
кардинальні розв’язання.
Олів’є Монжен: Упродовж останніх 15 років існує дві проблеми. У європейських інтелектуалів часто спостерігається певна ілюзія: самих лише відкритих економічних ринків буде достатньо для активізації демократії. Але
ми в журналі «Esprit» ніколи не вважали, наприклад, що в Китаї розвиток
ринкової економіки є чинником демократизації. Це не ставить під сумнів
наш демократичний постулат, це його тільки ускладнює. П’єр Розанвалон
написав книгу «Утопічний капіталізм», де він нагадує, що теорії ринку у філософії — це теорії, які виступають проти політичної сфери: ринок звільнює
людей, на противагу політиці, яка підпорядковує. У Європі, де люди замислюються про суспільну угоду, ідея утопічного капіталізму є вочевидь хибною, тому що ринок зорганізовує змагання, але не скасовує політичної сфери, держави. Ми були сліпими, коли вважали, що ринок автоматично
трансформує відносини з державою та політикою. Якщо ви подібно до мене
працюєте над філософськими проблемами урбаністики, ви бачите сьогодні,
що урбанізацію дуже часто здійснює держава, яка поєднує ринок із сильною
державною владою: Китай як велика держава або всі ті малесенькі містадержави Перської затоки, які є найрозвиненішими в ринковому сенсі. Тож
маємо проблему осмислення співвідношення «ринок–держава», яка відсилає нас до питань ХІХ століття, на яких було побудовано багато історичних
рухів. Але не можна просто сказати «ринок звільнить нас від держави та від
домінування держави». Навпаки, ми бачимо режими, яким вдається поєднувати ринок і сильну державну владу. Це доволі нове явище. А політична
філософія ще його не осмислила. Річ у тім, що політична філософія сьогодні перебуває під значним впливом американської моделі, що є ринковою
моделлю, за якої держава тільки кориґує ринок з погляду не соціальної держави, а релігії або аспектів благочинності тощо. Тобто питання формулюється не як «держава або ринок», воно набагато складніше. І це аж ніяк не
скасовує роздуми про демократію, а натомість має їх розширити.
Сергій Пролеєв: Політична філософія розвивається, беручи собі за поживу суспільно-політичні явища, які сьогодні відбуваються. І у зв’язку з
цим, з огляду на ту характеристику нашого життя, яку дав Мирослав
Володимирович, маю питання: як бачиться із Франції ситуація на схід від
кордонів Євросоюзу — і політична, і інтелектуальна ситуація? І зокрема, чи
відбувається в цій ситуації якесь відчутне розрізнення Росії, російської ситуації і того, що відбувається в Україні?
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Олів’є Монжен: Для тих, чия позиція, як моя, була сформована на базі
антитоталітарного руху, поза проблемами культурної ідентичності, очевидно, що Україна належить до європейського кола. Я вважаю, що ми ще погано знаємо європейську історію ХХ століття. Це лишається великим питанням. На нас велике враження справила книга Тимоті Снайдера «Криваві
землі», що показує, якою мірою Польща, Білорусь та Україна стали жертвами злочинів ХХ століття. Гадаю, ми ще не знаємо історії цієї Європи. Тож
для нас дуже важливо змінити своє бачення тоталітарної Європи, що узвичаєно відсилає нас до нацизму і концтаборів, навіть якщо це дуже важливо;
була ще безліч інших таборів, чого ми ще не осмислили. Тому, безперечно,
важливо сприяти тому, щоб українські літератори, філософи приїздили до
Франції, але найголовніше, слід змусити французів зрозуміти (саме тут полягає фундаментальна інтелектуальна проблема), яким є історичне місце
України. Тут ми повертаємося до проблем історичної пам’яті, про які власне щойно ішлося. В цьому напрямку у нас мало зроблено, і справді є ризик
(ви бачите, що я активно намагаюся протидіяти цьому), що Україну і надалі
вважатимуть тільки сателітом Росії, що не відповідає історичному процесу.
Можливо, ми перебуваємо на початковому етапі, коли назріло завдання
переписати історію Європи. Гусерль та інші великі мислителі повоєнного
періоду говорили про кризу європейської свідомості (це саме термін Гусерля). Сьогодні нам треба повернутися до осмислення кризи європейської
свідомості у новому історичному контексті — з питанням Росії, її влади, яка
поєднує державу і ринок, ресурси, якими вона володіє. Тут ми стикаємося
із проблемою. А втім, ми завжди вважали, що коли Росія познайомиться з
ринковою економікою, роль держави зменшиться. Ми вважали, що люди,
які знали комуністичну владу, не захочуть більше сильної державної влади.
Це те, чого ми очікували від колишніх комуністичних держав: мовляв, вони
не захочуть більше сильної державної влади, бо мали цього занадто багато.
Та ба! Ми бачимо подекуди, що з ринком держава повертається. Саме такі
випадки недостатньо нами осмислені. Тут подвійна проблема. Перша проблема — це повернутися до історичної пам’яті та філософськи осмислити
європейську свідомість. Ми готуємо на наступний рік у журналі «Esprit»
велике опитування, плануємо надіслати наші запитання філософам усього
світу для того, щоб дослідити сучасний нігілізм. Адже починаючи з кінця
ХІХ століття (Ніцше) питання європейської свідомості — це нігілізм. Що
становить цінність цінності? Того, що зветься цінність цінності, більше немає, навіть в економіці її немає. Немає еталону. Тож перший пункт — необхідність великої філософської роботи навколо європейської свідомості в
контексті ґлобалізації. Не для того, щоби втратити, розпорошити Європу.
Не можна вдовольнятися тільки економічною наукою, не можна вдовольнятися у філософії, як це часто має місце, аналітичною філософією та коґнітивізмом. У Франції дедалі більше філософія є саме такою. Треба повернутися до великих питань філософської свідомості. І Україна тут набуває
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фундаментального значення. А друга проблема — це осмислення питань
демократії, котрі, як сказав Розанвалон, стають комплексними. Ви говорили про спонтанну і репрезентативну демократію. Проблема сьогодні полягає, якщо ви поїдете до Тунісу або Єгипту, у політичній репрезентації. Там
наражаються на неспроможність створити демократичні партії, які б репрезентували спонтанні рухи. Я гадаю, що й у вас тут також існує проблема
із партіями. У нас, у країні просунутої демократії ми також сьогодні маємо
політичну репрезентативність, яка є надто застиглою, яка блокує реформи.
Тож питання політичної репрезентації переплітається з питанням спонтанної демократії, соціальних мереж та ухвалення рішень. Рух має бути подвійним. Недостатньо сказати «ми мусимо краще знати Україну». Треба
також мати іншу репрезентацію України. Україну погано знають. Це найголовніше, фундаментальне питання. І тут відповідальність лежить якоюсь
мірою на наших політиках. Мені нагадали вчора, що наш колишній
прем’єр-міністр невдало висловився про стосунки України й Росії. Тому ж
бо книга Тимоті Снайдера дуже важлива для нас. Всі французькі поважні
журнали присвятили їй огляди. Це ознака того, що ми по-новому підходимо до осмислення європейської історії. Я особисто вважаю, що треба дати
новий поштовх європейській думці. І в рамках ґлобальних проблем, і в
рамках Європи. Бо що являє собою інституційна Європа та її труднощі? З
одного боку, маємо експертизу, яка головним чином є економічною експертизою, а з іншого — популістські реакції, базові реакції. Треба вийти з
цього контексту, треба віднайти певне співвіднесення з історією, з простором і часом. З тією економічною парадигмою, що розвивається. як процес,
як машина, котру нам не вдається контролювати, ми втратили співвіднесення із простором і часом.
Сергій Йосипенко: Я хочу повернутися до початку нашої розмови про інтелектуалів. Ваше покоління було антитоталітарним, і я не думаю, що нове
покоління є антиґлобалістським, але воно, безперечно, буде організованим
фактором ґлобалізації. Тож яким чином? І друге питання — про співвідношення публічного простору і інтелектуалів. Можу послатися на Марселя
Ґоше, котрий казав щодо сучасних інтелектуалів — залиште свої теорії собі
і дайте нам розв’язання. Який вихід ви бачите із цієї колізії?
Олів’є Монжен: Я почну з другого питання. Я думаю, що треба повернутися до філософського осмислення фундаментальних питань. Що таке
грецький поліс, логос, філософське знання? Ян Паточка нагадав нам про
це, цитуючи Геракліта: «поліс» дорівнює «полемос», це союз у незгоді. Це
означає, що треба мати спільні правила, щоби бути незгодними. Саме це і є
демократією. На площі та в асамблеї. У репрезентації та на майдані. Все це
слушно й сьогодні. Це означає думати про одиничне та численне одночасно. Тому я й цікавлюся архітектурою та питаннями урбаністики. Як створи-

12

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

Політичний простір і філософський дискурс

ти спільноту в Сан-Паоло, де 22 мільйони населення. Часто буваю у Бразилії,
в Латинській Америці; там світ швидко розвивається. Це проект створення
спільноти, об’єднання у незгоді. Це філософський проект. Цей проект створення спільноти, як сказав Жан-Люк Нансі, є проект створення світів.
Подивіться на європейські інституції. Я європеєць, ми чекаємо на Україну і
сподіваємося, що все відбудеться належним чином. Як функціюють європейські інституції? Я щойно сказав, що, з одного боку, є експерти, а з іншого — народи. З одного боку, ми маємо консенсус щодо правил, а поряд із
тим — диссенсус народів. Європа складається з народів, які все менше і
менше хочуть цієї Європи експертів. Ми живемо у світі, який перебуває між
консенсусом і диссенсусом. І часто він не знає, де саме він перебуває. Поль
Рикер говорив про «конфліктний консенсус». Існування дискусійного простору вимагає наявності мінімальної спільної мови. Якщо ви хочете мати
правила, які будуть чимось більшим, ніж просто інструмент, як казав
Габермас, більшим, ніж експертиза, необхідна спільна мова. За моїми спостереженнями, щодо багатьох питань немає спільної мови. У Франції часто
політичні дискусії зводяться до юридичних, технічних. Це робота філософів, завдання аналітичної філософії Декомба — відновити мінімальний сенс
слів, за допомоги яких ми ведемо дискусії.
Що стосується інтелектуалів, то я вважаю, що сьогодні інтелектуал —
це дедалі більше інтелектуал-технік, інтелектуал-експерт. Треба опиратися
тому, щоб філософська мова ставала «полонянкою» спеціалізації, експертизи. Тому що це призведе до того, що замість політичного дискурсу, який має
впливати на репрезентацію, ми матимемо або дискурс на кшталт «ми не можемо зробити інакше», ніби існує економічний процес, який розгортається
незалежно від нас, або реакцію обурення. Рух обурених ми бачимо потроху
повсюдно. Рух обурених — це також рух відмови. Тож ми маємо справжню
проблему, проблему перехідного періоду, нове у політиці. Все, що я писав
про демократію, не втратило актуальності, навіть стало ще актуальнішим.
Хто міг передбачити те, що відбулося в Каїрі та в Тунісі? Мені подобається
формула одного французького інтелектуала, який переінакшив висловлювання Маркса. Маркс сказав: «Філософи пояснювали світ, однак завдання
полягає в тому, щоби змінити його». Ми бачили, що з того вийшло. Сьогодні
проблема в тому, що світ дає собі раду сам, ми йому не потрібні. Це економічна машина, ґлобалізація, яка не підкоряється нам. Натомість ми маємо
великий дефіцит інтерпретації. А також — дефіцит філософського стану,
здатного думати разом. Філософський стан став надто технічним; він не є
стурбованим. А я згоден з Сократом, з Паточкою, який писав стосовно
Сократа, що ми думаємо тільки тоді, коли ми стурбовані. Тут ми підходимо
до питання: «що таке думка?» Журнал — це не академічний інструмент, тому
що журнал створюють для того, щоб осмислювати події. Події створюють
журнал. Питання в тому, що вважати подією. Це не просто актуальна інформація, яку ми чуємо по радіо. Проблема сьогодні — виявити, що саме є
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подією. Це стало дуже складно, тому що ми перевантажені інформацією.
Світ дуже ущільнився.
Я вважаю, що проблемою нового покоління є дефіцит інтерпретації поточного історичного моменту. Сьогодні це складно вловити, треба докласти
більших зусиль, щоб осмислити Європу у світі.
Сергій Пролеєв: Я хотів би цей мотив підхопити. Оця відсутність стурбованості інтелектуалів, яка, зрештою, і є засновком плідності думки, не може
не непокоїти. Як нам її діагностувати? Чи свідчить це про те, що інтелектуали, перетворившись на таку собі університетську спільноту, просто відпрацювали свій історичний ресурс, як, скажімо, свого часу відпрацювала
свій ресурс схоластика.
Чи не виникає тоді питання про тих нових мисленників, нових акторів
інтелектуальної праці, які здійснять власне цей діагноз сучасності й повернуть думці цю живу дотичність до спільної події, в яку ми всі занурені, — до
події сучасного світу.
Олів’є Монжен: Я багато в чому згоден з вами. Відповім, по-перше, як
француз. У Франції державний сектор важливіший, ніж приватний. Університети є державними. Тож поширеним явищем, навіть серед молодих науковців, є те, що філософ Джузеппе Феррарі наприкінці ХІХ століття називав
«найманими філософами». А журнал «Esprit» є незалежним, тобто інтелектуал-співробітник журналу не є тим, хто ґарантовано отримуватиме зарплату до скону віку. Сьогодні у Франції, де економічна криза дуже глибока, де
безробіття зростає, мене дуже дратують співробітники, які жодного разу у
своєму житті не бачили безробітного. Вони не можуть зрозуміти цих проблем. Безробіття погано репрезентоване профспілками, політичними партіями. Треба навчитися бачити невидиме. Коли ви сьогодні їдете до Латинської Америки, до Бразилії, до Колумбії, до Мексики, в усіх великих містах
є університети державні та приватні. Це не проблема релігії. А у Франції
вважається, що інтелектуал, який працює у приватному університеті, залежить від ринку і тому не вміє мислити, бо залежить не від держави. Візьмемо
приклад Боготи, міста, яке я добре знаю. Сьогодні це дуже жорстоке, дуже
напружене місто, реструктуроване університетами. Створюються університети, які стають урбаністичною базою міста. Я впевнений, що і в Києві були
університети, які підтримували власне існування міста. Європейські міста
були створені комерсантами й університетськими викладачами, які, до речі,
часто були монахами. Вони створювали свій простір. І проблема не в релігії,
проблема — це свобода простору, сприятливого для розвитку думки. В
Європі, у Франції бракує динаміки створення інтелектуальних інституцій.
Журнал «Esprit» є одним з небагатьох незалежних журналів. Те, що відіграє
важливу роль в політиці, має відігравати таку саму роль у просторі знань. Я
спостерігаю, що в Новому світі, який швидко розвивається, створення на-
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вчальних просторів, не тільки вищої освіти, дуже важливе. Сорок років тому
разом зі мною в Сорбонні навчався колумбійський студент, ми були друзями і разом вивчали філософію. Десять років по тому він створив університет
в одному колумбійському місті. В університеті спочатку навчалося три тисячі студентів, сьогодні їх тридцять тисяч. І що вони зробили у своєму університеті? Лікарню. Тобто в університеті ми бачимо всі елементи соціальної дії. Якщо університет не залежить від держави, це не означає, що він
буде запроданий ринкові. Питання не формулюється як «держава або ринок». І я не заперечую ролі державних університетів. Треба з’ясувати, чому
мало творчості, мало «стурбованості».
Мирослав Попович: Я хотів би зауважити. У нас є університети у великих
індустріальних містах. У Дніпропетровську, наприклад. Все там добре, і студенти там прекрасні. Я там буваю час від часу. Лекції там на належному рівні викладаються. Але ці університети не є осередками для інтелектуального
розвитку. Вони не створюють клімат. Вони перебувають під тиском індустріальної ідеології. Так було і за часів соціалізму Хрущова та Брежнєва, і за
часів Сталіна, і сьогодні, за умов дикого капіталізму — вони так само закриті у своїй шкаралупі. Мені там не цікаво виступати. Студенти на мене дивляться і з інтересом, і доброзичливо, але як на актора на сцені, а не як на
співавтора. І тому цей поділ між спеціальностями чи, може, соціокультурними функціями дуже болісно відображається на всьому культурному житті. Наприклад, ми говорили про те, що гуманітарний аналіз потребує простої семантики — семантики, яка могла б перекладати якісь спеціальні
питання на той самий вічний неспокій. Ми маємо приклади лінґвістичних
теорій, що намагалися знайти якісь прості цеглини для гуманітарного знання і порівнювати різні культури за цим принципом. Наприклад, Анна
Вєжбицька в Австралії та ін.
Олів’є Монжен: Так. Візьму один приклад. Ґлобалізація — це не тільки
економічна ґлобалізація. Якщо ми хочемо зрозуміти це, треба примусити
себе працювати над основними поняттями сучасної ґлобалізованої та фінансової економіки: ризик, заборгованість, інвестиція. Всі ці поняття походять з теології та філософії, а сьогодні їх розглядають суто в кількісному
вимірі й виражають у цифрах. Треба змусити себе повернутися до філософського осмислення економіки. Цього не зроблено. Сьогоднішня репрезентація економіки є квантитативною. І тут — я абсолютно згоден з вами — маємо семантичну проблему. Але також і проблему реактивації рефлексії. Я не
шукаю геніального філософа, який нас врятує, у нас є належна кількість
мислячих людей. Якщо з’явиться новий Аристотель, тим краще, але можна
сказати, що Аристотель вже існує для того, щоб думати над проблемами сучасної економіки. Тут інша проблема. Ми мали проґресистське бачення філософської думки, що призвело до того, що сучасну економіку стали вважаISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3
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ти кінцевою найвищою точкою знань і точною наукою, яка спирається на
математику. Це помилково. Треба критикувати тоталітаризм, але треба також критикувати проґресизм філософської думки, який заважає нам думати, користуючись тими поняттями, які у нас є. У нас у Франції сьогодні немає великих постатей у філософії, як то було раніше, — Дерида, Рикер,
Мішель Фуко. Коли нам було по двадцять років, ми ходили вечеряти до
Рикера. Сьогодні молоді вчені не мають таких метрів або їхні кумири є іноземцями. Я думаю, що класики, у літературі чи у філософії, — це ті, хто лишається завжди сучасним. Для того, щоб думати, щоб осмислити створення
нових держав, мені радше потрібен Гобс, ніж якийсь соціолог, який живе у
Дубаї. В нашому розпорядженні є багато речей. Наприклад, про кого з філософів сьогодні знову багато говорять? Це Симона Вейль. Вона була анґажованим філософом, її дуже сильна філософія відповідає нашому часові; це не
філософія медіації, це не геґельянська філософія. Наша епоха є епохою семантичних зламів, які ускладнюють медіації, ми вийшли з вертикального
світу. Поряд із тим набуло актуальності нове прочитання мислителів попередніх часів. Наприклад, ми нещодавно видали повне зібрання творів Клода
Леві-Строса. Питання антропології є також фундаментальними, нове прочитання, коментування творів Леві-Строса — це дуже цікаво. Треба перечитувати, переймати ідеї відповідно до запитів нашої епохи. Це означає, що
треба мати запитання. Поль Рикер або Жиль Дельоз говорили, що не треба
шукати рішення, треба добре формулювати проблеми. Наша біда в тому, що
ми сьогодні дуже погано формулюємо проблеми. Адже ми не думаємо про
неґативне, нібито існує якась заборона на неґативне. Сучасний світ, може,
тому що він був занадто збурений, — така вже його історія, — не хоче бачити
неґативне. Звідси лімітація споживання, яка проходить через цифрові технології; це суто режим споживання, режим надспоживання. Ви можете мати
інтелектуальне надспоживання і не думати. Це питання, яке порушувалося
ще з часів Ніцше. Я думаю, що нігілізм — це найсучасніше питання. Нігілізм
не означає не думати, це означає ізнов навчитися думати.
Олег Білий: У мене є ще зауваження щодо ґлобалізації. Я хотів би повернутися до нашої провідної теми. Касторіадис колись говорив, що для Європи
і для розвитку європейських інституцій були важливі два проекти. Один
проект, як він казав, емансипації, тобто проект колективної автономії, і
проект ринку. У цьому зв’язку у мене таке запитання. Ви говорили сьогодні
про те, що в умовах ґлобалізації надзвичайно важливе поширення демократичних інституцій. Через комунікативну вдосконалену мережу, таку як Інтернет, через взаємини між націями, між країнами, інтелектуалами.
Натомість ми спостерігаємо сьогодні, зокрема в Україні, як запозичені або
пересаджені на наш ґрунт інституції перетворюються на знаряддя авторитарної системи, авторитарного режиму, наприклад конституційний суд,
який в умовах України виконує функцію, що полегшує політичні репресії.
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І в цьому зв’язку ми знаємо також приклад з історії, коли чимало з країн
Латинської Америки взяли за взірець американську Конституцію. Це —
Венесуела, Бразилія, Аргентина. І попри те вона також стала знаряддям
диктатур. Як цю ситуацію можна пояснити? І чи не пов’язане це, особливо
сьогодні, з настанням доби імітацій, симулякрів?
Олів’є Монжен: Ще раз повторюся: найбільше мене цікавлять дуже наочні речі. Коли я вивчаю питання урбанізації, це означає, що я маю простежити, як змінюється демократія на світовому рівні, й вийти за рамки ідеї,
що відкритий ринок є чинником демократизації. Ні, сьогодні ми повсюдно
спостерігаємо реорганізацію співвідношення «держава — ринок». Немає
більше окремо вільного ринку й окремо диктату держави; виникає нова алхімія, яку треба осмислити. Європейська «філополітика» (політична філософія) осмислювала розвиток класичної держави-нації. Сьогодні більше
немає класичної держави-нації. Я казав, що потрібна не нова філософія,
але, можливо, нові Лок, Гобс і Русо, необхідно думати про те, що виникає у
сучасному контексті. Чому їх немає? Русо не думав у порожнечі, він осмислював сучасні йому проблеми. Саме через це я люблю «філополітику». Але
це не означає, що демократичне питання перестає існувати. Навпаки, треба
його зберегти, як вісь європейської філософії, а не казати просто, що все
скінчено. Ви тут добре знаєте, що треба динамізувати демократію. У світовому масштабі політична демократія є проблемою номер один, тому що
ґлобально репрезентативний політичний клас, тобто публічна сила, розглядається як корумпований, «клієнтелістський», якщо взяти Латинську
Америку або Африку. Наявна криза репрезентації. Ви маєте рацію — потрібна не лише спонтанна демократія, потрібна також і репрезентація. Але сьогодні у світовому масштабі репрезентація є неґативною, як тут, в Україні,
так і у Франції, в іншому контексті, так само й у Бразилії. Лула, президент
Бразилії, не спромігся здійснити політичну реформу, тому що бразильський
політичний клас надто корумпований. Але він дав поштовх урбаністичній
та соціальній демократії. Коли я писав свою книгу, я мав більш позитивне
бачення подальшого розвитку політичної демократії. Все виявилося набагато складнішим. Сьогодні треба, як це робить П’єр Розанвалон, думати про
страти (шари) демократичної дії.
Сьогодні запит на філософію дуже великий. Створюються філософські
журнали — не академічні, а більш популярні. Запит на філософію — це запит на сенс життя: «дайте мені сенс мого життя». Так запитують у філософів,
як вчора питали у священика. Треба порушувати ці питання. Є такий запит
на філософію, яка б дала нам суміш стоїцизму, вчення отців церкви тощо.
Люди, які більше не знають, як сьогодні діяти, шукають сенс як щось на
кшталт спіритуальності. Але філософія — це не спіритуальність.
Ще одне питання, яке мене цікавить, — це майбутнє релігії. Я не піддаю сумніву ідею Марселя Ґоше, що ми живемо у пострелігійному суспільISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3
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стві. На світовому рівні у релігії світле майбутнє. Французам, які зі своєю
традиційною світськістю вважають, що світ втрачає віру та релігію, я кажу,
що треба бути уважними й добре подумати про майбутнє релігії. Стосовно
багатьох питань ми пристаємо до геґелівської позиції й думаємо, що вони
можуть втратити своє значення. Але є багато речей, які не минають, вони
переконфіґуруються, реструктуруються, але лишаються жити. Питання релігії є центральним для країн Центральної та Північної Америки. Всі соціологічні дослідження показують, що євангелістські церкви посядуть провідні позиції до 2050 року. Чому? Тому що євангелістські церкви нагадують
маленькі капіталістичні підприємства, вони дуже добре супроводжують
сучасну економіку.
Сергій Пролеєв: Чи не виникає тут парадокс? Бо, з одного боку, вже кілька десятиліть ідеться про втрату довіри до макронаративів, а з іншого — такий велетенський макронаратив, як християнська віра, не лише працює, а
й, судячи із цих передбачень, опановує дедалі нових і нових віруючих. То як
поєднати ці дві ідеї?
Олів’є Монжен: Це складніше. Якщо ми візьмемо католицьку церкву, то
тут ми маємо давній конфлікт церкви і держави. Якщо ми візьмемо проблеми католицизму в Європі, то добре видно, що наявна криза європейської
церкви, але це не можна сказати про Латинську Америку та інші куточки
світу. Ви слушно зазначили, що відбувається переміщення центрів: те, що
відбувається у Європі, — це не те, що відбувається у масштабі світу. Ми,
філософи, маємо думати про те, що становить «кризу європейської свідомості»; це була назва книги Поля Азара про добу Відродження у Європі. Я
вважаю, що ми переживаємо таку саму епоху, як Відродження; ми знову маємо осмислити кризу європейської свідомості у світі, який вже інший, у світі, що розширився та ґлобалізувався. «Ґлобалізувався» означає, що ми маємо спільні проблеми у різних куточках світу. Я не хочу сказати, що історія
Європи закінчилася і десь розвиваються інші світи. Я думаю, що Європа
має, що дати цьому бідному світові, який не має правил, які б його стабілізували. Майбутнє Китаю дуже непевне, дуже крихке. Отож, думати про
кризу європейської свідомості — це думати також про місце України в
Європі. Думати про кризу європейської свідомості, бо тут ми надто швидко
вийшли з антитоталітаризму (я повертаюся до Тимоті Снайдера), — це означає куди більше зважати на неґативну пам’ять ХХ століття, ніж ми це робили раніше. Молоді покоління — я говорю про Францію — вже забули ГУЛаг.
До речі, Поль Рикер, який багато працював над питаннями дискурсу, назвав
одну зі своїх найголовніших книг «Пам’ять, історія, забуття». Ми маємо
необхідні інструменти для осмислення.
Сьогодні, коли ми у Франції говоримо про кризу, то маємо на увазі
кризу економічну: проблему робочих місць, зайнятості. Вочевидь, коли ви
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слухаєте політиків, близьких до пана Оланда, ви чуєте: «Ми швидко вийдемо
з кризи». Минуло вже п’ять років, як сталася економічна криза 2008 року. В
журналі «Esprit» ми одразу писали: «Треба почати входити в кризу». Це
означало, що проблема не тільки у виході з економічної кризи, проблема
сучасної кризи в тому, що це глибока інтелектуальна криза. Тут ми маємо
працювати всі разом, немає української відповіді, французької, іспанської
або бразильської. Які питання для нас є спільними, саме в цьому й полягає
ґлобалізація, і в тому, як ми їх відтворимо у своїй історії. Але спочатку ми
маємо спільні питання. Це дещо нове. Раніше політика будувалася за принципом «це я, я є індивідуальністю, і я підіймаюся до універсального». Тепер
спільні питання завжди й постійно передують для нас. Саме через це ми
маємо відновлювати й посилювати наші контакти. Що більше ми ґлобалізуємося, то більше фраґментованим стає світ.
Мирослав Попович — академік, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України, головний редактор часопису «Філософська думка».
Сергій Пролеєв — доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України,
президент Українського філософського фонду.
Олег Білий — доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН
України
Сергій Йосипенко — доктор філософських наук, завідувач відділу історії філософії України
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НЕВЕЛИЧКА ЕКСКУРСІЯ
ПО ФІЛОСОФСЬКИХ ЛАНДШАФТАХ
ПЕТЕРА СЛОТЕРДАЙКА
Петер Слотердайк уже добре відомий українській
філософській спільноті та інтелектуальній громадськості через працю «Критика інструментального
розуму» та сферологію, розгорнуту у трилогії «Пузирі, ґлобуси, піни». Оскільки запропонована нижче екскурсія по філософських ландшафтах цього
неординарного і навіть екстраваґантного мислителя не може перетворитися на довготривалу подорож, бо має за мету розставити деякі маркери та дороговкази на окреслених теренах, ми почнемо її на
тому відрізку шляху, де зазначені праці, наче узгір’я,
вже залишились позаду, але все ще залишаються на
горизонті.
Але було б нечемно не сказати на початку цієї
екскурсії кілька слів про самого філософа, який, за
висловами багатьох його колеґ, є гідним продовжувачем філософсько-літературної традиції Ф. Ніцше,
найпоетичнішим філософом у Німеччині, блискучим есеїстом, майстром слова та інтелектуальних
провокацій. Власне за це, серед багатьох інших нагород, які вже є у послужному списку філософа,
2013 року йому було присуджено почесну премію
імені Людвіґа Бьорне [Information Philosophie, 2013: p.
131] 1. Усе перелічене у Слотердайка не є самоціллю,
1
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а підпорядковано меті оновлення німецької філософської культури. Йдеться
не тільки про подолання наслідків так званого «тевтонського стилю» мислення, а про занепокоєння станом і перспективами сучасної філософської
думки, яка демонструє тенденцію до саморозчинення у соціологічній та політологічній проблематиці. Можливий порятунок Слотердайк вбачає у поверненні філософії до проблемного поля мистецтва і культурології.
У зв’язку з цим треба зазначити, що культурологічний поворот (kulturwissenschafnliche Wende, cultural turn) характеризує не тільки напрямок пошуків Слотердайка, а взагалі є панівною тенденцією у західній гуманітаристиці [Die kulturwissenschaftliche Wende… 2005: S. 30 — 32]. Щодо філософії це
знаходить прояв у розширенні меж неіституціалізованої філософії, насиченої культурними смислами, у міждисциплінарних дослідженнях, де філософія відіграє активну роль у створенні соціокультурних синтезів та діагностиці станів суспільства і культури. Окремо треба сказати про обґрунтування
можливостей і комунікативний досвід інтеркультурної філософії. Латентний
і неприхований інтеркультурний діалог є принциповим моментом у філософських експлораціях Слотердайка, який вважає себе нічиїм учнем і послідовником, але намагається тримати у полі свого ментального зору всю
історію культури і філософію в ущільненому просторі і часі.
Отже, у культурологічному мейнстримі сучасного людино- і суспільствознавства Слотердайк намагається рухатись на свій лад і розсуд. Цей рух не
відбувається навмання під впливом миттєвих настроїв і примх, а має траєкторію, притаманну транстемпоральному номадичному мисленню, що час
від часу повертається до своїх джерел, тобто до античної філософії. Хто тільки йому не зустрічався — в екзистенційному розумінні цього слова — на
віражах, роздоріжжях та проваллях його віртуальних філософських мандрів, незрозумілих для стороннього спостерігача. Слотердайк є своєю людиною не тільки у різних оселях давньогрецької філософії, починаючи з агори
та діжки Діогена і завершуючи багатоповерховими спорудами Платона,
Аристотеля та затишним садом Епікура. Його численні філософські твори
стають місцями зустрічі, своєрідними салонами у дусі салонної західноєвропейської культури, де Слотердайк виступав сам і запрошував гостей з різних епох і культур. Найчастіше він спілкувався з Ф. Ніцше, М. Гайдеґером,
Е. Чораном, Ж. Дерида, М. Фуко та іншими представниками французького
структуралізму, якими він займався ще під час підготовки своєї маґістерської праці, а також з мислителями психоаналітичного напрямку.
За часів становлення Слотердайка як філософа ориґінального мислення і не менш ориґінального жанру, тобто в 1960 — 1970-х роках, у Німеччині
нє філософської думки; 2005 — премія німецького видання «Financial Times»; 2005 —
премія імені Зиґмунда Фройда за наукову прозу; 2005 — почесний знак Австрії за
видатні досягнення в науці та мистецтві; 2008 — премія імені Лесинґа за критику;
2008 — премія імені Цицерона за ораторську майстерність.
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домінувала Франкфуртська школа, на яку покладали сподівання щодо духовного оновлення німецького суспільства. Інтелектуальна мода на франкфуртців не тільки в Німеччині, а й у цілому світі тривала досить довго. Саме
їй слід завдячити появою на філософському небосхилі нових зірок. Таких,
як Ю. Габермас та А. Гонет. Але зірка Слотердайка, яка зішла у сузір’ї
Франкфуртської школи, згодом почала рухатись дещо в іншому напрямку.
Песимістичній діалектиці Просвітництва Т. Адорно і М. Горкгаймера він уже
у «Критиці цинічного розуму» (1983) протиставляє оптимізм «Веселої науки»
Ф. Ніцше. Ідеї та знахідки раннього Слотердайка, зокрема нове обґрунтування змісту та місії Просвітництва, програмні настанови «креативного життя», наголошування філософсько-освітнього виміру суб’єктивності у подальшому визначатимуть ландшафтний дизайн його поетичної філософії.
Франкфуртська школа залишила свій відбиток також і в подальшій
творчості Слотердайка. Він не залишається байдужим, коли йдеться про гострі проблеми сучасності, намагаючись дати відповідь на них у філософській есеїстиці та публіцистиці. Як приклад тут можна навести такі праці, як
«Євродаосизм. До критики політичної кінетики» (1989), «Обіцянки по-німецьки. Промови про власну країну» (1990), «Струшування повітря. До
джерел тероризму» (2002) та багато інших. Слотердайк не веде життя кабінетного академічного філософа. Він є публічною людиною, впродовж багатьох років на німецькому телебаченні виступає одним з модераторів програми «Філософський квартет» (канал ZDF), також часто бере участь в
австрійській програмі «Зоряний час філософії» (канал 3Sat). Ораторський
талант, майстерне володіння риторикою і методикою подання філософського матеріалу роблять Слотердайка неперевершеним популяризатором
філософії. Одну з його останніх праць, що має назву «Філософські темпераменти. Від Платона до Фуко» (2009) і висуває домагання на «альтернативну
історію філософії» [Sloterdijk, 2009b: S. 7], можна з повним правом назвати
зразком популярної філософської літератури, коли доступність досягається
не через спрощення матеріалу, а через живий діалог зі знаковими фіґурами
філософської думки. Професійний філософ і читач, що цікавиться філософією, тобто є аматором у справі мислення, у Слотердайка зустрічаються
безпосередньо у просторі різних філософських традицій. Філософи за покликанням далеко не завжди є університетськими професорами, але вони
стають творцями власних альтернативних проектів історії філософії, які мають право на існування, хоча і можуть відрізнятися від відповідних університетських курсів, зміст яких реґламентовано навчальними планами.
Слотердайк так коментує назву своїх «альтернативних» історико-філософських етюдів: «Заголовок запропонованої добірки вказує на відомий вислів
Фіхте: «Те, яку філософію обирає людина, залежить від того, ким вона є».
Тим самим він хотів сказати таке: душі, схильні підкорятись, обирають натуралістичну систему, яка виправдовує їхню готовність прислуговувати; на
відміну від них, люди, горді духом, роблять свій вибір на користь системи
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свободи. Це спостереження знаходило безліч підтверджень. У своєму маленькому дослідженні я сподіваюсь показати, що шкала філософських темпераментів сягає далеко за межі типологічної опозиції між боягузами і гордими людьми. Вона має ту саму протяжність, що й душа, прояснена логосом;
щодо неї Геракліт стверджував: хоч би як далеко ми заходили, та все одно
неможливо досягти її меж» [Sloterdijk, 2009b: S. 10].
Філософський темперамент самого Слотердайка є темпераментом незалежного ориґінального мислителя, емансипаторський запал якого не обмежується відстоюванням власної гідності та свободи, а радше є проявом
занепокоєння долею людства і цивілізації. Мова його творів відповідає цьому
темпераменту, який не просто жадає оновлення, а постійно у парадоксальний спосіб створює ситуації інноваційного відродження або пригадування
майбутнього. У певному розумінні Слотердайка можна назвати аристократом духу, що сповідує демократичні цінності. Він не підспівує в унісон політикам і не побоюється стати на бік меншості, якщо та потребуватиме захисту. Деякі його пропозиції є утопічними, але їхня альтернативність політичним рішенням і навіть голосу громадськості змушує замислитись над
тими проблемами, які без гіперболізації залишилися б непоміченими. Як
приклад тут можна навести виступ Слотердайка проти введення у ФРН податку на заможність. На його думку, будь-які додаткові податки, якими обкладають заможних людей, мають бути добровільними, а не примусовими
[Wider die Vertenfelung… 2010: S. 26].
Щоправда, свої провокативні політичні ідеї він розглядає не як програму практичних дій, а лише як привід замислитись над тим, що є і що має
бути. «Я пропоную, — пише він, — здійснити серйозний мисленнєвий експеримент, адже вважаю, що перехід від примусу до добровільності належить
до найважливіших психополітичних та моральних питань прийдешності, це
рівною мірою стосується як оподаткування, так й екологічних проблем. Ми
вже більш не живемо за умов абсолютизму, а це означає, що до громадянина
не можна ставитись як до підданого. Отже, треба осмислити на цілковито
нових засадах феномен податків як прояву соціальної благодійності у громадянських суспільствах» [Wider die Vertenfelung, 2010: S. 26].
Провокативність мислення Слотердайка вказує не тільки на те, що він
був і залишається відданим послідовником Ніцше, а й на вірність сократівській традиції. Студенти, що навчались у Слотердайка, так описують свої
враження: «Слухачам його лекцій і учасникам семінарів здавалося, що відбувається надзвичайна подія: вони немовби перебували поблизу станції, де
сприймалися сиґнали духу часу, але водночас цілком у неезотеричний спосіб проводився тренінг з магічних провокацій свідомості» [Heinrichs, 2011:
S. 88]. Цьому далеко не останньою чергою сприяла мова філософа, яка відрізнялась від стандартів університетських професорів. Асоціативне мислення
Слотердайка мало бажані та свідомо культивовані побічні дії: перестрибування
з однієї проблемної лінії на іншу, нагромадження проблем, образів, — усе це
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разом утворювало неповторний стиль його творів і захоплювало слухачів
його промов та лекцій.
Тут можна навести паралелі з М. Гайдеґером. Разом із цим треба зауважити, що метафорика Гайдеґера мала за мету не тільки унаочнення засад
фундаментальної онтології, а й відмежування свого «поля мислення», за
яким він дбайливо доглядав. Мабуть, через це «чарівник з Мескірху» не полюбляв, коли студенти наслідували його у словотворчості. «Тут не гайдеґерують!» — попереджав він на семінарах зніяковілим студентам, які бажали
продемонструвати метрові свою прихильність та обізнаність [Култаєва,
2002: с. 15]. Слотердайк не намагається відокремлюватися та удавати таємничість, не приміряє на себе вбрання «короля у справі мислення». Його
власний мікрокосм належить до тих, що постійно розширюється й ніколи
не замикається на собі, чим власне і приваблює інших, охочих відкривати
нові терени у соціальних і культурних просторах. Метафорика і словотворчість Cлотердайка є засобами досягнення гранично можливої відкритості
та прозорості навіть там, де сам предмет дослідження чинить опір цьому.
Звернімося ще раз до порівняння цих двох мовно обдарованих філософів і
згадаймо, що Гайдеґер не виходив за межі локального. Натомість Слотердайка приваблювала terra incognita. Евристичні метафори та образи Гайдеґера є
зоровими. На це вказував ще Г.-Ґ. Ґадамер [Култаєва, 2002: с. 10]. У Слотердайка зорові метафори співіснують з акустичними, в інтерпретації їх значну
роль відіграють відповідні соціокультурні контексти, натомість метафорика Гайдеґера майже завжди залишалася позаконстекстуальною, хоча теорія
настроїв Гайдеґера багато в чому задала напрямок інноваційних теоретичних розвідок Слотердайка [Heinrichs, 2011: S. 169]. Лінґвістичний габітус
обох філософів відрізняється і ставленням до слів іншомовного походження. Гайдеґер намагається вживати їх якомога менше, натомість Слотердайк
жонґлює ними, вільно переходячи від національної оптики до космополітичної. Як свідчить наведений нижче уривок з його праці «У внутрішньому
приміщенні капіталу. Філософська теорія ґлобалізації», він вважає неточним термін «ґлокальне», поширений у сучасних описах розгортання ґлобалізації у локальних просторах та відповідних наслідків.
Прояви і наслідки ґлобалізації належать до дослідницьких інтересів
Слотердайка. Так само, як і його співмодератор у «Філософському квартеті»
Р. Зафранскі, відомий популяризатор філософії й автор бестселера «Скільки
ґлобалізації може витримати людина?», Слотердайк осмислює ґлобалізаційні процеси крізь призму становища людини у світі. Але менш за все він
хоче винести звинувачувальний вирок новим тенденціям розвитку сучасного суспільного життя на агорі громадської думки і запропонувати їй ще одну
футурофобію. Йому також замало виявити культурно-антропологічні та
соціально-антропологічні зміни, спричинені ґлобалізацією, як це роблять її
визнані дослідники, наприклад, З. Бауман чи У. Бек. Теоретичний дефіцит в
осмисленні процесів ґлобалізації дається взнаки попри рекордну кількість
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праць, присвячених цій проблематиці. Слотердайк намагається зробити
свій внесок до надолуження цього дефіциту. Його філософська теорія ґлобалізації ґрунтована на досвіді опрацювання Іншого у різних формах та репрезентаціях. Це інші культури, інші люди, інші можливості самореалізації,
освіти та виховання, а також різні простори, — одним словом, terra incognita.
Для нього релігія, культура і мистецтво є не стільки ресурсом філософії,
скільки практикою філософування. Застосовуючи термінологію Н. Лумана,
можна сказати про їх включеність до автопойєзису філософської думки.
Слотердайка зближує з Луманом, якого він критикує і називає «адвокатом
диявола» [Sloterdijk, 1999], і ще більш з Б. Латуром мовна еквілібристика,
застосування поняттєво-категорійного апарату сучасної біології та медицини у вигляді евристичних метафор. Проте це радше риса постмодерного
мислення, яке оперує поняттями ризоми, гібридів, інтродукції, імунної
системи, терапії тощо.
Але Слотердайк не є заручником чи епігоном цього мислення. Дифузний
постмодернізм — це не його стихія. Постмодерні цунамі ніколи не затоплювали до кінця ландшафти його мислення, бо вони були укріплені новітніми
теоретичними спорудами на зразок трансформерів. Укріплення без закріплення є принциповою характеристикою теоретичних конструктів Слотердайка. Статичні антропологія і теорія суспільства, передусім марксистського і постмарксистського напрямків, на його думку, вже не відповідають
сучасним реаліям, а відтак дезорієнтують людину у пошуках свого місця у
світі. У працях Слотердайка, присвячених долі євроінтеґрації — «Якщо
Європа прокинеться» (1994) та «Вагома причина бути разом» (1998), обґрунтовано необхідність пошуків нових форм мовного вираження нової
орієнтації. «Політика майбутнього, — проголошує він, — значною мірою залежить від модернізації візіонерської та пророцької функції інтеліґенції...
Для нас нова політика починається з мистецтва створювати слова, які відкривають горизонт на борту дійсності» [Sloterdijk, 1999: S. 50].
Це мистецтво Слотердайк відточує у роботі над теорією сфер, яку він
починає з «онто-кліматології» (Onto-Klimatologie), тобто з розгляду атмосфери як оболонки, яка не тільки об’єднує і захищає всіх живих істот, а й є
фундаментальною передумовою життя взагалі. У своїй «онто-кліматології»
він дещо зухвало пропонує здійснити термінологічну революцію у філософській думці, а саме замінити поняття «світ» на поняття «сфера», або
ж принаймні застосовувати їх як контекстуальні синоніми у сучасних
соціально-філософських та філософсько-антропологічних дискурсах. Тим
самим Слотердайк намагається унаочнити цю абстрактну категорію і водночас запропонувати альтернативу сучасним теоріям світового суспільства
[Sloterdijk, 1999: S. 169]. Своєю чергою, це вимагало оновлення категорійного апарату. Кулі, атмосфери, капсули, тканини — це далеко не повний
перелік категорійних інновацій, які, на думку Слотердайка, здатні розширити обрії філософської рефлексії сучасного світу.
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Своє бачення оновлення філософської антропології Слотердайк розкриває у сферології як теорії єдності людини і світу за доби ґлобалізації.
Вона стала його масштабним теоретичним проектом, «Opus Magnum», який
не обмежено трьома величезними за обсягом томами, що вийшли один за
одним наприкінці XX сторіччя та на початку нового тисячоліття. Це —
«Пузирі. Сфери, мікросферологія» (т. 1, 1998); «Ґлобуси. Сфери, макросферологія» (т. 2, 1999); «Піни. Сфери. Плюральна сферологія» (т. 3, 2004). Всі
три томи монументальної сферології — у німецькому виданні вони разом
налічують 2585 сторінок — висувають амбітне домагання створення не тільки нової онтології, а й нової епістемології. Співавтор кількох праць
Слотердайка і дослідник його творчості Г.Ю. Гайнріхс зазначає: «Сферологія
конституюється як форма знання по той бік встановленого корпусу наук.
Сам Слотердайк говорив колись про “демократичну езотерику”, покликану
пом’якшити нестерпний тиск від розколу світів знання» [Heinrichs, 2011;
S. 193]. Він продовжує тут розбудову проблемних ліній, закладених ще у
«Критиці цинічного розуму».
Серед таких ліній треба передусім назвати відтворення історії людства,
яку Слотердайк подає у новій ориґінальній інтерпретації постмодерного
зразка, а також визначення передумов і чинників конституювання просторів людського буття і мережі міжлюдських відносин. Перефразуючи назву
відомої праці Гайдеґера, цю трилогію можна було б назвати «Буття і простір». Оскільки поняття сфери тут є центральним, спинімося детальніше на
його характеристиці. Сфера приваблює Слотердайка тим, що є топічно
окресленим і водночас рухливим простором. Сфера не може бути раз і назавжди закріпленою, бо не є твердим тілом. Звернення до образу сфери, перетворення його на головну категорію нової онтології навіяно досократиками.
Сферика — це вчення про небесні кулі, а сферологія — частина геометрії,
що займається формою кулі. Гармонія і музика сфер приваблюють Слотердайка не менш, ніж античних філософів, бо музика у сферології є не
тільки проявом руху, а й універсальною символізацією його.
Але у постмодерній версії сферології це поняття за своїм обсягом є значно ширшим, до його атрибутики належать випромінювання, рухливість,
ефемерність. Сфера є також нематеріальною оболонкою, аурою, в якій людина творить і пізнає світ. Аура вислизає із накинутої на неї сітки понять та
визначень. Сфера — це не ковпак, який жорстко обмежує свободу всіх, хто
перебуває під ним. Вона належна тим, хто всередині, бо зростає разом із
ними, і водночас незалежна, вільна, неосяжна, вона викликає подив і захват. Слідуючи логіці Слотердайка, можна навіть припустити, що зоряне
небо над нами викликало у Канта подив і благоговіння через його сферичну
форму, що вміщує безліч інших сфер, рух яких підпорядкований законам
сферичної гармонії й супроводжується музикою сфер. Дослідник філософії
Слотердайка Г.Ю. Гайнріхс слушно зауважує щодо цього: «Під цим кутом
проект дослідження сфер можна вважати креативним трансфером здиву-

26

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка

вання світом — тобто первинного мотиву філософування — у площину духовного підпорядкування світу» [Heinrichs, 2011: S. 173]. Всі негаразди людського існування, на думку Слотердайка, виникають через «забуття сфер»,
зумовлене спадщиною субстанційної метафізики, яка дісталася західноєвропейській філософській традиції. Це нагадує гайдеґерівський вирок сучасності, звинуваченій у «забутті буття».
Мікросферологія у визначенні свого предметного поля нагадує мікросоціологію, бо спрямовує свою рефлексію на буття людини. Вона є спробою
обґрунтування нової онтології, антропології та методології дослідження передумов конституювання простору людини. Мікросферичні одиниці в онтології Слотердайка визначено як пузирі. Їх не можна ототожнювати з
мильними бульбашками, надувними кульками та іншими виробами розважальної культури у споживацькому суспільстві, про них почасти йтиметься
у завершальній частині трилогії, присвяченій перетворенню гармонійного
сферологічного буття на піни, хоча значну частину обсягу і цього поняття
утворюють онтологічні смисли. Але й тут піни описано як симультанні простори, вкладені один в одного. У випадку ж мікросферології мається на увазі засадове онтологічне поняття, а саме: базова молекула найміцніших міжлюдських зв’язків, що передують буттю одиничного, отже, про пару, яка, на
думку Слотердайка, є онтологічною і біологічною передумовою появи індивіда. Відтак пренатальне буття людини як буття у сферичній формі (In-Sphären-Sein) у своєму вихідному моменті залежить від інших. Цю ідею Слотердайк намагається висловити в епічній формі, тобто у наративі історії
втрати людиною своєї двуєдності. Це історія розквіту і зникнення інтимної
Атлантиди у матріархальному морі.
Фундаментальне положення шелерівської філософської антропології
про відкритість людини світові тут унаочнюється метафорикою материнського пузиря, виходячи з якого дитина стає відкритою світові. Ця метафорика водночас вказує на те, наскільки уразливою є сфера, навіть у своїй начебто найбільш захищеній формі, якою є материнський пузир. Вона вже від
самого моменту свого конституювання запрограмована на самознищення.
Так, вигнання з раю, на думку Слотердайка, може бути міфологемою сферологічної та психічної пракатастрофи, яку кожного разу переживають знову і знову, коли материнський пузир виштовхує людину у світ.
Мікросфера у Слотердайка — це простір, головною характеристикою
якого є здатність зростати, і водночас «душевно-просторова імунна система», здатна навчатися [Sloterdijk, 1999: S. 169]. У рамках мікросферологічних розвідок пропоновано цілком нову інтерпретацію понять «іззовні» та
«ізсередини». Зовнішнє тут модельоване внутрішнім. Розвиваючи цю тезу,
Слотердайк особливу увагу приділяє внутрішнім просторам, інтер’єрам людського буття. Цим просторам у його мікросферології надано таку характеристику, як одушевленість. Отже, без просторів, які нас емоційно підтримують
або, за термінологією Слотердайка, «несуть», люди стають непридатними
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до життя. Відносини між суб’єктом і світом у мікросферології зображено у
парадоксальний спосіб, а саме: «Я» проголошено ефектом простору. Заміна
поняття «світ» поняттям «сфера», за задумом Слотердайка, даватиме змогу
краще описати резонансне поле зв’язків та відносин.
Це наскрізна тема всіх трьох томів сферології. В мікросферології поглиблюється і розвивається проблематика людського внутрішнього, або екзистенційного, простору. Слотердайк тут спирається на гайдеґерівське розуміння просторовості людського буття, конституйоване через просторову
близькість людей, зменшення дистанції між ними й іншими робить людське буття відкритим світові. Також тут даються взнаки головні положення
соціології Ґ. Зимеля, витриманої у річищі філософії життя. Принцип сусідства, який детально проаналізовано у мікросферології, дає змогу зрозуміти
причини виникнення мікросфер. Людина як «геній сусідства» постійно
створює навколо себе «сюрреальні простори», в яких симпатії та антипатії
набувають просторового вигляду. Так, згасання любові та прив’язаності
констатовано як віддалення, а зближення означає конституювання інтимних стосунків.
Дослідження простору у мікросферології тісно переплетене з антропологічними експлікаціями. Одушевлені простори (Beseelungsräume), тобто
сфери, які виконують функції одушевлення і захисту та конституюють «Я»,
дають підстави для визначення людини як «ширяючої істоти» (Schwebewesen).
Вона ширяє в атмосфері внутрішніх (інтимних) і зовнішніх міжлюдських
стосунків. Трагізм людського буття, на думку Слотердайка, полягає в тому,
що людина живе у напруженні між двома орієнтирами: «все назовні» та «все
ізсередини». Це викликає у неї стан «деліріуму», але не через неможливість
рухатись водночас у протилежних напрямках. Ситуація виявляється більш
трагічною, бо обидва орієнтири «намагаються вивести людину за межі екстатичного переплетення суб’єкта у спільний внутрішній простір, де люди,
що реально живуть разом, живляться одне одним» [Sloterdijk, 1998: S. 87].
Головною тезою мікросферологічної антропології є визначення людини як
просторової істоти, що створює кулі і живе в них усередині.
Це положення набуває подальшого розвитку у макросферології, предметним полем якої є суспільно-історичний світ, де панує інструментальний
розум. З органічних пузирів сфери перетворюються на кулі та ґлобуси, побудовані за відповідними геометричними моделями. Макросферологію було
задумано її автором як «філософський роман» і водночас як «політичну поетику простору», який ґлобалізується [Sloterdijk, 1999: S. 206, 230]. Історію
ґлобалізації Слотердайк пропонує розповідати, починаючи з геометризації
неба у Платона та Аристотеля. Як відомо, в античній філософії форму кулі
визнавали досконалою. У макросферології Слотердайк пропонує простежити, як ураністична ґлобалізація, здійснена античною фізикою, поступово
перетворюється на морську, потім — на террестричну (terrestrische), тобто
земну, а згодом — і на електронну ґлобалізацію. Конститутивними чинника-
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ми таких перетворень є мореплавство, капітал та комунікація. При цьому
ґлобус має символічне значення, він визначається як «справжня ікона неба і
землі», а також як «світоглядний інструмент», який дає змогу збагнути цілісність та єдність світу. Слотердайк зауважує: «Кожний ґлобус, який прикрашав бібліотеки і салони освіченої Європи, вособлює нове вчення про примат
зовнішнього. До нього проривалися європейці, передусім першовідкривачі,
торговці, туристи, але вони спасали свої душі, одночасно повертаючись у
свої, обклеєні тапетами внутрішні приміщення» [Sloterdijk, 2005: S. 55].
Ґлобус як «світоглядний інструмент» дає змогу також здійснити реконструкцію ґранднаративу «про імперські та коґнітивні окупації світу».
Теоретичну основу такого розгляду утворюють ідеї філософії культури
О. Шпенґлера, доповнені методологічними настановами структуралізму і
постструктуралізму, що дає Слотердайку змогу сконцентруватися на морфологічному аспекті культури та історії в її множинних формах та репрезентаціях, стверджуючи, що форми мають своє власне життя, а люди є
«аґентурами форм» [Sloterdijk, 1999: S. 267]. Підтвердження цього Слотердайк знаходить скрізь: від форми нашої планети до витворів культури і
мистецтва. Макросфери, або ґлобуси, виникають на основі симбіотичних
мікросфер, які вже перестають бути материнськими. Цей процес супроводжує культурна творчість. У культурі люди водночас перебувають як усередині, так і ззовні. Вони можуть відкривати щось нове на африканському
континенті й водночас констатувати всередині себе «справжню Африку»
(das wahre innere Afrika). Зрештою, це, за логікою сферології, пояснює появу психоаналізу [Heinrichs, 2011: S. 210].
Розвиток культур і суспільств, згідно із Слотердайком, супроводжують
смерть, заздрість, злочинність. Групові ідентичності як макросфери конституюються лише за умов ритуального витіснення зла. Суспільства ж виникають через динамічну взаємодію інклюзії й ексклюзії. Розширення сфер супроводжується зменшенням їхньої одушевленості. Через це ґлобалізація
загрожує сферично захищеному буттю людини. На підставі цих міркувань
зроблено висновок про патології людської психіки, які нагромаджувались
упродовж доби пізнього Модерну. Він констатує: «ХХ сторіччя є добою політичних психозів, ядро яких скрізь утворюють психози, викликані зміною
формату, та симптоми просторового світу… Душі вже не знають, де і як вони
живуть, з ким утворюють спільноту, в якому форматі спілкуються, що можуть конвертувати, а що ні. Вони вже не знають, хто вони і хто є іншим, бо
сферологічно обґрунтовано, що таке знання виникає тільки там, де у достатній кількості зростають добрі первинні сфери, а їх перенесення до більш
широкого простору завжди супроводжує страх втратити себе» [Sloterdijk,
2001: S. 183]. Своєчасна терапія зазначених патологій та адекватні відповіді
на виклики ґлобалізації сприятимуть тому, щоб планета Земля й надалі залишалась одушевленою космічною квартирою. За сучасної доби Земля вже
візуалізується, згідно із Слотердайком, не тільки як ґлобус, а й як «світовий
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космічний корабель» (Weltraumschiff Erde), що пливе у космічному океані з
людством на борту.
Останню частину своєї трилогії під назвою «Піни» Слотердайк також
характеризує у термінології літературознавства, але вже як «гіперболічний
роман» та «філософський епос» [Heinrichs, 2011: S. 212]. Метафора «піни»
вказує тут не тільки на предмет дослідження, а й на спосіб його даності.
Вона, за задумом Слотердайка, передає надзвичайну легкість сучасного буття, унаочнює динамічні якості життя, констатує наявність «креативносамоубезпечуючих» створінь життєвого простору (kreativ-selbstsichernde
Lebensraumschöpfungen), а також нове співвідношення між життям і знанням. Свій інноваційний запал Слотердайк пояснює так: «Староєвропейська
життєва форма філософії та традиція філософського мислення вже остаточно вичерпані, біософія тільки розпочала свою роботу, теорія атмосфер досягла лише попередньої консолідації, загальна теорія імунних і комунних
систем ще у зародковому стані, теорія місць, ситуацій, занурень просувається дуже повільно, заміна соціології мережевою теорією акторів залишається
гіпотезою, яку визнають далеко не всі. Міркування щодо створення реалістично мислячого колективу для прийняття нової Конституції для ґлобального світового суспільства залишаються лише начерками. Дуже важко виявити загальну тенденцію на підставі цих передвісників. Лише одне зрозуміло:
там, де встановлюють втрату форми, там перестає зростати рухливість»
[Sloterdijk, (без року): S. 25–26].
Отже, життя і суспільство у плюральній сферології розглянуто у нових
телекомунікаційних контекстах, що потребує оновлення як онтології, так і
антропології нестійких формоутворень. Саме така нестійкість сучасних суспільств вимагає нового розуміння історії як процесу, в якому оживляються,
переформуються та розширюються душевні стосунки та фіксації. Слотердайк
пропонує спробу нової інтерпретації філософії історії у вертикальному і горизонтальному вимірах. На цих засадах створено арґументативну базу теорії
суспільства, яке Слотердайк визначає як «піноклітинне» (Schaumzellengesellschaft). Цю дещо екзотичну термінологію запозичено у відомого біолога
Я. Юкскюля, котрий свого часу вплинув на погляди таких значних представників німецької філософської антропології, як А. Ґелен і Г. Плеснер.
Я. Юкскюль на ґрунті досліджень популяційної біології та екології зробив
висновок, що довкілля людей і тварин перетинаються, а універсум можна
зобразити як мільярди чітко окреслених бульбашок, які скрізь перехрещуються. Але висновки плюральної сферології Слотердайка не обмежуються
такими спостереженнями. Він убачає в появі пін симптоми кризи сферичних форм людського буття. Адже вспінювання означає руйнацію цілісних і
одушевлених просторів, де люди можуть відчувати себе захищеними. За
доби пізнього Модерну, згідно із Слотердайком, поступово змінюється форма світу, вона починає втрачати свою округлість і вивертає внутрішній простір назовні.
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Продовженням сферології є культурно-антропологічна концептуалізація тенденцій розгортання ґлобалізаційних процесів, яку викладено у монографії «У внутрішньому світовому просторі капіталу. За філософську теорію
ґлобалізації» (2005). Філософська теорія ґлобалізації принципово відрізняється від її дослідження у соціології, культурології, політичних та економічних науках. Також і претензії ґлобалістики, поширеної на пострадянському
просторі, на міждисципларну основу дослідження цього феномену, потребують глибшої філософської концептуалізації тих змін, що відбуваються
у сучасному світі. У сучасному німецькомовному дискурсі ґлобалізації в
останнє десятиріччя культурно-антропологічна і політико-антропологічна
проблематика успішно конкурує з економічною, а також з неоліберальною
ідеологією ґлобалізму. Загальну методологічну настанову антропологічного
повороту в цьому дискурсі становить розгляд становища людини у реаліях
світового суспільства, яке конституюється внаслідок розгортання плюральних ґлобалізаційних процесів. Головним дослідницьким завдання тут
проголошено не опис дійсності, а обґрунтування вимог, як «зробити з ґлобальної дійсності ґлобальне належне», яке б забезпечувало людині гідне
існування [Safranski, 2003; Stichweh, 2010; Münch, 2009].
Для Слотердайка ґлобалізація передусім є складно структурованим процесом, що зумовив світоглядну революцію, наслідком якої стали практики
модерного привласнення простору і підпорядкування світу. А також пов’язана
з ними дислокація людини. Зрозуміло, що такі практики мають також процесуальний характер. Це здійснюється через візуалізацію історії привласнення простору через картини, фотографії, географічнї мапи, ґлобуси тощо.
Внаслідок цього історія істини та історія картин збігаються. Остання починає перекривати першу, а орієнтири змішуються з дезорієнтирами.
Перехід до культури зображення починається ще задовго до становлення інфраструктури інформаційного суспільства і появи екранної культури.
Картографія, поточне виробництво ґлобусів вбиває музику сфер, даючи
сферичним просторам свої прозаїчні назви. Картина ґлобалізованого світу,
згідно із Слотердайком, — це зображення останньої кулі, яка перебуває під
загрозою розриву через процеси, що відбуваються у неї всередині. Він метафорично описує ґлобалізацію як «експорт балдахінів», тобто оболонок у вигляді речей, які подорожуючі беруть із собою, щоб відчувати себе мов удома
в інших просторах [Sloterdijk, 2005: S. 193]. Слотердайк вважає такий експорт типово європейським мистецтвом жити. Саме європейським переселенцям належить патент на винахід «світового кемпінгу» (Welt-Camping).
Він зауважує: «Європейці, хоч би де вони були, скрізь виявляються найкращими спостерігачами. Використовуючи теорію як вікно, вони навчилися
спостерігати за іншими, вислизаючи від спостережень з протилежного боку.
Цей портал, який відкривається крізь таке ментальне вікно, зробив європейських підприємців на голову вищими за відкритих ними Інших у здатності описувати, аналізувати та діяти. Можна виокремити п’ять суттєво
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важливих форм, які сферологічно зумовлюють підпорядкування «білого»,
тобто невідомого, простору. Це:
— корабельна міфологія (Schiffsmythologie);
— християнська релігія;
— лояльність до вітчизняних князів;
— наукове осягнення зовнішнього простору;
— мовний переклад.
Кожна з цих практик створила власну поетику простору, тим самим
зробивши внесок до розв’язання епохального завдання, яке полягало в тому,
щоб зробити Зовнішнє придатним для життя прибульців та загарбників, або
створити ілюзію інтеґрації у це Зовнішнє, або справити враження його підпорядкування» [Sloterdijk, 2005: S. 194].
У соціальній онтології ґлобалізації особливе місце посідає положення
про ущільнення простору, що дає змогу створити модель компактного ґлобуса з ефектом присутності відсутніх. Слотердайк, навпаки, намагається обґрунтувати перспективу можливості розширення стиснутого простору. Його
філософська теорія ґлобалізації має радше антиґлобалістську спрямованість, бо ґлобалізацію він розглядає як початок кінця сферичних форм буття людини у світі. Цю форму, як зазначалося, він намагається реставрувати,
аналізуючи перспективу розширення ущільненого простору, який конституюється через розгортання ґлобалізаційних процесів. Головною з таких
конструктивних у його розумінні можливостей він вважає уповільнення і
темпів ґлобалізації, і біографічного часу. Протиставлення уповільнення
пришвидшенню останніми десятиріччями стає улюбленим мотивом
соціально-антропологічної критики ґлобалізації [Glotz, 1999; Reheis, 2005].
На ґрунті такого протиставлення створюються сучасні антиутопії існування
людини по той бік ґлобалізації. З уповільненням Слотердайк пов’язує сподівання якщо не на реставрацію, то принаймні на імітацію сферичних форм
у ґлобалізаційних соціокультурних контекстах.
Особливе місце у філософській теорії ґлобалізації Слотердайка належить «американології», у рамках якої він має намір здійснити «анатомію
спокуси» [Sloterdijk, 2005: S. 365]. Інтерпретації ґлобалізації як американізації є поширеним теоретичним стереотипом осмислення цієї нової політичної, економічної та соціокультурної реальності. Слотердайк неґативно ставиться до американської експансії на європейському просторі. Але він не
обмежується поверховою критикою цієї тенденції, намагаючись виявити
передумови її появи і розгортання. Стрижнем американської ментальності, згідно із Слотердайком, є оптимізм, самовпевненість, усвідомлення
власної унікальності та обраності як нації, що може і хоче створювати нове
на будь-якому просторі, а також експериментувати з людським життям та
іншими національними культурами, які потрапляють до американського
плавильного тигля. «Обраність, — підкреслює Слотердайк, — є паролем,
який розв’язує американцям руки на світовій арені» [Sloterdijk, 2005: S. 366].
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Американців він зображує як «ветеранів постісторії», які беруть на себе місію повчати інші народи, стаючи карикатурним утіленням ніцшеанської
надлюдини. Америка як найбільш постісторична країна світу не уникає
спокуси керувати історією. «Нещодавнє американське втручання у світовий
історичний процес, — зауважує Слотердайк, — має риси всеохопної реставрації. Вона імплікує зворотне перетворення США на історичну силу; це
було б немислимо без перетлумачення світу як арени, де все відбувається
історично. Але історію тут… розуміють як фазу досягнення успіху унілатерального стилю» [Sloterdijk, 2005: S. 373–374]. Ґлобалізація, особливо у такому її прояві, як американізація, чинить тиск як на людину, так і на національно зорганізовані суспільства. Реакцією на це є зростання потенціалу
опору в сучасних соціумах, які загострено реаґують на прояви попрання
людської гідності та на різні форми пригноблення і несправедливості. Отже,
філософська теорія ґлобалізації доповнюється політико-психологічними
дослідженнями її наслідків.
Підсумком таких теоретичних розвідок стала монографія «Гнів та час.
Політико-психологічний дослід» (2006). У ній Слотердайк розглядає такий
ресурс самоствердження людини у сучасному світі, як «тимотичні енергії».
Це поняття походить від грецького thymos (такий, що вимагає визнання,
значущий, авторитетний, поважний), але у Слотердайка воно охоплює всі
форми суспільного прояву і вираження гніву та гордості. Це дослідження
розгорнуто у проблемному полі так званого «забороненого знання про темний бік людської природи» [Sloterdijk, 2006]. Як і в попередніх своїх працях, він спирається тут на ідеї К. Маркса, Ф. Ніцше, М. Шелера, Е. Чорана,
Е. Канетті, а також на психоаналітичні та екзистенціально-антропологічні
трансформації марксизму.
Впродовж усієї історії людства постійно нагромаджується і виливається
гнів у суспільстві та гнів проти суспільства. Розкриваючи «справу гніву взагалі», Слотердайк описує перехід від дифузної інтимної емоції до зорганізованих політичних програм «господарства гніву» та «банків гніву». Гнів на
рівні вибуху спалахує спонтанно і так само згасає. Якщо гнів придушувати
чи нагромаджувати, тоді виникають проекти помсти або стратегія ресентиментальної поведінки. Типовим прикладом цього є терористичні акції із
програмними заявами. У сучасних розвинених суспільствах люди стають
нездатними обурюватися по-справжньому. Адже знедолені та принижені є
марґінальними верствами суспільств добробуту та вгараздіння. Політичні
партії не можуть бути адекватними органами для вираження їхнього незадоволення.
Розглядаючи цю ситуацію у політико-антропологічній площині, Слотердайк називає її «мульти-еґоїстичною». Цю суперечність у визначенні
він пояснює так. Кожний переживає і виражає тільки свій власний гнів,
чинить свій власний спротив. Але в цих проявах присутній віковий досвід
вираження гніву. Ці методологічні настанови Слотердайк застосовує до
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аналізу політичної ситуації у своїй країні та за її межами. Так, ліві партії у
Німеччині, за спостереженнями Слотердайка, втратили здатність обурюватися. Так само і соціал-демократи не можуть здійснювати репрезентацію
гніву. Їхня імітація гніву чи обурення є лише одним із проявів «капіталістичної еротики» [Sloterdijk, 2006: S. 313]. Розглядаючи можливість існування
«по той бік такої еротики», Слотердайк продовжує критику психоаналітичної філософії та психоаналітичних терапевтичних практик як таких, що витлумачують людину суто інструментально і партикулярно, а головне — принижують людину, занурюють її у стан безвиході. «Слово ”гордість”, — зауважує Слотердайк, — для психоаналітиків зазвичай є порожнім поняттям з
лексикону невротика. Але через свою професійну підготовку вони розучились розуміти те, що означає це слово, і втратили практичний підхід до нього»
[Sloterdijk, 2006: S. 29]. Суспільство споживання тут постає як таке, що послідовно усуває зі свого простору гордість і пронизує його еротикою володіння речами і привласнення природи. Поняття «гідність» не замінює поняття «гордість», бо містить у собі не тільки комплекс смислів, пов’язаних із
самоповагою, а й семантику оцінювання, стандартизації людського буття.
До речі, у цій площині розгортається сучасний дискурс прав людини на
ґрунті визнання її гідності [Kann Menschenwürde… 2013: S. 30–38]. «Той, хто
зацікавлений у людині як у носії гордих і самостверджувальних побуджень,
той має розрубати вузол надмірної еротики. А для цього треба повернутися
до головної позиції філософської психології стародавніх греків, згідно з
якою душа розкривається не стільки в інтенціях еросу, скільки у пробудженнях тимосу. Якщо еротика вказує шляхи до ”об’єктивного”… то тимотика
відкриває людям орбіти, де вони стають значущими в усьому, чим вони можуть і бажають стати і що хочуть зробити» [Kann Menschenwürde… 2013:
S. 30]. Слотердайк висуває методологічну вимогу розрізнення між гордістю
в її тимотичному значенні і погордливістю, пихатістю й зарозумілістю, які в
інтерпретативних горизонтах життєвого світу сприймаються як гордість.
Життєва мудрість засуджує таку гордість у прислів’ях та у фольклорі. Німці,
наприклад, говорять: «Дурість і гордість ростуть на одному дереві». Щодо
цього в рамках тимотичної теорії висунуто такий арґумент: «Коли говорять,
що гордість — це матір усіх пороків, то виходять з переконання, що людина
створена для слухняності, а тому кожну спробу вивести її з-під ієрархії
можна розцінювати тільки як крок до розпусти» [Kann Menschenwürde…
2013: S. 33]. Отже, слухняна людина може висувати домагання на визнання
і гідне існування, але сам триб її життя, згідно із Слотердайком, не дає прокинутися гордості та гніву в душі, приниженій за власною волею і бажанням. Обґрунтування цього положення здійснено на аналізі широкого історико-філософського, культурно-історичного та політологічного матеріалу.
Особливо це стосується аналізу «комуністичного світового банку гніву» та
«пригод посткомуністичної душі». Внески до першого було зроблено войовничими революціонерами. Слотердайк вважає їх оберненими романти-
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ками, які «замість занурення у світовий біль бажають уособлювати світовий
гнів. Як романтичний суб’єкт вважає себе контейнером для збирання болі,
де не тільки нагромаджуються особисті образи — сюди спрямовуються також страждання світу, так само й войовничий суб’єкт вважає своє життя
місцем збирання гніву, несплачені рахунки якого реєструються для відплати
в подальшому. При цьому беруть до уваги не тільки сучасні причини обурення, а й те, що нагромаджувалося впродовж попередньої історії. Видатні
голови протесту є енциклопедистами, які збирають знання про гнів людства. У їхніх окультних архівах зберігаються величезні маси несправедливості, яку ліві історики описують як породження класового суспільства»
[Kann Menschenwürde… 2013: S. 181].
Пригоди посткомуністичної душі Слотердайк описує як своєрідну кризу
банку гніву через процес еротизації суспільств із комуністичним минулим.
Ознакою цієї кризи є безадресність гніву та його перетворення на жадання.
«З функціональної точки зору, — зауважує Слотердайк, — посткомуністична
ситуація характеризується, як відомо, поверненням від наказової економіки до економіки, ґрунтованої на приватній власності, що зумовило перехід
від медіуму мови до медіуму грошей. Психополітично цю конверсію супроводжує перехід від систем, ґрунтованих на динаміці гніву, до систем, підпорядкованих динаміці жадання, — або, якщо висловитися у поняттєвих рамках психополітичного аналізу, це перехід від примату тимотики до еротизації
без меж» [Kann Menschenwürde… 2013: S. 294]. Цей процес пришвидшується
за умов ґлобалізації, де ґлобальні гравці поділяються на переможців і тих,
хто програв. Поява фіґури того, хто програв (Verlierer), або лузера, симптоматична для таких процесів, бо фіксує зміну носіїв нещасної свідомості.
Лузер є породженням культури пізнього Модерну, де семантика перемоги
замінюється на досягнення, успішність, зиск та виграш. Те саме стосується
й поразки. Той, хто програв, відрізняється від переможеного тим, що останній має можливість зберегти свою гордість — через геройську смерть, незворушність, внутрішню еміґрацію тощо. Той, хто програв, не має такої
можливості, він змушений або відіграватися, або ззовні мириться зі своєю
прикрою ситуацією, компенсуючи свій психічний дискомфорт мріями та
планами про помсту. Лузер і невдаха взагалі не бажають бути гордими людьми, бо це заважає їм пристосовуватися до ситуації хронічного аутсайдерства, де навіть натяк на гнів може викликати штрафні санкції.
Аналізуючи сучасну тенденцію втрати гордості, варто зауважити, що
гордість як прояв «окультурнення гніву», його своєрідна доместикація
(Domestikation des Zorns) є еволюційним досягненням. В Європі нео-тимотичний образ людини починає формуватися за доби Ренесансу і набуває нового поштовху з появою національної держави. Але згодом у цьому образі
ключову роль починають відігравати досягнення людини, що криє у собі
небезпеку перетворення гордості на superbia, тобто на пихатість. Хибними
формами гордості у західноєвропейських суспільствах Слотердайк, спираISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3
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ючись на М. Шелера, вважає помсту, ресентимент і заздрість, які викликають напруження у суспільстві й посилюють його аґресивний потенціал,
який здатний перетворити людину на тварину. Справжній, тобто екзистенційно значущий гнів є божественним. Нагромадження такого гніву, який є
проявом «ревнивості Бога», дає сподівання на зміну світоглядних пріоритетів у суспільстві споживання з притаманною йому ментальністю добробуту
та вгараздіння (Wohlfahrtmentalität). Отже, працю «Гнів і час» можна вважати внеском до сучасного дискурсу постсекулярного суспільства.
Якщо в дослідженнях «Гнів і час» та есеї «Ревнивість Бога» (2006) відчутне відголосся ідей сферології, то у праці «Ти мусиш змінити своє життя»
увага Слотердайка цілком зосереджена на людині та її перспективі.
Запропонована німецьким теологом К. Ранером ще у 1960-х роках концептуалізація людини як експерименту (Experiment Mensch) тут набуває подальшого розвитку. Людина не тільки експериментує зі своєю тілесністю та
свідомістю, а й здатна відпрацьовувати і закріплювати результати таких експериментів через відповідні тренінги у вигляді системи вправ, у яких дістає
прояв здатність людини до самоманіпуляції та самовдосконалення.
Визначаючи людину як істоту, що робить вправи (Mensch als Übender),
а сучасний світ — як планету тих, хто вправляється (der Planet der Übenden),
Слотердайк вважає розширення діапазону різноманітних фізичних і ментальних практик тренування — від дресури до артистизму і духовного просвітлення — здобутком доби Модерну, коли відбувається «авто-оперативне
викривлення простору» [Sloterdijk, 2009a: S. 37, 582]. Це виявляється у деспиритуалізації, прагматизації та, зрештою, політизації вимог до змін, що
своєю чергою призводить до домінування горизонтального виміру над вертикальним. Зміни, що відбуваються у горизонтальному просторі, охоплюють широкі верстви населення, формують так званий фронт змін, що може
справляти враження консолідації проґресивних сил, солідарності, рівності,
справедливості й демократизації. Але, згідно із Слотердайком, усе це не відповідає справжньому стану речей, адже «авто-оперативне викривлення
простору» конституює суб’єкта, здатного жити і діяти у такій горизонтальній тісняві. Такий суб’єкт уже не бажає змінювати весь світ — хіба що у тому
разі, якщо світ, як у відомому шляґері, «прогнеться під нас», — але як творець авто-оперативних викривлень він змінюється сам або ж залюбки дозволяє себе змінювати іншим. Це — дві можливості покращення життя людини на макрорівні, які відповідають загальним настановам Модерну.
Отже, «оперувати собою» (das Sich-Operieren) і «давати оперувати собою» (das Sich-Operieren-Lassen) у Слотердайка позначають «два модуси антропотехнічної поведінки, що конкурують між собою. У першому я формуюсь як об’єкт безпосередньої самомодифікації за допомоги моїх власних
заходів, у другому — я покладаюсь на операційну компетентність інших і
дозволяю їм формувати мене. У балансуванні між самооперуванням і покладанням оперування собою на інших здійснюється все піклування су-
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б’єкта про себе» [Sloterdijk, 2009a: S. 589]. За доби Модерну у суб’єкта формується нова соціальна компетентність: компетентність про компетентних
людей. «Потрібні люди» — це феномен не тільки радянського і пострадянського викривленого простору. Модерні суспільства продукують таких людей. Вони зайняті у сфері послуг, яка надзвичайно розширюється у суспільстві споживання. Корупція у різних її проявах та розмірах також є однією з ознак таких суспільств. Західні німці у такому випадку, наприклад, з
гумором говорять про «вітамін B» (Beziehungen), тобто про зв’язки, необхідні для досягнення тих чи тих приватних цілей. Не зайве зазначити, що у західних суспільствах споживання корупційні дії здебільшого мінімізовано
зусиллями правової держави.
Але Слотердайка цей феномен цікавить в онтоантропологічній площині. Його інтерес можна сформулювати як питання: «Чому одні люди дозволяють, щоб інші з ними щось робили?» Щоб не виникло хибних аналогій з
практиками прислуговування у домодерних суспільствах, Слотердайк так
пояснює модерні зміни операційного суб’єкта: «Модерні відносини характеризуються тим, що одні, маючи компетенцію щодо самих себе, дедалі
більше розширюють межі компетенції інших для впливу на самих себе.
Зворотний зв’язок дозволу оперувати над собою та оперування із самим собою я називаю авто-оперативним викривленням модерного суб’єкта. Він
ґрунтований на сильній аргументації: той, хто дозволяє іншому зробити
щось на собі, той безпосередньо робить щось для себе. Це призводить до
зміни модусу введення страждання у дію. Компетентний суб’єкт повинен
не тільки зважати на розширення радіусу своїх власних дій, але й водночас
розбудовувати свою готовність бути “оброблюваним” з боку інших… Розширена пасивна компетентність Модерну дістає прояв у готовності дозволити у власних інтересах здійснювати операції над собою» [Sloterdijk, 2009a:
S. 590]. Парадоксом пізнього Модерну є можливість поєднання автономного Я з «обробленою самістю» (das behandelte Selbst).
Надмір пасивності у модерних суспільствах має прояв у їхньому лінґвістичному габітусі. Цьому моменту Слотердайк приділяє особливу увагу.
Наведу його спостереження: «Привітання пасивності знаходить відбиток у
численних варіантах, як-то: бути поінформованим, розважатись, обслуговуватись, отоварюватись, хвилюватись, лікуватись, будуватись, страхуватись,
транспортуватись, заміщуватись, консультуватись, виправлятись. Ті форми
пасивності, що їх не вітають, також приєднуються до цього шерегу. Передусім
я тут назву “дозволяти-себе-виснажувати” (das Sich-Erpressen-Lassen), наприклад, через розроблений Марксом вимір невигідних трудових контрактів, у яких теоретик доданої вартості вбачав фактичний зміст “експлуатації”, з чого, до речі, виходить, що експлуатація, доки вона не стає хронічною,
не відбувається без певної згоди на неї з боку пасивної сторони. Насамкінець
треба назвати “дозволяти-себе-обманювати” (das Sich-Betrügen-Lassen). Це
має місце у тих випадках, коли суб’єкт не в змозі покрити власними силами
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свою потребу у введенні себе в оману і для того, щоб не відмовитись від свого жадання, він звертається до постачальника ілюзій, який має необхідне
напоготові» [Sloterdijk, 2009a: S. 591].
Соціальний і політичний статус тих суб’єктів, що обслуговують пасивних модерних суб’єктів і навіть їхні функціональні зобов’язання щодо клієнтів, у Слотердайка визначено недостатньо чітко. Щоправда, такі структурно зумовлені статусні позиції він метафорично закріплює за тренерами,
вчителями, лікарями, священиками тощо. Всі вони займаються антропотехніками «на замовлення». При цьому ключовою метафорою у контексті
проаналізованих тут міркувань є тренер. Тренерську діяльність зображено
Слотердайком як ключову в усіх сферах суспільного і приватного життя.
Модерні суспільства не можуть існувати без персональних тренерів різного
рівня, бо вони обслуговують модерних пасивних суб’єктів, а відтак мають
позиційну цінність. Безперечно, далеко не всі тренери, особливо політичні,
є носіями постконвенційної моралі й уникають спокуси зловживати довірливістю пасивних суб’єктів. Але «механізм тренера» принципово відрізняється від «механізму короля» або «механізму вождя» у тоталітарних суспільствах, бо тренер перебуває у розпорядженні пасивного суб’єкта, утворюючи
з ним тимчасові симбіотичні зв’язки під час тренувального процесу. Відбувається взаємна інструменталізація того, хто тренує, і того, кого тренують. Це стосується не тільки індивідів, а й соціальних груп і навіть соціумів,
де антропотехніки застосовують свідомо і добровільно.
Антропотехнічний поворот, який Слотердайк констатує у сучасному
людинознавстві, не обмежено встановленням аґгентів та адресатів антропотехнік. Він пропонує своєрідну філософію тренування як феномену модерної і постмодерної культури. В рамках цієї філософії він виявляє комплекси вправ і тренувальні програми в усіх сферах суспільного життя,
передусім у політиці. Так, Європа, на його думку, перетворилась на величезний тренувальний табір [Sloterdijk, 2009a: S. 524]. Зрозуміло, що у такій
філософії домінує спортивна метафорика. Так, він говорить про «філософське багатоборство», «акробатичну етику», «посткомуністичне догравання», «зміну тренерів» у різних політичних ситуаціях тощо. З цією метафорикою конкурує хіба що педагогічна лексика і символіка, яка вказує на
тенденцію педагогізації політичного мислення і політичних практик як сухого залишку ідеології Просвітництва. Але вчитель і вчений вже не наділяються рисами досконалості, бо вони у Слотердайка також є тренерами на
різних спортмайданчиках сучасного суспільного життя.
Вправи як процес розучування, повторення і технічного вдосконалення
культурних, соціальних і політичних практик, на думку Слотердайка, забезпечують виживання людини. Образ людини, приреченої на тренування, у
Слотердайка підпорядковано більш масштабному завданню — обґрунтуванню специфіки буття людини як homo immunologicus. Він пише: «Я зібрав докупи матеріали до біографії homo immunologicus, що дає мені під-
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стави зробити припущення, що я знайшов матеріал, який розкриває, що
таке антропотехніки. Під ними я розумію ментальні та фізичні процедури
виконання вправ, за допомоги яких люди різних культур намагаються поліпшити свій космічний і соціальний імунний статус відповідно до зростання життєвих ризиків і гострого відчуття впевненості у власній смерті»
[Sloterdijk, 2009a: S. 23].
Завершуючи екскурсію по філософських ландшафтах Слотердайка, ще
раз згадаймо оптику вікна, притаманну європейцям, про яку полюбляє говорити цей ориґінальний філософ сучасності. Запропоновані нижче переклади фраґментів його творів є вікнами, крізь які можна роздивитись інтер’єр його теоретичних споруд, побудованих з матеріалу історії людства.
Але повторю загальновідому сентенцію: у вікна ми зазираємо, але всередину входимо крізь двері. Отже, щоб увійти до філософської оселі Слотердайка,
треба відкрити його книги.
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НЕСТИСНЮВАЛЬНЕ,
АБО НОВЕ ВІДКРИТТЯ ПРОТЯЖНОГО 1
Повторимо ще раз: у викристалізованій світовій
системі все підпорядковане примусу руху. Куди не
кинь око, у великій структурі комфорту для всіх і
кожного оголошено постійну мобілізацію. Адже
жодне з того, що змінюється і рухається, все ще не
має якості «історії». Єдиними можливими доповненнями до того комплексу подій та оповідей, що
його називають світовою історією, стають хіба що
протоколи про зміни клімату у світі, відповідний
світовий кодекс енергетики або створення світової
екологічної поліції — рішення, які зараз сприймають як віддалену можливість, бо США та інші країни інтенсивного споживання все ще відчувають
себе достатньо сильними, щоб відмовитись від свого привілею на підвищене споживання довкілля.
У площині людського переживання простору
головним результатом террестричної ґлобалізації
для населення європейських країн було дивне перетворення світу, яке супроводжувалось жахом перед
шляхетною безлюдністю океанів. Ми вже вказували на амбівалентний антимаритимний 2 переважний настрій в арсеналі афектів більшості європейців Нового часу; філософською кульмінацією цього стала вимога Канта, згідно з якою речі належить
пристосовувати під пізнавальний апарат людини,
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тобто під філософів на довічній професорській посаді. Відгомоном цього є
реґіоналізм Гайдеґера, який вважав життя у портових містах або на пароплавах запамороченням. Ментальна відкритість морю впродовж тривалого часу
залишалась таланом меншості, бо насправді вона по-справжньому присутня тільки у купецьких субкультурах приморських міст, а на суходолі — тільки у мрійників, що марили за далекими краями, та у читачів мемуарів тих,
хто відкривав нові землі. Проте потім упродовж усього Нового часу майже
цілком втратила своє значення разюча протилежність між тими, хто «вирує
в океанах», і тими, хто товче землю. Незалежно від того, чи відчуває себе
хтось радше морським чи суходільним, швидкі медіа витягнули горизонт до
інших форматів.
Перехрещення між модерном і постмодерном розкривається у просторових почуттях людини всередині комфортабельної інсталяції. Липка всеприсутність вістей зробила все для того, аби безліч людей стали сприймати
колись великий світ як брудну малу кулю. Той, хто не жив до телебачення,
нічого не знає про солодкість життя у світі без кордонів. Справжнє новочасове почуття, яке то тут, то там розквітало у 30-х роках XX сторіччя, передбачало наявність повільних медіа. Тільки океанські пароплави, ґлобуси
Землі та література про подорожі були здатними надати форму суміші з благоговіння й допитливості, яка була відповіддю морехідних та суходільних
народів на нововідкриті виміри Землі. Цьому сприяла також повільність
руху на дальні відстані, яка за доби пароплавства викликала повагу перед
віддаленістю. Довгі шляхи вимагали сплати високої ціни за доступ до
Чужого; вони також сприяли виникненню екзотичної завіси над відкритим
світом. Знання про світ з перших рук до появи угоди про масовий туризм
після Другої світової війни було дорогим, рідкісним і звабливим. Пригадаймо:
Отелло домігся кохання Дездемони, розповідаючи їй про свої страждання
під час подорожей по диких краях [Sloterdijk, 2001: S. 27—40].
Через тахотехніки XX сторіччя все це стало улюбленим пригадуванням.
Телемережі, радіосистеми, реактивні літаки задали впродовж лише двох генерацій таку планку подолання дистанцій і зробили її настільки самозрозумілою, що простір сприймають тепер майже як величину, не варту уваги.
Оскільки він не чинив будь-якого помітного опору його швидким розтинам, то через це видавався засадовою сферою буття у світі, яка сама по собі
виступала проти зменшення, стискування, ануляції. Якщо Маркс та Енґельс
у відомому місці «Комуністичного маніфесту» від 1848 року, підсумовуючи
«революційні наслідки» буржуазної доби, констатували: «все станове й
усталене випаровується» (verdampft), то відчуття XX сторіччя додає до цього: все протяжне та все те, що сприяє розширенню простору, спресовано до
мінімального інертного блоку. Міжконтинентальний телефонний зв’язок є
яскравою маніфестацією цього. Той, хто хоче переконатись у міфі про
зникнення простору, має тільки притулити до вуха слухавку або зробити
клік мишкою.
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Просторова еволюція сучасності, якій намагався віддати належне Карл
Шміт у своїх міркуваннях щодо згортання всесвітньо-історичної ролі «землі
та моря», насправді відкрила тему стискування простору [Schmitt, 1993:
S. 105]. Тим, що фактично було наслідком цього, стала нейтралізація відстані. Вона усунула розподільну дію проміжкових просторів; вона скоротила шляхи між тут і там до нестискуваного залишку. Простір, що залишився
в осаду, може бути обтяжливим, він уже нездатний викликати повагу і змушувати зважати на нього. Якщо сучасні люди і не мають дару біолокації, яку
приписують деяким середньовічним святим, то транслокація є для них самозрозумілою — вони не можуть бути одночасно у двох місцях, але безпосередньо послідовно — скільки заманеться.
За цих обставин простір справляє враження величини, якою можна
знехтувати. Як дистанція та бар’єр він був переможений на практиці, у теорії він став неприпустимим як божественний вимір, а як носій транспортного руху та комунікації перетворився на німе тло, в ідеологічно-критичному
аспекті його було скомпрометовано як резиденцію упредметнення. З перспективи тих, кому забракло швидкості, добрим був лише мертвий простір;
його головна чеснота полягала у його непомітності. Щоби сподобатися
швидким процесам, він мав поступитися всім тим, у чому традиційно полягали його онтологічні визначення: встановлювати дискретні сусідства,
розсіювати частки, розділяти тіла, позиціонувати аґентів, пропонувати межі
між протяжностями, перешкоджати напластуванням, відстежувати вибухи,
стягувати множинне в єдине. Від класичних властивостей простору залишилася хіба що його здатність бути провідником, точніше аспектний зв’язок
кондуктивність-коннективність-медіальність, без якого зусилля Модерну
подолати простір через його стискання не призвели б до будь-якого значного результату. Місце дистанційного, розподільного та розміщувального простору, який називали природою, заступив колекторний, об’єднавчий та
ущільнювальний простір, що оточує нас як технічне довкілля. У ньому віддалене на будь-яку відстань може цитуватись у «тут і зараз» тілесно або ж як
відображення. Монітори показують, що відбувається з актуальною просторовістю: до неї закликають, нею маніпулюють, її комбінують, зберігають,
стирають. Через ґлобальні мережі численні точки на поверхні Землі перетворюються на читальні зали, за умови, що читання є тим, що намагався
виявити у ньому Гайдеґер: сукупне винесення знаків буття до місця, де збираються докупи, Тут-Зараз-Ми-Істинозбірник (Hier-Jetzt-Wir-Wahrheitssammelstelle). Гайдеґер, як відомо, відстоював незвичайну думку, що існують
тільки дві автентичні світові читальні зали, в яких можливе велике студіювання буття: перша — у досократиків (або в Аристотеля), друга — у ФрайбургТодтнаумберзі3. Ми обмежимось зауваженням, що Гайдеґер майже не мав
послідовників не тільки в цьому. Також і його висловлювання, що мова є
3

Місце загородного будинку — Hütte Гайдеґера. — Прим. перекл.
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головною збиральницею, не підкріплене очевидностями актуального мультимедійного світу.
Сучасна компресія простору (або просторова «революція») продовжує
культурний розріз, який було зроблено у грецькій античності через додавання голосних до консонантного письма Близького Сходу. Як показали
МакЛуган, Ґуді, Гейвлок та інші, через створення давньогрецького письма
змогла розвинутись староєвропейська читацька суб’єктивність, сильною
ознакою якої була здатність «поводження з текстом», тобто здатність розуміти текст незалежно від ситуації [Karckhove, Vos Claude, 2004]. Грецька поезія і проза експлікують зазвичай радше приховану здатність людського інтелекту уявляти осіб, речі та констеляції за їх відсутності. Через записані
тексти здатність до пізнання емансипується від примусу перебування in situ4
за більш-менш зрозумілих обставин. Наслідком цього було таке: щоб коґнітивно подужати ситуацію, мені вже не треба бути її учасником і занурюватися
в неї, певним чином зливаючись з нею, вистачить прочитати її опис — при
цьому я можу вільно обирати, чи залишатимусь я там, де є, та асоціюватись
так, як забажаю. Після розіткнення письма експліцитно розколюється
у-світі-буття (In-der-Welt-Sein) на пережиті та уявні ситуації — тут краще
сказати, що через своє опосередкування письмом уявні ситуації ламають
монополію розуміння через буття у ситуації (das Monopol des Verstehensdurch-in-der-Situation-Sein). З грецького письма починається пригода деконтекстуалізації смислу. Що це означає, проясниться, якщо поміркувати
над тим, що до медійного повороту у XIX сторіччі вся висока культура в
Європі, крім особливих тенденцій розвитку у музиці та іконопису, була
письмовою культурою, тобто симуляцією відсутнього, музична та образотворча культура була також прив’язана до систем записування. Цьому відповідала політика, що походила з духу бюрократії та імперської епіки.
Староєвропейська писемність належить до доісторії сучасного стиснення простору, бо вона уможливила повстання тексту проти контексту,
відрив смислу від пережитих ситуацій. Оскільки вона практикує деконтекстуальне мислення (звичайно його називають читанням), вона звільняє інтелект від примусу участі у реальних констеляціях і відкриває йому безмежну
шир світів не in situ. Вона продукує теоретичну людину — на неї у показовій
постаті Сократа спрямовує свою критику Ніцше. Її репрезентантом є сильний спостерігач, цей юніор Абсолюту, який в усіх позиціях опиняється
принципово десь в іншому місці. Навіть у час смерті мудрець поводиться
так, нібито він вже десь прочитав цю сцену. Сократ вдає, начебто він ще під
час життя побував там, куди його віднесе смерть, на іншій сцені, на місці
вічних форм, на батьківщині безсмертних літер. Сократ par excellence міг
стати європейським героєм мудрості, бо він провів своє життя у постійному
запереченні авторитету присутнього; передусім він відхиляє вимогу з вірою
4

На місці (лат.). — Прим. перекл.
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у здатність занурюватися у ситуації, підготовлені маніпуляціями риторів, політиків та пустомолотів. Він є головним свідком здатності пізнання, яка «випадає» з віднайденого нею оточення, яке жадає абсорбції, щоб реконтекстуалізуватися за ідеальних умов. Цю подвійну операцію — відрив здатності
до пізнання від актуальних ситуацій разом з її перенесенням до ідеальних
ситуацій — називають з часів Платона філософією. Там, де вона залишила
свій слід, завжди доводилось обирати між читальним і залучено-діяльним
ставленням до життя 5.
Успіх цього найбільшого європейського визвольного руху підтверджено
тим, що вже в античності відбувалися спроби антиінтелектуальної реставрації, спрямовані проти начебто хибної свободи ширяння у просторі уявлення, що перебуває в евакуації від реальних зв’язків. Полеміка прихильників Ісуса з фарисеями так само належить до цієї реакції Живого проти
Читаного, як і сміх фракійської служниці з необачного філософа Фалеса,
коли той впав у колодязь. З часів стоїків античні вчення мудрості керувалися передусім бажанням знову бути вкоріненими у Живому, навіть якщо це
пропаґували з типово філософською зарозумілою вимогою єдності життєвого світу і універсуму. Діоген є комічним героєм некомічного повернення
у тілесне.
Ці тенденції можна розглядати як першу ознаку принципу in situ — вони
артикулювали протест смислу залученості проти (удаваного чи справжнього)
занадто далеко просунутого відриву читацько-споглядальної здатності пізнання від тих ситуацій, в яких вона перебуває. Отже, Діоген, Ісус і фракійська служниця — це реакціонери у прямому значенні цього слова, принаймні з точки зору тих, хто віддавав перевагу читанню перед життям. Уся ця
трійця, так само, як стоїки та епікурейці, погодилася б на таку етикетку — у
будь-якому разі вони б пояснили свою позицію тим, що життя, не припиняючи бути первинним імпульсом, власне кажучи, повинно бути реакцією:
чистим Проти стосовно деформувальних примусів і чистим опором проти
непомірних стискань. Мовою служниць це означає: не треба робити так,
щоб усе подобалось; мовою лівого мистецтва це римується: хто відсічі не
дає, той у збоченні живе.
Відтоді такі «реакційні» імпульси у різних їхніх формах мандрують крізь
часи; вони знову повертаються у ранніх соціалістів, ситуаціоністів (Situationisten), комунітаристів та групових терапевтів. Їх відлуння відчутне у критиці віталістами теоретиків зі своєї облоги. Свого вищого артикульованого
щаблю вони досягли у маклуганівській похвалі аудіокультурі, де йшлось про
те, що вона нібито повертає цілісному, нелінійному сприйняттю свої права,
5

Див. лист Едмунда Гусерля до Гуґо Гофмансталя від 12 січня 1907 року: йдеться про сподівання щодо альянсу між «естетичним» баченням і «суто філософською» позицією
духу (слово «суто» вжите тринадцять разів на трьох сторінках), а також про їхню спільну
позицію щодо необхідності подолання простого зав’язнення у житті.
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які перейшли до неї від європейської письмової культури. Цьому відповідає
книжково-романтична теза Мориса Бланшо, що література криє у собі потенціал «тотального досвіду». Ця позиція є ілюстративною через її абсурдність. Адже, вшановуючи чтиво як силу тотальної абсорбції, тут намагаються забути, що до природи читання належить розчинення тоталітаризму
прожитих ситуацій [Blanchot, 1959].
Схожий коректурний рух відбувається у сучасному мисленні стосовно
іґнорованого простору. Велике Назад до контексту у багатоманітних рефлексіях «вставлення» зараз подають як пасивну солідарність. Після того, як
дистанції стали існувати нібито тільки для того, щоб бути подоланими, після того, як місцеві культури, здається, мають своє призначення у тому, щоб
змішуватися з іншими традиціями; після того, як усі земні поверхні стали
тільки нерухомим зворотним боком своїх елеґантних узагальнень на географічних мапах та у повітряних зйомках; після того, як простір став означати
лише Ніщо між двома електронними робочими місцями, — вже не важко
передбачити, в якому напрямку чинитимуть опір цим тенденціям розвитку:
Культура наявності рано чи пізно знову з більшою силою заявить про свої
права у культурі уявлення і пригадування. Переживання протяжного чинитиме спротив ефектам стиснень, скорочень і перельотів. Так само, як деконтекстуалізований смисл «в останній інстанції», щоб не розчинитися в
абстракції, здавна залишався приреченим на вміщення до такої ситуації,
яку неможливо перестрибнути, також і стиснений простір змушений поєднуватися з укоріненими у природі переживаннями протяжності, щоб не
зникнути цілком у вторинних процесах. Цю позицію артикулюють сьогодні
ті, хто протиставляє спогади про локальне деконтекстуальним тенденціям
універсалізмів і телемашин.
Нове просторове мислення є повстанням проти стягнутого світу. З новим відкриттям повільності відбувається повернення місцевої протяжності. Як же це буде? — Якщо ми раптом припинимо зменшувати наше тутбуття у пропорції один до ста тисяч або один до десяти мільйонів? — Якщо
ми раптом знову навчимося читати на мапах життя у просторі? [Schloegel,
2003] 6 — Якщо ми знову повернемося від хронолатрії до топофільного відчуття? — Одним словом, якщо раптом настане час вигнати знахабнілих
гендлярів з храму теперішності?
Нехай такі коректурні рухи і видаються зрозумілими, але: — Чи можемо ми бути впевненими у тому, що після вигнання ґендлярів почуємо чисті
голоси місця? Нове наголошування локального має свої пастки, бо саме
слово «локальне» належить до найбільш хибно зрозумілих понять у мовних
іграх тих журналістів і соціологів, які спеціалізуються на ґлобалізації.
Реакційного просторового мислення також треба навчатися. Звичайно
6

Цю книга можна вважати ключовою працею нової культури географії або історичної
екзистенційної топографіки.
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слово «локальне» застосовують як антонім до понять «ґлобальне» або «універсальне», при цьому таку пару — локальне та ґлобальне — співвідносять
з одним і тим самим гомогенним та континуальним простором. Гомогенні
простори визначені еквіпотенцією точок та їхньою здатністю до поєднання
через прямі лінії.
У рамках цієї концепції простору виникла теза «універсальне — це локальне без стін» [Harper, 2002: p.141] — теза, яка залишається на слуху, але
більш хибної годі й вигадати. Вона є симпатичною, бо світ визначено в ній
як суму провінцій — отже, не існує універсальності, а тільки міжпровінційні
зв’язки. Вона є симптоматичною, бо виражає безпорадний common sense
(здоровий глузд), який завжди дається взнаки, коли йдеться про просторову
конституцію екзистенції у Global Age 7. Ця теза є наївною, бо встановлює
симетрію там, де її не може бути, і підриває мури там, де вони не стоять. На
цей лад соціолог світу Роланд Робертсон запропонував світовому народові
(Weltvolk) гібридні вирази «глокальне», «глокалізувати», «глокалізація», вони
також відображають омани, притаманні дискурсам ґлобалізації [Robertson,
1992: p.193] 8.
Коротко кажучи, схиблення полягає в тому, що зв’язок між локальним і
ґлобальним встановлюють на зразок зв’язку між точкою та полем. Там, де
таке відбувається, локальне неминуче сприймають так, нібито воно є однорідним із ґлобальним, але місцеві мешканці, звичайно, не хочуть цього
сприймати. Локальне розглядають як пляму на правильній просторовій решітці. Уявімо приховане від світу гніздечко десь на краю Альп, де раптом
мультинаціональна фірма забажає пустити своє коріння. Якщо менеджери
розповідатимуть місцевим, чому вони прийшли, а місцеві мешканці вважатимуть, що Чужі їм не зашкодять, — тоді через деякий час утвориться прагматична унія між Нами і Тими-тут, тоді велике у малому буде так саме вдома, як і мале у великому. Постійно припускають те, що не доведено: що
відносини між Чужими й Місцевими відбуваються у гомогенному місцевому просторі, в якому позиції є принципово зворотними.
Насправді значення слова «локальне» полягає у поверненні до наголошування асиметричного в усіх його імплікаціях. Це духовна подія з унікальним значенням, бо з цим наголошуванням місця заявляє про себе мова нестискуваного і не-скорочуваного. З наголошуванням локального вступає в
дію самоуправство у-собі-протяжного всупереч поступам у деконтекстуалізації, стисканні, картуванні та нейтралізації простору.
Можна сказати, що з локалізмом відбувається просторово-аналітичне
реформулювання екзистенціалізму. Тепер він у змозі з достатньою екс7
8

Ґлобальна доба (англ.). — Прим. перекл.
Ці слова утворено Роберсоном за аналогією з японським словом «дохакука», яке приблизно означає таке: японські продукти на світовому ринку повинні пристосовуватись
до умов на місці проживання.
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пліцитністю визначити, що означає тут-буття як сила, що сама собі задає
простір. Він навчається детально артикулювати, чому визначеність буття на
своєму грунті de facto завжди була величиною, якою не можна нехтувати.
Тут виникає загальна логіка залученості, розташування і вживання — ми ще
раз вкажемо на той факт, що сучасне мистецтво з його поворотом до інсталяцій тут значно випередило філософський аналіз. У цей спосіб виявляється, що не існує жодного тут-буття, яке не було б причетним до нескороченого протяжного буття, до солідарного та одержимого буття — навіть якщо
здатність до вставлення спустошує психоз або руйнує постійна втеча — але
хіба не є психозом навіжене будівництво, а втеча — у певному розумінні —
конституюванням простору? Зі звичайним ставленням до світу завжди пов’язана — як це показали видатні мислителі простору у ХХ сторіччі — активність, спрямована на побудову інтер’єру, практика від-далення (ent-fernende
Praxis в її гайдеґерівському розумінні) та культивація примирення (у дусі
Шмітца [Heidegger, s.a.: S. 205; Schmitz, 1999: S. 258—308]). Там, де живуть
люди, речі, симбіонти та особи збираються у локальні солідарні системи.
Проживання створює практику відданості місцю впродовж тривалого
часу — до речі, це особливо дається взнаки у номадів, яких хибно наводять
як приклад відсутності вірності місцю, а втім, вони здебільшого впродовж
тривалого часу відвідують одні й ті самі місця. Проживання створює імунну
систему з повторюваних жестів, вона цементує розвантажене буття через
успішні габітуалізації з навантаженим буттям у чітких завданнях.
Саме тому проживання — це матір асиметрії. Мабуть, соціальні філософи мають рацію у своїх вченнях, згідно з якими люди начебто «соціалізуються», коли навчаються переймати роль Іншого, але це не стосується
житла Іншого. Місце у шкурі Іншого не можна ані вкрасти, ані винайняти.
Проживання виявляється тим, що я можу здійснити тільки у себе з Моїми,
а Інший — тільки у себе зі Своїми. Ці позиції є онтологічно незамінюваними, як ліва і права рука білатерально побудованого тіла. Щоправда, ми
можемо створювати synoikismos, житловий кооператив, або koinos bios,
сумісне життя у взаємній злагоді — це призвело б до виникнення нового
джерела спільних культивацій, з повноти і суперечок яких виключалися б
інші Інші. У цьому випадку житлові кооперативи більш високого рівня
знову поєднуватимуть нас з іншими Іншими — але такі синтези по той бік
певної величини залишаються тільки юридичними фіґурами та риторичними адресами.
Елементарна фойє-солідарність, якщо її так можна назвати, є засадовою для здатності вживати Ми — займенник першої особи у множині є не
позначенням групового об’єкта, а перформативною евокацією колективу,
який конституюється через самозбуджування і просторове самовизначення.
Це не виключає транслокальної солідарності на ґрунті співчування відсутньому Чужому — християнські церкви, навіть якщо вони не завжди живуть
у взаємозлагоді, та буддійські храми, тут ми обмежимося ними, переконли-
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во доводять те, що любов як увага до Чужого та когерентність у діаспорі
здатні формувати res extensa свого власного типу. Безперечно, разом з цим
існує проективна солідарність, через яку теле-сентиментальність, сучасний
варіант істерії, починає зривати з себе Ми-костюм. Вона трапляється передусім у мешканців кришталевого палацу, яким показують картини катастроф, що відбуваються ззовні.
Той, хто прижився, ставиться до свого помешкання, його співсвіту та
довкілля не як картограф або землемір. Геометр, який приходить додому,
припиняє вимірювати та зменшувати, він сам собі встановлює масштаб
один до одного там, де живе. Проживання є пасивною заанґажованістю у
власній ситуації, переживанням і співпродукуванням її зухвалої та неповторюваної протяжності; воно стоїть на боці і є самовключеним баченням
реґіональної плероми. Його не можна ні зменшувати, дотримуючись певного масштабу, ні розширювати, виходячи за межі певної міри.
Протяжність вставлених ситуацій, як неважко зрозуміти, є природним
спільником сталого. З неї виводять культивації, які втрачають свою здатність до дії без повторення і витримування біля речі. Безперечно, можна
переїхати і знову облаштуватися, розлучитись і знову одружитися, можна
еміґрувати і натуралізуватися десь в іншому місці — сучасні люди, як відомо, роблять це частіше та аґресивніше, ніж це було у минулому. Але також і
в нових ситуаціях знову повертається головна реляція; спочатку пускають
корені у певному місці й розширюють його силою локальних резонансів.
Гьольдерлін інтуїтивно висловив, мабуть, найчіткіше принцип in situ: «Цілком заслужено і разом з цим поетично живе людина на цій Землі»; феноменологія Мерло-Понті так розтлумачує вкоріненість тут-буття у його власній ємності, яка утримує у собі світ: «Тіло не знаходиться у просторі, воно
обживає його» [Merleau-Ponty, s.a.: S. 169—170]. Гайдеґер у своїй аналітиці
у-світі-буття запропонував для цього формулювання, найбільш загальне з
усіх можливих: «У тут-бутті сутнісна тенденція криється у близькості»
[Heidegger, s.a.: S. 105]. Ці тези конвертуються у просторово-теоретичній
перспективі: в них стверджується, що тут-буття як покладання символічного та фізичного обсягу означає перебування у неускладненому. Можна
навіть говорити про конверґенцію тут-буття та простягання. Проживання
імплікує принцип «принагідного ущільнення». Це означає: навіть той, хто
часто переїздить, не може обійтись без габітусу життя у дорозі. У тих, хто
багато подорожує, психологи виявили те, що вони назвали утворенням мобільного кокона: таку модель можна знайти у вже згаданих номадів, бо
вони, скажемо красиво, перебувають у подорожі додому; менш красиво це
звучатиме так: вони ретериторизуються у самій детериторизації [Deleuse,
Guattari, s.a.: S. 525]. Тим самим в інший спосіб вказано на те, що номадичні культури попри всю приписувану їм гнучкість утворюють найконсервативніші, найбільш домашні, найбільш закриті системи з усіх поданих у
спектрі соціальних еволюцій.
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ТЕОРІЯ АНСАМБЛЮ ГОРДОСТІ9
Політична наука, точніше мистецтво психополітичного управління суспільними справами, й дотепер потерпає через застосування сумлінно відпрацьованого, але хибного підходу західної психологічної антропології.
Останній бракувало цілого набору аксіом і понять, які б відповідали природі її предмета. Те, що з точки зору тимотики (Thymotik) необхідно покладають як первинну даність, стає недоступним або спотвореним, якщо ми
визначатимемо його за допомоги еротодинамічних понять. Ми назвемо тут
шість найважливіших принципів, які можуть бути вихідними точками теорії тимотичних єдностей:
— політичні групи є ансамблями, які ендогенно перебувають під тимотичним напруженням;
— політичні акції приводяться у дію через ґрадієнт напруження між
центрами амбіцій;
— політичні поля формуються через спонтанний плюралізм самостверджувальних сил, співвідношення між якими змінюється внаслідок
внутрішньо-тимотичних зіткнень;
— політичні думки доводять до кондиції й редаґують через символічні
операції, які безперервно реаґують на тимотичні імпульси колективів;
— риторика — як вчення про мистецтво управління афектами у політичних ансамблях — є прикладною тимотикою;

9

Переклад зроблено за виданням: Sloterdijk P. Zorn und Zeit. Politisch-psychologisches Versuch. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. — S.36 — 40.
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— битви за владу всередині політичних тіл завжди є боротьбою за першість між тимотично зарядженими, балакучими й честолюбними індивідами, що виступають разом зі своїми прибічниками; через це мистецтво політичного включає в себе процедури давання відступних переможеним.
Якщо виходити з природного плюралізму тимотичних силових центрів,
то їхні зв’язки треба досліджувати, виходячи з їхніх специфічних польових
закономірностей. Там, де йдеться про реальні відносини між силами (KraftKraft-Beziehungen), вже не допомагає рекурсивне посилання на самозакоханість áкторів, хіба що це може сприяти висвітленню другорядних аспектів. Замість цього треба спочатку визнати, що політичні єдності (умовно
визначені як народи та їхні підгрупи), із системного погляду, є метаболічними єдностями. Тільки вони є незамінними як сутності, що продукують і
споживають, протидіють стресу, борються з ворогами та іншими ентропійними чинниками. Примітно, що християнські та психоаналітично зорієнтовані мислителі й дотепер наполягають, що свобода є поняттям, яке має
сенс тільки у рамках тимотичного розуміння людини. Їм завзято опонують
економісти, які центральне місце у своїх закликах відводять людині як тварині, що споживає; вони хочуть звести прояви її свободи тільки до вибору
миски для їжі.
Через процеси обміну речовин у вітальній системі закріплюється підвищена ефективність внутрішніх дій як на фізичному, так і на психічному рівні. Найвиразнійшим утіленням цього є феномен теплокровності. Завдяки
йому приблизно «у першому таймі еволюції» відбулась емансипація організму від температур довкілля — це було біологічним проривом до свободи
руху. Саме від неї залежить те, що згодом називатимуть смисловими відтінками свободи. Під кутом зору біології, свобода означає здатність актуалізації всього потенціалу спонтанних рухів, притаманних організму.
Відокремлення теплокровного організму від примату довкілля знаходить своє ментальне візаві у тимотичних пориваннях як окремих індивідів,
так і груп. Людина як моральна теплокровна істота приречена на вертикальне підтримання певного внутрішнього рівня самоповаги — також і це є продовженням тенденції відокремлення «організму» від диктату довкілля. Там,
де поривання гордості заявляють про себе на психічному рівні, виникає ґрадієнт внутрішньо-зовнішнього, де полюс самості за своєю природою має
більш високий тонус. Для тих, хто віддає перевагу нетехнічним виразам, те
саме можна передати тезою, що люди мають природжене почуття гордості
та справедливості. Цю інтуїцію має враховувати будь-яка політична організація.
До завдань морально вибагливих систем належить самостимуляція áкторів через піднесення тимотичних ресурсів, таких, як гордість, честолюбство, воля до визнання, готовність обурюватись і відчувати правоту. Єдності
такого роду впродовж свого життя утворюють локально-специфічні власні
цінності, які можуть призвести до вжитку універсалістських діалектів. Це
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можна переконливо довести через емпіричне спостереження за тим, як
успішні ансамблі підтримують себе у формі через підвищений внутрішній
тонус, в якому, до речі, часто дається взнаки аґресивний і провокативний
стиль у ставленні до довкілля. Стабілізація усвідомлення самоцінності в
групі підпорядкована правилам, які новітня теорія культури вважає декором. У культурах переможців, зрозуміло, декор утворювали полемічні цінності, яким ми завдячуємо здобутими успіхами. Звідси тісний зв’язок між
гордістю і перемогою в усіх спільнотах, що виникли внаслідок успішно проведених битв. Групам, що рухаються через динаміку гордості, інколи навіть
подобається неприязнь їхніх сусідів та суперників, але лише доки ними керує почуття суверенітету.
Щойно долається стадія початкової внутрішньої незнайомості між
кількома метаболічними колективами, коли взаємне несприйняття втрачає свою невинність, вони неминуче потрапляють під тиск порівнювання і
примус встановлення зв’язків. Тим самим відкривається вимір, який можна назвати зовнішньою політикою в її широкому розумінні. Колективи,
стаючи дійсними один для одного, починають розуміти себе як взаємно
співіснуючі величини. Свідомість співіснування сприймає Чужих як хронічних стресорів. Отже, стосунки між ними треба розбудувати до рівня інституцій — зазвичай у формі підготовки конфліктів або дипломатичних
зусиль, спрямованих на добросусідство. Відтоді групи починають здійснювати рефлексію власних ціннісних вимог у проявлених сприйняттях інших.
Отрути сусідства не діють у взаємоузгоджених ансамблях. Цю моральну
взаємну рефлексію Геґель виразив у знаковому понятті визнання. Він однозначно вказує на потужне джерело задоволення амбіцій та амбітних фантазій. Але, виходячи з природи зазначеного джерела, зрозуміло, що саме
через це воно також викликає численні непорозуміння. На полі битви за
визнання людина стає сюрреальною твариною, яка за яскраву ганчірку,
тобто за прапор, ризикує келихом свого життя.
У цьому контексті ми бачимо, що визнання треба описувати по-новому —
як головну вісь внутрішньо-тимотичних зв’язків. Те, що сучасна соціальна
філософія з перемінним успіхом розуміє під ключовим словом «інтерсуб’єктивність», означає ніщо інше, як протидії та з’єднання центрів тимотичних напружень. Там, де розхожий інтерсуб’єктивізм звик зображати
трансакції між áкторами у психоаналітичних і зрештою в еротодинамічних
поняттях, у подальшому доцільно звертатися до тимотологічної теорії взаємовпливу кількох амбітних аґентур. Хоча через еротичні відтінки амбіції
можуть модифікуватися, але самі по собі вони запалюються з одного вогнища, утворюючи свої власні типи, які просвітлюються цим полум’ям.
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ВІТҐЕНШТАЙН 10
Ім’я Людвіґа Вітґенштайна майже півсторіччя по його смерті — так само,
як і ім’я Мартина Гайдеґера — належить до інтелектуального міфу XX сторіччя. Хоча запропоноване Віко розрізнення між цивільною і чернецькою
філософією після Французької революції вже здавалося зайвим, але задля
Вітґенштайна варто спробувати ще раз звернутися до цього розрізнення.
Адже як ще по-іншому можна пояснити появу феномена Вітґенштайна
всередині доби політичних філософій і войовничих ілюзій, крім як новий
прорив мислення з габітусом відлюдницької позиції щодо світу? Чари творів Вітґенштайна, світло яких не згасає й дотепер, а також колючий німб
його життя свідчать про неочікуване повернення чернецького моменту до
морального центру буржуазної культури. Як ніхто інший він дає право відокремити інтелектуальну еліту від пересічності.
Людина визначена тим, що вона має подолати. Це переконання у канун
Великої війни актуалізувалось обраними віденського освіченого світу не
тільки в образі людини, створеному Ніцше та філософією життя; воно набувало також значущості у формах буржуазного культу святих, у центрі якого ширяла фіґура художнього і філософського генія. Вона була зобов’язана
принести спасіння від амбівалентності й пересічності: на неї покладали завдання вказати завзятій і вибагливій молоді шлях з низини ганебної звичайності до височині просвітлених покликів. Ґрандіозність стала обов’язком
генія, а самоперевершення — мінімальною умовою непідкупного існування. Для молодого Вітґенштайна це означало: людина є канатом, натягнутим
між твариною і логіком.
Історія життя і мислення Вітґенштайна є пристрастю інтелектуала,
який намагається пояснити своє місце у світі та на його межі. Те, що оточення філософа сприймало за нього його сувору і напружену ауру, насправді
було високою напругою людини, яка, щоб не втратити розуму, мусила постійно зосереджуватися на своїх принципах порядку. Філософ як маркірувальник кордонів буття ніколи не займається чимось меншим за блок світу
загалом, навіть коли він розмірковує над коректним вживанням слова у реченні. Він почуває себе так, ніби весь світ з його порядком може загинути
через провалля між двома реченнями. Отже, для нього мислення є навіґацією між островами формальної ясності, які розкидано у каламутному жахітті. Фактично Вітґенштайн є мислителем, який по собі залишив працю з
окремих речень. Нечувана потреба в уточненнях, мабуть, зробила з нього
мученика інкогерентності. Йому самому було болісно усвідомлювати, що
він займався різновидом неврозу лорда Чендоса — розладу здатності ствер10

Переклад зроблено за виданням: Sloterdijk P. Wittgenstein // Sloterdijk P. Philosophische
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джувати у словах світові зв’язки і вірити у ствердження щодо таких зв’язків.
Упродовж усього життя Вітґенштайнові не вдалося створити справжній
«текст» на зразок безперевної промови. Гостріше за будь-якого іншого мислителя він відчував складності сполучення або поєднання речень; ніяка
інша проблема не захоплювала його впродовж усього життя так, як неможливість переходу від описів фактів до моральних речень. Його нотатки — це
монумент просвітленого зволікання перед актом створення світу у зв’язному
тексті. Його праці в їхній радикальній модерності свідчать про аналогії між
округлим космосом і плинною прозою. Але саме тому, що Вітґенштайн уже
більше не був філософом старого стилю, охочим до стверджувань системності і тотальності, йому випало на долю відкрити клаптикове полотно локальних життєвих ігор та їхніх правил. Недарма його теорія мовних ігор
стала одним з найпереконливіших арґументів модерного і постмодерного
плюралізму.
Якщо з позицій сьогодення озирнутися на хвилі рецепцій Вітґенштайна,
то вони багато чого скажуть про історичне значення цього віденського ориґінала, який усе сплутав у світі британських науковців. Отже, він прищепив
англо-американському світові безум онтологічної диференції, тим самим
змусив здивуватися докритичних емпіриків не тим, яким є світ, а тим, що
світ взагалі існує. Водночас він інфікував континентальну філософію новими ідеями вточнювального стилю, який на тілі аналітичної школи викликав
рясні висипи. Складається враження, що у цей час обидві партії перебували
у фазі подолання перших імунних реакцій. Після класичного дослідження
Аллана Дженікса та Стивена Тулміна «Відень Вітґенштайна», здається, поставлено віху здорового ставлення до імпульсів магічного солітера. Хто б
наважився й надалі посилатись на Вітґенштайна тільки для того, щоб обрати його патроном хитромудрих спортсменів, що змагаються у мисленні
(Denksportler)? Хто б і надалі наважився звинувачувати його у позитивістській руйнації західноєвропейської культури рефлексії? Після затухання реактивних спотворень проступає профіль мислителя, який поза сумнівом
приєднається до спонсорів прийдешньої інтелігенції. Інтенсивність (Intensität) Вітґенштайна в її логічній суворості та людських однобічностях все ще
пропонує нескінченно щедрі дарунки прийдешньому світові. Для всіх тих,
хто після нього пробудився до мислення, вона закликатиме до посилення
вагомості етичних питань. Якби колись можна було написати критику мартирологічного розуму або розуму, що присягає, — тобто значущу етику, то
центральний розділ у ній треба було б присвятити Вітґенштайнові як людині. Він належав до тих, з кого живцем здирали шкіру, бо знав більше за інших, що означає зберігати пристойність та гідність під тиском. Його творчість, як занотована, так і замовчана, потребує від дослідників дивовижних
зусиль, щоб бути в змозі зносити самих себе та його власне «дивовижне
життя».
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ПРОРОЦТВО ПО-НІМЕЦЬКИ11
Колись було сказано: нація — це не фіакр, з якого можна вийти за першим
поворотом, якщо поїздка раптом комусь буде не до вподоби. Відтоді нічого
не змінилося навіть з появою більш сучасних транспортних засобів: сьогодні нація — це радше надшвидкісний потяг, який мчить у місцевість, про
яку ніхто нічого не знає, зокрема й те, чи прокладено там рейки. Модернізація такого порівняння має ту перевагу, що, розглядаючи товариство,
яке подорожує у потязі, з часом дедалі більше зростає занепокоєння, чи залишився ще бодай хтось там у локомотиві.
Отже, запитаймо, чим є сьогодні нація? Причому під словом «сьогодні»
маємо на увазі добу безголових систем, за якої відбувається поступовий відхід від центрального управління. Як я відповім на це запитання, не важко
здогадатися з моїх краєзнавчих екскурсів. Я стверджуватиму, що нація — це
вир багатоголосся, інформаційний шум у вухах і головах населення. Ви входите до зали, де за столами розмовляють два чи три десятки людей; спробуйте тепер уявити це гудіння і шипіння, станьте на цей шумовий килим, на
якому вже майже неможливо відрізнити окремі голоси; відчуйте звуковий
туман суспільства, пронизаного самим собою та своїми життєвими проявами. Тепер збільшіть цей шумовий образ до гігантських розмірів, почуйте симультанний шум сорока, шістдесяти, вісімдесяти гучних голосів. Створіть у
собі цю національну детонацію, цей історичний гуркіт, що його чути на всій
території, це бурління національної мови, що викликає жах, бо вона шумувала вже впродовж сторіч. Мені здається, що для народів треба будувати не
тільки оптичні сателіти, але й також акустичні, було б добре, якби ввечері
прогноз погоди було супроводжувано симультанним шумом націй. І так
само, як ми не стримуємо на державних кордонах спіралі хмар над Європою,
які майже щоденно з’являються на екрані, стоячи на гігантському звуковому килимі континентів, також неможливо чітко відфільтрувати особливий
німецький звук так, щоб звучав тільки він.
Наша слухова фантазія наштовхується на свої межі, коли в гру вступає
політична акустика. Нація як колективний шум і вир голосів над частиною
планети дуже швидко розчиняється у тому, що неможливо собі уявити, вона
залишається непочутою, залишається нешумом (Ungeräusch). Це криється у
природі ідей: у мові. Адже національна мова є як письмом, так і голосом,
мабуть, ще більше — це бібліотека виру голосів, це радше друкарня, ніж
парламент. Я хотів би ще розширити свою дефініцію і зауважити: німці, як і
інші народи, є неврологічною бібліотекою; у німецькій нервовій системі, у
німецьких синапсичних включеннях записано реальний лексикон німець11
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кої історії. Отже, німецька бібліотека знаходиться не у Франкфурті, і взагалі
ніде, бо ця реальна бібліотека — а це всі ми — робить живі внески до середньоєвропейської бібліографії. І ми не стоїмо, ми мчимося, ми пересуваємося, ми мобільні, ми швидкісна книжкова спільнота. Напевно, мало хто знає,
як розумно користуватися такою бібліотекою. Ми все ще живемо як безграмотні, ми мало читаємо. У численних системах письма маса загальнонімецької інформації вписана в наші і чужі тілесні медійні засоби: нам треба
тільки перегорнути сторінки в нас самих або через паролі увійти до історичних програм.
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Київське коло

Публікацією спогадів о. Володимира Зелінського про Я. Голосовкера ми відновлюємо рубрику «Київське коло», започатковану у «Філософській думці» ще за
часів перебудови. Відновлюємо, оскільки тему взаємозв’язку філософського
дискурсу і київської міської культури ще далеко не вичерпано; навпаки, із плином часу розкриваються нові варті уваги її аспекти.
Передусім, пропонована рубрикою «міська» точка зору на історію вітчизняної філософії залучає до розгляду шари ориґінального історико-філософського матеріалу, які в іншому разі могли б так і залишитися непоміченими.
Це стосується, зокрема, діяльності філософських осередків у різних навчальних
закладах Києва, специфіки «київських» періодів творчості видатних мислителів, доробку філософських діячів порівняно скромного масштабу, творчість
яких виразніше постає саме у міському контексті, тощо.
Як відомо, Київ — місто, де здавна сусідили й контактували різні національні, віросповідні, інтелектуальні традиції. Відповідно, вибір Києва як своєрідного спостережного пункту надає чудову можливість простежити на
осяжному просторі кроскультурне тло становлення і розвитку вітчизняної філософської думки. Разом із тим з неминучістю постає й манлива проблема
власне київського «відтінку» чи «присмаку» філософування, що, своєю чергою,
тягне за собою принципове питання про характер вкоріненості загальнозначущих філософських концепцій у неповторному ґрунті певної локальної культури,
в цьому разі — київської. Варто розібратися, що саме являв собою Київ як, словами Вадима Петровича Іванова, самобутня «культурна реальність» у різні
періоди свого історичного життя і як ця реальність відображалася в думці та
світоставленні, що зростали на цьому ґрунті.
Зрештою, ці роздуми повертають нас до теми київського кола як осереддя і водночас способу вияву і засвідчення щойно згаданої неповторної міської
реальності. Кожна думка, кожне людське осяяння народжуються в певному
середовищі й несуть на собі його трепетний відблиск; ідеться про вулиці та
пагорби, про історичні обставини, але насамперед — про конкретних живих
людей і мережу стосунків між ними, звернення до якої здатне збагатити дорогоцінними подробицями наше уявлення про будь-яку мислячу особистість та
її внутрішній світ.
Отже, «Київське коло». Запрошуємо до нього наших шановних читачів і
дописувачів.
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ЯКІВ ГОЛОСОВКЕР: ПОГЛЯД З КИЄВА
У творчому доробку Якова Емануїловича Голосовкера є трактат «Цікаве» (1960). Сам Голосовкер,
безперечно, був особистістю, у багатьох стосунках
здатною викликати цікавість. Мислитель (це самовизначення стояло для нього на передньому плані),
дослідник античної міфології, письменник, поет-перекладач, Яків Голосовкер (1890–1967) народився в
Києві, в родині відомого хірурга. Як засвідчує довідник «Увесь Київ» тих років, родина мешкала в заможній частині міста, на Малій Васильківській (нинішня
вулиця Шота Руставелі), 22, навпроти Купецької
синагоги, в перебудованому приміщенні якої згодом розташувався відомий панорамний кінотеатр.
Закінчивши гімназію з медаллю 1, Голосовкер здобуває вищу освіту в Університеті св. Володимира, на
класичному відділенні історико-філологічного факультету. Воднораз він виконує програму філософського відділу і пише дві випускні роботи: з класичної
філології, присвячену творчості Сафо, і з філософії —
«Суб’єкт пізнання у філософії Г. Рикерта». Ще у київський період він встигає видати збірку віршів «Сад
душі моєї» (1913). Вже тоді — і відтоді — уяву молодого
гуманітарія полонить ідея універсального духовного
синтезу, вірність якій він проніс через усе своє життя.
У перші пореволюційні роки Голосовкер перебирається до Москви, де певний час працює директором однієї з кращих шкіл міста (колишньої
1
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Поданими нижче фактичними відомостями ми переважно зобов’язані публікаціям Ніни Володимирівни Брагінської (див.: [Брагинская, 1987; 1993]).
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Яків Голосовкер: погляд з Києва

Мєдвєдніківської гімназії), за дорученням А. Луначарського виїжджає до
Криму для забезпечення охорони пам’яток культури, а наприкінці 1920-х
років продовжує освіту в Німеччині, де слухає лекції славнозвісного дослідника античного віршування У. фон Віламовіца-Мьолендорфа.
Повернувшись до радянської Росії, Голосовкер багато перекладає, читає
лекційні курси (здебільшого з античної проблематики), пише художні твори,
філософські розвідки, літературознавчі дослідження. Окрім уже згаданої волі
до синтезу від хаотичного розкидання творчих інтересів молодого автора вберігала ще й свідома зосередженість на двох топосах європейського культурного
світу — добі античності й німецькому романтизмі в широкому розумінні останнього, аж до Ніцше включно. Звернення до античності втілилося в значній
кількості перекладів давньогрецьких ліриків, Горація, в укладанні ґрандіозної
«Антології античної лірики в російських перекладах, починаючи з XVIII ст.»
(побачила світ лише у 2004–2006 роках), у дослідженні «Логіка античного міфу»
(завершено, в головних рисах, на кінець 1940-х, рік видання — 1987-й), в популярній книзі «Сказання про титанів» — у ній Голосовкер з незрівнянною невимушеністю перескладає античні міфи «за еллінів» і «для нас» (див.:
[Брагинская, 1993: c. 130]). «Романтично-німецька» орієнтація Голосовкерової творчості дістала реалізацію, зокрема, в перекладах віршованої трагедії
Ф. Гьольдерліна «Смерть Емпедокла» (1931), його ж роману «Гіперіон», а також
твору Ф.Ніцше «Так говорив Заратустра» (виконаний для видавництва «Academia» ще в першій половині 1930-х років і вперше опублікований у 1994-му).
Утім, обидві зазначені галузі діяльності поєднував і увінчував собою
стрижневий філософський «інстинкт» Голосовкера, сфокусований на темі
уяви і на вченні про Імаґінативний Абсолют [Голосовкер, 2012: с. 318].
Голосовкер — філософ Імаґінативного Абсолюту: мабуть, це головне, що
можна коротко сказати про його ориґінальну творчу особистість і про рушійне начало внутрішньої саморозбудови цієї особистості, основу «міфу її
життя» (власний вираз мислителя).
Велич і підступну діалектику цього ідейно-життєвого спрямування, яке
визначило духовний шлях Голосовкера, а можливо, і його земну долю, розкрито у блискучій, на мій погляд, статті о. Володимира Зелінського, котру
ми тут пропонуємо увазі читача. Від себе хотів би лише зазначити, що вчення Якова Голосовкера про імаґінативний розум, або розум уяви як першоджерело ідей, що на них базується культурне буття людини і, воднораз, людське розуміння реальності, справді здатне увиразнити для нас деякі важливі
аспекти цілої традиції європейського філософування, позначеної хрестоматійними іменами — від Платона і Плотіна до Ляйбніца, Шелінґа і далі. В
суто конструктивному плані воно, зокрема, актуалізує відомий парадокс:
річ у тім, що будь-яка ідея, представлена як конкретне втілення Абсолюту,
водночас має містити в собі деяку всеохопливу креативну потугу (бути, так
би мовити, «живим дзеркалом Усесвіту», «взірцем нескінченного становлення» або ж невичерпним джерелом продуктивної уяви) — і поставати при
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цьому як предмет особливого «надемпіричного» споглядання, що передбачає сприйняття її як елемента певної множини («царства») ідей. Думка про
спадкоємний зв’язок цього типу філософування — умовно позначимо його
як «філософію ідей» — власне з язичницькою, політеїстичною картиною
світу звідси, як уявляється, випливає цілковито прозорим чином. Для
Голосовкера, наскільки можна судити, таке філософсько-міфологічне перехрестя, віднайдене на ґрунті улюбленої ним античності, справді збіглося з
епіцентром духовних пошуків; принаймні відомі нам його роботи дають
підстави стверджувати це з достатнім ступенем упевненості.
Але як предмет можливого споглядання будь-яка ідея розуму неминуче
скерована на те, щоб на якомусь рівні — аж ніяк не на рівні безпосередньої
емпіричної чуттєвості — набути образного втілення, стати, за термінологією Голосовкера, смислообразом; принципова для нашого мислителя вказівка на імаґінативність ідеєтворчого розуму, по суті, лише оприявнює цей
істотний стан справ. Таким чином, ідея як ідея, як «те, що видно», для свого
розкриття потребує не лише дискурсивного, а й, як чудово розумів Голосовкер, образно-поетичного викладу: «пластиці думки» має відповідати
«пластика форми», яка її втілює 2. При цьому, абсолютний характер предмета такого розкриття (того самого смислообразу) робить останнє справою
водночас і вкрай нагальною, і, зрештою, заздалегідь приреченою на невдачу. Досвід Голосовкера, котрий впродовж усього життя писав і переписував
чернетки, начерки, фраґменти своїх «вершинних творінь», котрі мали б належати «усім — людству, людині, вікам» [Голосовкер, 1998], видається в цьому стосунку надзвичайно показовим — утім, і несподівано для нашого відверто архаїчного автора сучасним: чи не бринить в оцих невгамовних
намаганнях і спробах якесь провіщення того, що згодом у постмодерністській літературі дістало звичне для нас, сьогоднішніх, наймення письма?
Так чи інакше, а у 1936-му Якова Емануїловича було заарештовано — ні, не
за «ідейні помилки» і не за «відрив від соціалістичної дійсності», а всього лише
за стосунки з директором видавництва «Academia» Л.Б. Каменєвим. Проте
найбільшим лихом, найбільшою трагедією виявилися для Голосовкера не три
роки «каторги» на Воркуті, а дещо інше. Як з’ясувалося, коли він повернувся з
табору, друг, котрому він довірив свої рукописи, — «інфернальний художник»,
так сказано про нього у «Міфі мого життя» [Голосовкер, 1999], —перед смертю
власноручно їх спалив. Треба оцінити гіркоту, з якою Голосовкер, згадуючи про
цю фатальну подію, констатує: «Моє життя залишилося невиправданим» [там
само]. Філософ і співець творчої уяви, Голосовкер відтоді опинився віч-на-віч зі
своїм екзистенційним завданням: за допомоги уяви ж відродити з попелу і сам
«Імаґінативний Абсолют», і інші свої втрачені праці.
Серед згорілого був і рукопис роману «Запис незнищенний»; згодом
сама його втрата дала поштовх для нової творчої колізії. Як зазначає
2

Лист Я.Е. Голосовкера «Деякі вказівки на мій метод» цит. за: [Брагинская, 1987: c. 195].
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Яків Голосовкер: погляд з Києва

Н.В. Брагінська, «загибель тексту стимулювала написання твору про цю загибель, і одним з головних героїв “Спаленого роману”, що його Голосовкер
писав упродовж 40–50 рр., став художник, який відправив до печі “Запис
незнищенний”…» [Брагинская, 1993].
Аналогії, на які мимоволі наштовхуєшся, зіставляючи творчу долю Голосовкера з матеріалами творчості іншого видатного уродженця Києва, Михайла
Афанасійовича Булгакова, так і хочеться назвати невипадковими. У творах
обох літераторів спостерігаємо фантасмагорійне вторгнення в радянську повсякденність потойбічних сил (чого варта хоча б поява привиду Ілліча на кремлівській стіні в останньому розділі «Спаленого роману»), в обох безпосередньо
дійовою особою, що визначає моральну тональність оповіді, виявляється Той,
хто репрезентує для читацької уяви Христа (Ісус — у Голосовкера, Єшуа – у
Булгакова) (див.: [Чудакова, 1991: c. 136–141]). Обидва автори —«Майстра і
Маргарити» і «Спаленого роману» — оселяють своїх героїв у сумному закладі,
поіменованому Голосовкером «Юродомом», або «психейним домом»; обидва
зналися на магічній силі уяви і на феномені рукописів, довірених стихії вогню…
З «Юродомом», так само як і з трагічною долею рукописів, що, як виявляється,
інколи все ж таки горять і згоряють, Голосовкерові, до того ж, довелося познайомитися особисто — про останні роки мислителя, проведені ним у психіатричній лікарні, читач довідається зі статті о. Володимира Зелінського.
Перелік пунктів зближення Голосовкера з Булгаковим можна було б
продовжити 3. Не хочеться позбавляти цю близькість притаманного їй — у
дусі обох авторів — дещо містичного забарвлення. Та якщо придивитися до
реальних життєвих обставин, єднати цих двох майже однолітків, які свого
часу навчалися в сусідніх гімназіях, могла вже їхня належність до спільного
(київського, а згодом московського) інтеліґентського кола. Привертають
увагу постаті спільних знайомців — передусім відомого ерудита тих часів,
філолога-медієвіста Бориса Ісаковича Ярхо (1889–1942), людини, яка, імовірно, могла бути прототипом одного з головних персонажів ранньої редакції «Майстра і Маргарити» (див.: [Чудакова, 1991: c. 136]). Як згадує племінник Голосовкера С.О. Шмідт, «Я. Голосовкер був у дуже близьких стосунках
з Ярхо, глибоко переживав його арешт, навіть намагався — з наївності — визволити його… Можна припустити, що Б.І. Ярхо знав про сюжет «Запису
незнищенного» або навіть читав цей текст. Через це міркування дослідниці
творчості Булгакова М.О. Чудакової, яка не виключає знайомства Булгакова
з рукописом Я. Голосовкера… видаються небезпідставними» [Шмидт, 1998:
с. 13; пор.: Чудакова, 1991: с. 141].
Головне, втім, що поєднує образи Булгакова і Голосовкера і що взагалі
спонукає міркувати на цю тему, — це, як на мене, те, що обидва, кожен посвоєму, були фанатиками письма, вбачали в письмі, цьому недосконалому
3

Примітно, що в червні 2008 року в київському домі-музеї М.А. Булгакова відбувся семінар, присвячений творчості Я.Е. Голосовкера.
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запису абсолютних подій, дещо, цілковито незбагненним чином здатне переважити всі нестатки буття і врятувати світ.
Добре відомо, що не тільки булгаковський Майстер, а й сам Михайло
Афанасійович вбачав у Книзі спасенний сенс свого існування і всепереймальна турбота про власні рукописи не полишала його аж до останніх, вже
за межею марення, напівсвідомих моментів земного життя. У Голосовкера ж
цей фанатизм письма, не пом’якшений мистецькими чарами Булгакового
генія, не віддячений внутрішнім багатством породженого ним художнього
світу, постає з тим більшою — можна сказати, трагічною — настирливістю. За
словами Н.В. Брагінської, «писати десятки років у стіл, подібно до Я.Е. Голосовкера, дано людині, сповненій первинної довіри до світу» [Брагинская,
1999]. Знаючи про манію переслідування, якою страждав Яків Емануїлович
у свої останні роки, слід, мабуть, говорити не про довіру, а про відсутність
вибору. Поки живеш, поки володієш бодай крихтою того світла — пиши.
Вже ані радощів, ані сил ніяких, вже й саму мову ось-ось забудеш — пиши.
Іншого не дано. Тож поставимо у словосполученні «Імаґінативний Абсолют»
наголос на другому слові і прочитаємо ще раз, з усією серйозністю, що її вимагає perfectum praesens, написане Яковом Емануїловичем після загибелі
рукописів: «Моє життя залишилося невиправданим».
І останнє. В есеї о. Володимира Зелінського достатньо сказано і про
мужність Я. Голосовкера, і про його беззахисність. Дивлячись на світлину
величного старця з ясним чолом, густими бровами, міфологічною бородою,
я б іще додав сюди важке для перекладу українське слово «безпорадність».
Людина, зрештою, завжди безпорадна перед часом і світом, перед хитрою
мудрістю земною, а надто така, з такою бородою, таким поглядом, такою
вірою в сили натхнення і творчості. Тож слухаймо отця Володимира.
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Володимир
Зелінський

МІЖ ТИТАНОМ І ВЕПРОМ 1
Що ж, нехай це я створив цю чарівну істоту,
цю думку. Раптом мене не стало.
Чому ж має зникнути й вона?
Тому що зогнив чи спалений мій мозок?
Хіба ця істота не дістала від мене життя
й не увійшла через те у загальне людське
та світове життя, не полетіла з мого світу,
з моєї уяви до світу іншої мислячої істоти,
до уяви іншого? Можливо, вона проникла
в нього незнамо як та коли для нього самого?
Мене не стало, але залишився він, той,
хто мислить. І раптом з вікна свого темного
тунелю, вже у своїй уяві, він побачив мою
думку, моє чарівне створіння: ось воно
промайнуло… Він вважає його своїм,
він навіть гадки не має про мене, і воно тепер
не моє, а його. Але воно було моїм, воно виникло
з мене — з матерії, що була мною.
Я. ГОЛОСОВКЕР «Про що думав юнак»

I

© В. ЗЕЛІНСЬКИЙ,
2014
© Переклад з російської
В. Недашківського,
2014

Крім юнацької віршованої збірки «Сад душі моєї»
(1913), кількох статей, поетичних та прозових перекладів, а також розгорнутих приміток до них,
Яків Емануїлович Голосовкер опублікував на кінець життя лише дві не надто обсяжні авторські
книги: «Сказання про титанів» та «Достоєвський і
Кант». Із часом, вже після його смерті було надруковано «Логіку міфу», «Спалений роман», «Засекречений секрет», «Імаґінативний Абсолют». Книги
ці, що почасти вторують одна одній, можна роз1

З огляду на завеликий для журнальної публікації обсяг
друкуємо зі скороченнями (прим. ред.).
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глядати як розрізнені фраґменти єдиної та великої Праці або Сказання
його життя, що залишилося незавершеним, невідновленим 2 або просто не
встигло скластися. Але все створене його уявою, а потім згасле, напівзабуте, — немовби клопотаючи про своє право на життя у культурній спадщині нащадків, — продовжує по-своєму хвилювати нас, передусім тих, хто
знав і задуми, і праці автора. Голосовкер не був марнославним, а якщо й
був честолюбним, то лише в якомусь іншому, старожитньому, нежитєйському розумінні. Неодноразово згадував він про «ґрандіозне марнославство еллінів» («Оргіазм і число»), і якщо приміряти цю ґрандіозність до
нього самого, то її ніяк не змогла б наситити наша квола читацька прихильність. Після виходу з друку «Титанів» славнозвісність нібито наблизилася до нього, але нічим не зігріла та й не втішила. Як і багато хто з мислителів, він волів не того, щоб його якось особливо вихваляли, він потребував,
щоби ним мислили, його уявою жили, його образи осягали й за ними навчалися пізнання. І через те до будь-якої доброзичливої чи ювілейної похвали він поставився б, либонь, з тією самою притаманною йому уїдливозневажливою усмішкою, що й до чергового нападу ідеологічної мітли. Але
при цьому він завжди якось потужно, болісно прагнув, щоби прихована в
ньому мисляча сила заявила про себе колись на повен голос, щоб на
Платоновому «Бенкеті» обраних умів, слідом за метафізиками та провидцями, слідом за знаменитими промовами Чистого Розуму, Абсолютної
Ідеї, Світової Волі, було врешті-решт надано слово і його Імаґінативному
Абсолютові.
Працею життя Якова Емануїловича Голосовкера було створення Знання.
Знанню якось мало було заявити про себе лише літерами на папері або лекцією в академічній залі. Воно було для нього одушевленою істотою, здатною до перевтілення, вимагало для себе пластичної форми, потребувало
краси. Вся решта — написане чи задумане — все це було або ж могло стати
живими стовпами його святилища, створеного, як він полюбляв казати,
«смислообразами». Так, його «Сказання про титанів» народилися аж ніяк не
задля ще одного викладу відомих міфів задля просвіти дітей старшого віку;
це видобутий з архаїки героїчний епос, відтворений на ґрунті небагатьох
уцілілих фраґментів. Так і потужна складена ним «Антологія античної лірики», міркування-розвідки про Гьольдерліна або розгадування повісті
Лермонтова були значущими для нього не стільки самі по собі, скільки як
складові, хоча й цілком самостійні частини єдиної картини його авторського світу, де всі вони щільно та органічно дотичні одна до одної. У кожній із
цих частин філософ упізнає й відкриває себе в обраному ним герої, позаяк
тільки «він знавець… тієї есенції, яку виготовляє» (з коментарів до драми
Гьольдерліна «Смерть Емпедокла»).
2

Авторові нарисів ідеться про неодноразово спалені рукописи Якова Голосовкера
(прим. ред.).
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Вершиною, очільним смислом цього світу було самопізнання думки в
собі та в інших, тобто народження Філософії. Але мало було тільки відтворити її, тобто помістити в теоретичні праці; її ще треба було вільно й широко прилучити до товариства обраних і споріднених душ. Таке товариство
треба було самому побудувати, обмежити від інших, зміцнити єдиним творчим задумом. Звідси всі його екскурси у дослідження, коментарі, переклади, де під чужими іменами та обличчями мешкали його, Голосовкера, думки, на які йому так і не вистачило життя. Він був «із тих, кому не треба
мільйонів» (становища, слави, сімейної домівки тощо), «а треба думку розв’язати» 3. Радше самій його думці необхідно було розвагітнитися, причому
не тільки у трактатах, а й у віршах, у перекладуваних ним ліриках, у титанах,
таких схожих на нього, у сказаннях його життя. Анітрохи не применшуючись у своїй культурній або імаґінативній реальності, вони слугували й загальній філософській справі. На його бенкеті вони творили думку разом із
мислителями найвищого ранґу.
«Коли ми, втім, філософуємо? — запитує Гайдеґер. — Вочевидь, тоді,
коли вступаємо у бесіду з філософами» («Was ist das — die Philosophie?»). Але
якщо для невтаємничених ця бесіда — тільки більш-менш цікава «історія
філософії», то для самих філософів вона має сенс як найзахопливіше й найдіалектичніше звільнення остаточної істини з-під гніту всіляких шифрів,
софізмів та умоглядних схиблень. Той, хто відкриває для себе філософську
істину, пояснить нам, про що вони кажуть. По суті, вони кажуть один одному
про те, як ми, філософи, схиблюємо думками. Точніше, як думками схиблюють вони. Позаяк істина — це не пам’ятник культурі й тим паче не почесний музей багатьох кам’яних бовванів, істина — шлях, і завершує його
той, хто увінчує умогляди інших і оголошує, що мети досягнуто.
Мабуть, ще з юності Голосовкер був переконаний, що належить до цих
утаємничених, що рано чи пізно, але й він скаже своє останнє звільнювальне слово, і решта небожителів думки вислухають його як рівного. Це переконання, мабуть, жило в його свідомості ще до того, як він написав свій
перший рядок. І коли рукописи його палали у вогні, кам’яніли у сховищах,
коли їх розтаскували по чужих сторінках, він навряд чи остаточно відмовлявся вірити, що ці ворожі стихії — вогонь, забуття, життєві негаразди або
чужа зажерливість — і справді спроможні остаточно спалити, стерти ту радісну незаперечувану правду, яка настільки владно творилася в його душі.
Є автори, подібні до приміток на берегах своїх книжок. Або до післямов, підписаних іменами неабиякої ваги, яких ніхто не читає, — найцікавіше вже сказано. Але є автори (їх набагато менше), чиї твори — лишень
вступ до науки або до драматичної фабули їхньої особистості. Хоч би що
вони написали, вони завжди є чимось більшим, несподіванішим, загадковішим, ніж створене ними. Таким був і Голосовкер. «Його вчення було його
3

«…а надобно мысль разрешить» (Достоєвський).

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

65

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

поведінкою, а не книгою» («Оргіазм і число»), — сказано ним про Сократа,
але насправді про самого себе. Він недарма мислив про себе як про персонажа героїчного, на високих підмостках розігруваного міфу. Але такого героя
не можна зіграти, ним треба народитися. Інша річ — чи трафило йому народитися за доби, яка нав’язувала свої, викроєні за єдиним трафаретом маски, як і міфи, аж ніяк не еллінські.
П’ятдесяти років він написав спробу автобіографії: «Міф мого життя».
Він щойно повернувся з табору, де відсидів три роки — лише три роки за тих
часів, хоча слово «лише», настільки доречне у контексті тієї доби, легко вимовляти лише тим, хто ніколи не був за ґратами. Його взяли ще до того, як
почали брати всіх поспіль, — за те, що працював у видавництві «Academia»,
яке очолював Каменєв, а заодно й за портрет Ніцше на стіні у нього вдома,
з чого, за законами нашого двору тих часів, безпосередньо випливав намір
повисаджувати динамітом Кобу та Кремль. Але це був лише 36-й рік, і машину терору ще не вповні було запущено, тож у разі цілковитого невизнання вини могли дати оці мінімальні три роки. І тут — знову-таки поталанило!
— кінець тих трьох років припав на перші післяєжовські місяці, коли удав
вирішив трошки пом’якшити та послабити хватку. Голосовкер, не здогадуючись тоді, що це чудо, одне з небагатьох справжніх везінь у його житті, вийшов зі свого лісоповалу 39-го року. За його розповідями, він діставався додому півроку, пройшов узимку та навесні від Воркути до Александрова ледь
не пішки, переправляючись через великі північні ріки, іноді перед самим
льодоходом, і, коли повернувся до Москви, виявив, що твори його життя
згинули. Їх спалив колишній друг, такий собі «інфернальний художник»,
якого, мабуть, аби не вшановувати славою Герострата, він при мені уникав
називати на ім’я.
«Воно (спалення) було трагедією для мене, котрий повернувся з каторги[…], — писав Голосовкер у «Міфі мого життя» (1940). — Це була друга каторга — найкаторжніша за будь-яку каторгу. Мені залишилася тільки уява —
пам’ять, в якій живе болісно те, чого вже немає безповоротно. Я бачу
рукописи, я бачу сторінки, переді мною, немов привиди, проминають колишні думки… але того, що жило словом, образом, ритмом, що було злютовано в цілісність задуму, — цього немає. Я лишився бездітним».
І все ж за зображенням стражденного героя, за трагедійним плащем тут
усе ще проглядає надія. Через відчай прохоплюється катарсис, очищення.
Рукописи згинули, як гинуть герої трагедій, полишивши глядачів (нехай навіть єдиного «внутрішнього глядача») із визвольною ясністю смислу.
Сторінки палають, але власне думці ще далеко до смерті, вона ще не почала
старішати. Нехай все, що спалено, — той лункий смисл, що бринить у душі,
здобуде для себе новий образ. Попередніх слів та ритмів більше немає на
папері, та неперебутня потуга уяви, що мешкала в них, подарує їм нове життя. Вона, уява, ще має снагу воліти, творити, наказувати. Те нове й незнане,
що живе у ньому, все ще підвладне його творчому волінню. «Чи ввійде воно
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у світ, чи прийде до людей, а чи, можливо, знову через зле воління або байдужість людей буде спалене чи загубиться і згине, що можу я? — писав він у
«Міфі». — Зараз я тільки виконавець внутрішнього веління».
Так, усе буде спалене ще раз, хоча тепер лише з лихого випадку, і ще раз
буде відновлене й відтворене. Відчай того часу ще не міг здолати його наснагу. Либонь, саме тоді він і перебував на вершині свого життя.

II
Доля звела нас на початку осені 1960 року, через
двадцять років після тих рядків та подій. «Внутрішнє веління», про яке він
писав у «Міфі», було щойно — і востаннє! — виконано. Головну працю було
знову відроджено, головні речі, задля яких варто було приходити у цей світ,
нарешті сказано. Відчуття внутрішньої перемоги зробило його більш охочим до спілкування. Колишній самітник вмів, як виявилося, заразливо сміятися, вчорашній фанатик своїх «культурімаґінацій» міг зі смаком та до пуття потеревенити про збирання грибів. Саме таким зображає його світлина,
надрукована у «Засекреченому секреті» 4. За його насупленим, ласкаво-пронизливим, немовби дещо гіпнотичним поглядом, іронічною напівпосмішкою стоїть усвідомлення своєї сили. Здається, ось-ось він промовить на
вашу адресу що-небудь розумно уїдливе (але, зрештою, необразливе) і завжди трохи загадкове. За тих часів він вийшов з усамітнення самої тільки
уяви і не те щоб почав шукати учнів, але принаймні перестав їх надто цуратися. На сімдесят років йому дещо набридло посиджувати на самоті за своїм
бенкетним столом. Якби хтось із його сучасників, щодо чиєї порядності та
культури не було жодних сумнівів, попрохав його тоді розповісти що-небудь
про історичний розвиток еллінської міфології або про інстинкт уяви, він би,
либонь, не пручався. Можливо, він би не відмовчувався, якби «плем’я молоде, незнайоме» (якщо б тільки вміло поводитися пристойніше) попрохало його розтлумачити закони віршування, за старовини та після неї, або
брати-філософи запросили його на диспут, але з ґарантією, що не буде ні
крадіжки, ні розпродажу його ідей… Та загалом Голосовкер зовсім не просто
йшов на контакти. До того ж і сучасники, ті, що годилися йому чи то в однолітки, чи то в сини та внуки, теж не дуже квапилися такі контакти зав’язувати.
І йому доводилося часом самому шукати їх, мало не навпомацки.
«Чому ви не приходите? Це ваш батько заборонив вам приходити?» —
вимогливо, без жодної люб’язності та еківоків спитав він мене, зустрівши
випадково на Тверській, біля дверей ресторації Дома актора, де щойно пообідав. Правду кажучи, я не пам’ятав про його запрошення. Справді, його
«заїжджайте до мене», сухо й немовби випадково, мимохідь кинуте мені,
майже підлітку, який до того ж мав сумнівний статус «сина критика» і якого
4

Томск, Водолей, 1998.
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ще не допускали до серйозних розмов у кабінеті батька, — все це якось заважко можна було вважати за серйозний намір спілкуватися. Пам’ятаю, що
за кілька хвилин підскочили мої друзі, які вирішили, що моя бесіда з таким
живописним старцем дає їм право й собі взяти в ній участь. Яків Емануїлович
негайно охолов, майже відворотився і став раптом схожий на сивого птахахижака. Миттєве самозамикання — такою часто-густо була перша реакція
на сторонніх у колишніх таборян. Але зі мною стосунки якось одразу залагодились; відтоді я почав відвідувати його, і мені випало стати одним із дуже
небагатьох, мало не єдиним із тих, — якщо не казати про небожа, — хто став
постійним свідком останнього, вершинного періоду його життя та його нестямно жахливого кінця.
Голосовкер почав відвідувати дачу мого батька, ймовірно, від середини
50-х років. Атмосфера тих часів містила якийсь ядучий і небезпечний запах
напівлеґальності, напівзабороненості, що залишався від щойно поширеного слова «реабілітація», ще не опанованого державною мовою. У незаплямовані домівки, що добротно й міцно стояли на землі, «реабілітовані», як
правило, не ходили, а якщо вже траплялося таке, то якось окремо від решти
публіки. Мені здавалося, було два різновиди реабілітованих: одні довго барилися і спотикалися на порозі, й перш ніж вони встигали увійти, першою
увіходила якась їхня затурканість, їхня побитість, недоречність їхнього перебування в домівці зі становищем та обставою, і на обличчях господарів
тоді мимовільно виникав той специфічний вираз, який, не ховаючись, проказував: «дати пораду, якщо вже треба, карбованця-іншого, пожаліти, покартати, спровадити». Але були реабілітовані, й навіть зовсім не реабілітовані, і мало не таборові, хто увіходив різко й загрозливо, немовби з якогось
іншого, щойно полишеного за порогом забороненого, жахового життя, відтак усталеність теплих, міцно вкорінених домівок миттєво поставала якоюсь ненадійною, тимчасовою декорацією, і в їхній присутності мешканці
затишних кабінетів із кріслом та книжками якось щулилися й нітилися.
У самій манері з’являтися у Голосовкера було щось статично-ієратичне;
він не входив, а якось раптово виростав на порозі домівки зі своєю напівпосмішкою, і було не зрозуміло, чого було в ній більше — привітності чи
в’їдливої іронії. Найімовірніше вона поєднувала і те і те, тож самі двері, ніби
відступивши перед ним, ще до господарів запрошували його увійти. Вони
шанобливо пропускали в охоронюване ними житло не каторжанина, побитого долею, і не скаржника-прохача-бідолаху; разом із Голосовкером до домівки увіходило завжди щось незвичне та значливе, від чого затісно ставало
у будь-якій московській квартирі. Увійшовши, він одразу задавав тон розмови, і його внутрішній світ немовби навалювався на співбесідника.
Говорити з ним — означало постійно наштовхуватися на якісь незручні закути, провалюватися в ями у своїй освіті або ж здиратися на висоти з розрідженим повітрям; до бесід з ним також треба було мати хист. І тому зустрічі
з моїм батьком, та й не тільки з ним, не завжди, ймовірно, бували на взаєм-
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не задоволення. Але Голосовкерові тоді потрібні були люди — аж ніяк не
співбрати по перу, не «інженери душ», а просто співбесідники, які б його
розуміли. Найімовірніше, просто слухачі. За тих часів у передмові до збірки
своїх віршів він писав:
«Моя думка впродовж тривалих років голодувала. Я не знаходив умів, з
якими міг би коротко спілкуватися. За тих років людям було надто важко, а
іноді й надто лячно. Я говорив часто до невідомих мені. Я знав, що вони існують і що їхня думка так само голодує, як і моя, і так само страждає. Тому я
й назвав свою збірку віршів “Вовчий голод”».

III
Вовчий голод з роками тільки зростав і залишався
непогамованим. Голод став частиною його самого. Людей, з якими Голосовкер міг би коротко спілкуватися, так і не знайшлося. Чи була в тому
його власна провина, а чи провина інших? Передусім він сам не вмів розчакловувати свою самотність. До того ж він, як і колишні або непосталі
його друзі, був пов’язаний своїм минулим. Яків Емануїлович дивним дивом устояв, промисленнєво не загинув, коли мимоволі вписався у свій час,
продовжуючи числитися в тому середовищі, де тільки й міг знайти співбесідників. Але шляхи в культурну спільноту завжди, а за тієї доби особливо,
бували ухильними та звивистими. Шлях же Голосовкера був зухвально,
просто таки зневажливо прямий. Він усіх чомусь зачіпав, навіть коли не
перетинався з іншими гнучкими стежинами. У нього й не могло бути багатьох попутників, з якими можна було б відкрито поговорити. Він міг обдати здивованим холодом, обпекти дотепом та ще й із небезпечною шпилькою всередині. Його дотепи ніколи не підлаштовувалися ні до літературних, ні до інших смаків і вподобань його слухачів.
Я застав його в останній, у ліпшому разі передостанній квітучий рік
його життя. Якову Емануїловичу було сімдесят років. Попереду, здавалося,
ще сімдесят. Він зробив те, що хотів. Він нагадував персонажів своїх сказань
— постаттю, мудрістю, поставою, радісним смутком і власне «безсмертям».
Його картинна сивобородість, сивобровість, його сиве волосся, здавалось,
тільки підкреслювали його бадьорість, наснагу та молодість. Він випромінював іронію та доброту, а ще якусь перестоялу, зголоднілу за титанічними
звитягами волю. Його знання шукали для себе виходу, відкриті й завойовані
ним істини не могли залишатися відстороненими, їм бракувало чесного лицарського турніру. Міф його життя було майже завершено, записано, він
потребував орхестри. Тягар відстороненості почав гнітити його.
«Відсторонене я в Елладі означало громадську страту. Остракізм як заміна смертної кари був нічим іншим, як таким відстороненням» («Оргіазм і
число»).
Можливо, підліток, який відвідував його, був для нього останньою
спробою вирватися з того остракізму, на який його було засуджено. Для
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самого ж гостя ті рік чи півтора були часом неперервного слухання. Або «цікавої розмови». У невеличкому трактаті «Цікаве» Голосовкер визначає це як
розмову із самим собою — не келійну, а з усім людством, з минулим і з майбутнім, найвідкритішу розмову, яку тільки може вести людина. Що за біда,
коли перед тобою лише юнак! Уява автора може легко поставити на його
місце плеяду найвишуканіших умів. Коли мислитель створює свою працю
нібито на абсолютній самоті, він звертається навіть не до сучасників, а до
всієї світової та вікової аудиторії своїх слухачів. І щонайменше він має на
увазі фахівців.
«Звільніться від хибного погляду, — писав Голосовкер, — що автор-філософ — фахівець… Він — мислитель, а думка не має фаху». Це означало: філософська думка не повинна зв’язувати себе ніякими посталими до неї прийомами або обтяжувати нагромадженим до неї культурним матеріалом, вона
може поводитися з ним згідно з виробленими нею самою правилами, а не
згідно з чужими усталеннями. Вона є вільною, вона створена уявою митця.
Не потрібні їй наукові ступені, не вміщується вона у жодні академічні інститути. Але вона звернена до людини, наділеної особливим слухом для сприйняття думки як мистецтва, створюваного інтелектом.
Стародавні класики, німецькі романтики, а також поети всіх еллінських, латинських, німецьких часів були зазвичай господарями «цікавої
розмови». Досократики, Платон, Шелінґ, Кант, особливо Ніцше, Шопенгауер і Гьольдерлін не сходили з уст. Це повітря, яким вони дихали, прозоре,
терпкувате, трохи п’янке, було для Голосовкера тим небом, під яким він посправжньому міг дихати. Він полюбляв перебувати на своїх вершинах, не
змішуючи в одну купу ідеї та побутові спомини, але свої екскурси частогусто переривав читанням віршів. Він читав їх у першотворах — Сафо чи
Алкея, Горація чи Катулла, — а відтак у своєму або чиємусь перекладі. У
моїй пам’яті оживає його голос:
О, как грустно, Необула, избегать игры Амура,
Не осмелиться похмельем смыть тоску, а осмелеешь,
Языком отхлещет ментор.

Або, коли бував стривожений та тужливий:
Худо, друг, твоему Катуллу, худо,
Худо, мой Корнифиций, нестерпимо,
С каждым днём, с каждым часом — хуже, хуже...

Після Катулла або Горація він полюбляв прочитати що-небудь італійською, стверджуючи, що тільки в їхній латині вже можна почути мову
Петрарки. Слідом за голосом у пам’яті виринає його разюче обличчя, яке
так несподівано нагадувало багатьом Рабіндраната Тагора. Вигляд Якова
Емануїловича, коли згодом я пригадував його, став для мене з роками ликом або «смислообразом» самої його думки, його долі: високе біле чоло,
оточене сріблом волосся та брів, очі трохи витрішкуваті, напружений по-
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гляд, звернений на невидимого співбесідника у віддалених сторіччях і трохи
застиглий у змаганні діалогу, трохи розчарований, коли співбесідник навпроти виявлявся кимось іншим. Порозмовлявши години зо три, оббігши
тричі навколо Олімпа, заглибившись у діброви німецьких романтиків, ми
раптом круто звертали у найнесподіваніший бік: до Тютчева, до Достоєвського, а від нього — кривулею знову до Канта (надрукована книга мала ще
кілька усних, проговорених варіантів) або, скажімо, до Сократа, потім раптом до Леніна; у пошуках істини і той і той звернулися до мистецтва маєвтики, в їхніх мислительних прийомах є певна схожість (тоді, не читавши ще
Леніна, я не допетрав спитати, за що, власне, Сократа запрошено у співтрапезники Ленінової думки), але Сократ ніколи не брався за важелі політики
й тому заплатив за своє мистецтво власною смертю… Ленін же взявся за ці
важелі, насильством загубивши свою думку…
— Для мене революція, зроблена у жовтні, проіснувала два місяці, — заявляв він раптово і твердо, відволікаючись від предметів, про які варто було
говорити. — До грудня 1917 року. Щойно було організовано ЧК, я сказав
собі: з революцією покінчено. Починається терор, підлота, освинячення
людини. «Свинячість повіспованих Калігул», як потім казав Борис (Пастернак. — В.З.). Мені це стало нецікаво.
— Тоді чому ж ви повернулися з Німеччини, куди вирушили наприкінці
20-х років?
Як я тепер розумію, це було важке для нього запитання. Як йому — з
його старим університетським вишколом, німецькою вченістю та героїчною еллінською постаттю — було проходити крізь наші пустодзвонні двадцяті, сталеві тридцяті, лихі сорокові, задушливі п’ятдесяті та останні тріскучі шістдесяті роки, однаково згубні для його, Голосовкера, думки? Чому він
повернувся — про те, ймовірно, він не раз запитував себе сам. І відповідав
немовби обхідним маневром — радше собі, ніж співбесідникові:
— За тих часів легко було отримати паспорт. І багато хто виїжджав назовсім. Але я повернувся. Чому? Ну, що сказати? — була жінка (він вимовляв
це із зусиллям), яку я кохав. А потім — якось не вірив я, що все це так надовго. Мені Лосєв казав ще тоді: «Що ви, Якове Емануїловичу, все бунтуєте?
Ця історія з більшовиками років на двісті…» Для мене це було немислимо, я
не хотів вірити, гадав, все хутко скінчиться. Не вірю й зараз. Скільки у нас
пройшло «нової ери»? Сорок чотири роки? Ну, років двадцять п’ять — тридцять ще, можливо, й протягнеться. Нехай держава у нас дурепа, не може ж
вона всіх поспіль зробити дурнями. На двісті років — не може. І потім: Захід
Заходом, але мене весь час тягло в Росію».
Той сюжет його життя, що був пов’язаний з жінками, безсімейністю,
«романами», залишився для мене нерозкритим. Одного разу, проходячи
Гоголівським бульваром повз якийсь уцілілий особнячок, Яків Емануїлович, указавши на нього, раптом довірив мені певну оказію, що трапилася
з ним: «За непівських часів тут збиралися гості. Одного разу господиня,
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самітня, дуже цікава дама, прощаючись, тицьнула мені в руку ключа.
Мовчки, ні слова не кажучи. За дві години я повернувся, відкрив двері цим
ключем і так само мовчки поклав його їй в руку. І пішов без жодного слова.
По-моєму, більшої образи я не заподіяв нікому в житті».
І підсумував якось по-чоловічому, просто і владно:
«Я брав тільки тоді, коли кохав».
А проте він полюбляв поговорити про любов. У високому і драматичному значенні, з притаманним йому домішком романтичної іронії.

IV
За «цікавою розмовою» іноді заїжджав його небіж,
відомий вже на ті часи історик Сігурд Оттович Шмідт — зробити візит, а
заодно підкинути новини та харчі, і тоді між ними починався отой діалог
есхілівського Прометея з есхілівським же Гермесом, той двобій трагедійного гумору, який я на ті часи не здогадався занотувати. «Строптивостью такой и своеволием корабль свой ты загнал уже на камни бед». «Мои страдания, слышишь, не сменяю я на услужение Зевесу. Да не будет так!» (Норовитість (рос. «строптивость») означала хронічну незлагідність, сварливість,
нісенітну, безглузду непрактичність, невміння миритися з редактором, небажання знайти потрібний тон з директором Держлітвидаву тощо. «Зевес»
же мав на увазі систему взагалі, Академію наук зокрема, конкретно ж —
кар’єру, дисертацію та партійність.) Яків Емануїлович був царственно, хоча
подеколи дещо незграбно іронічним; його співбесідник, в обладунку більш
легкому, також не залишався в боргу.
Все високе було йому до постаті, сценічне, але без будь-яких масок,
якось йому дуже пасувало. Він будував культуру, але сам був явищем культури, відмінно усвідомлюючи це. Він був не просто носієм знань, у певному
розумінні він сам був утілене знання. Відважне, титанічне, сумне, сиве і, як
багатьом видавалося збоку, нікому не потрібне знання. Знання відливалося в
тексти та бесіди, дихало, страждало, жартувало, розмовляло з друзями, ходило до крамниці. В його манері говорити про книги, про природу, про людей і
навіть про їжу, добротності якої він завжди приділяв велику увагу, були свого
роду чистота і завершеність стилю. Перечитуючи тепер — десятки років по
тому — «Кентавра Хирона», я несподівано почув живі інтонації автора:
Язон запитує Кентавра:
«Навчи, батьку, як нам зловити Залізного Вепра!» Відповідає Хирон:
«Піти та зловити. Хіба боги Олімпа запитують? Воліють здолати — і долають. Треба вміти воліти, як боги воліють. Сьогодні не втішний день для
Хирона. Сьогодні він утратив героїв».
Часом це звучало як догана, коли треба було зазначити якусь необачність або нерішучість: «сьогодні не втішний день для Хирона». Якщо не
тими самими словами, то приблизно в такому ключі. Пам’ятаю, Хирон зажадав чомусь негайно принести йому один його захований рукопис (він їх
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неперервно ховав деінде), а хлопчина-першокурсник, яким був я, зі Знанням-Храмом у портфелі вирішив по дорозі, не зателефонувавши, ще й заскочити до приятельки — о, наскільки не втішним був той день для нього та
для мене! Дві години Знання вешталося незнамо де, коли на кожному кроці
на нього чатувала смертельна небезпека. Тоді я ще не мав досвіду загублення рукописів, я не цілком міг збагнути той великий гнів — до серцевого нападу в обох; ту догану я запам’ятав на все життя. І все ж мудрість Хирона
була тоді ще сильніша, ніж сила Залізного Вепра.
Актеон запитує Хирона, чому злигодням та втратам він дає засріблювати його волосся. Той відповідає: «Ти, хлопець, маєш рацію. Так казав я вам і
собі. Я бачив утрати — і свої і чужі, але тоді я ще не пізнав їх. Утрату пізнають, коли люблять. Тоді вперше чуєш голос Ананки-Невідворотності. Я чув
її голос. І навчаюся зараз новій мужності, міцнішій, ніж колишня».
Так писав Яків Голосовкер, і саме по собі виходило, що так і жив. Без
будь-якого награшу. Ананка-Невідворотність, пізнання втрат, мужність, дедалі міцніша, ніж колишня. З виглядом та словами мудрого титана, за два
кроки від Залізного Вепра.

V
При цьому думка його була внутрішньо світлою.
Вона не ховалася в тінь від сонця, на ній не було помітно слідів вепрових
ратиць. Вона струменіла або торувала собі шлях вперто, потужно, не зупиняючись. Звертаючись сьогодні до його текстів, я пригадую їх вимовленими. Вони спресувалися в моїй пам’яті, бо вимовлялись мислителем, який
не міг чекати, доки його видадуть. Яків Емануїлович мислив і проповідував
і за чайним столом, він не мав порожніх, незасіяних думкою полів часу, заяложених базіканням. «Уява, імаґінація, абсолют, інстинкт культури…» немовби ширяли навколо нього. Але що було приховано у коренях цих слів?
Яка здогадка, інтуїція, ностальґія живила їх на тій глибині, на якій думка
ще не народилася, «вона і музика і слово» (Мандельштам).
Цю трошки привідкриту глибину я знаходжу у слові «безсмертя». «Безсмертя» раз у раз спливає в його думках, хоча справжній «потяг» до нього
радше приховано, ніж оголошено привселюдно. Не «безсмертя душі», не
«воскрешення чудо» — його було одразу відхилено, але навзамін знайдено
інше, не просто знайдено, а й по-своєму прожито, закинуто у світову думку,
в «уяву іншого». «Боротьба смертного за своє безсмертя, гордовите почуття
свого права на безсмертя, його суперництво з богами, жадоба слави як жага
увічнити себе, — ця велика тема багатше за інші розвинена й до кінця розкрита у міфології еллінів, виражаючи повне торжество логіки образу при
його просуванні по кривій смислу» («Імаґінативний Абсолют»).
Міфологія еллінів була для Голосовкера не музеєм, але билицею його
життя, тим непогаслим світлом, яке, згадаймо ще раз Мандельштама, «как
вечный полдень длится». Долучившись його тепла, Голосовкер міг твердо
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вистоювати проти хижацького світу, що обложив його. В його сповіданні
«спасіння (було) від еллінів», у тому втраченому й відновлюваному ним раю,
де єдиним первородним гріхом була відсутність уяви, невіра в наснагу «чудес», наділених волею митця казковим «смислом безглуздя». «Чистим чудесним відкривається обітована країна з її карикатурою на неї ж — країною
навиворіт» («Логіка міфу»). Але найчудесніше в цій країні те, що це не царина якихось надзвичайних шкереберть поставлених об’єктів, а те, що вона
підвладна людській уяві, яка неперервно створює з людей та предметів небувалі комбінації, що кидають виклик формальній логіці та здоровому глузду. Щоправда, здоровий глузд міг народитися пізніше за міф або ж, коли
вони обидва були немовлятами, мирно співіснувати один з одним. Але найцікавіші комбінації виникають з ідей, які дивним дивом стають речами.
«Донауковий світ не знає “реалізму законів”. Він знає тільки “реалізм речей”. Тому його імаґінативні образи і навіть метафори — це для нього речі»
(«Імаґінативний Абсолют»).
Саме слово «Абсолют» видається холодною та жорсткою раковиною, в
якій дихала, пульсувала туга за безсмертям.
Міф оперує думками та образами мов живими тілами, але тілами, що
скинули свою тілесну вагу, подолали силу земного тяжіння. З воління уяви
вони легко переміщуються й опиняються у немислимих ситуаціях. Вони
можуть стати новими сутностями і навіть пророцтвами, подібно до античного «тіла тіні», в якому Голосовкер угледів майбутній відбиток ще не відкритого електрона. На його думку, це завбачена тінь аїда сповістила собою
про народження тої фізичної реальності, яка з’явиться через тисячоліття.
«Об’єкти науки про мікросвіт, — стверджує він, — створено за образом і подобою об’єктів мікросвіту. Уявою пізнають» («Імаґінативний Абсолют»).
Уява одночасно створює ідеї й пізнає їх як смислообрази. Смислообраз —
це пізнана, конкретно осмислена ідея. Він народжується з інстинкту смислотворення, який викликає до життя зажадані ним форми. «Образ не є
обов’язково художній образ, зовнішній образ. Образ є передусім внутрішній
образ, внутрішня форма, в якій міститься смисл. Внутрішня форма не має ні
довжини, ні ширини, ні висоти: вона має тільки глибину, і ця глибина є безмежною, — вона є апейрон» («Імаґінативна естетика»).
Безмежність розкривається як внутрішня могутність людини; в системі
Голосовкера (він аж ніяк не цурався слова «система») вона була антропологічним проектом. Філософія є мистецтво, не стомлюється він повторювати, вона живе за законами, які ближчі до поезії, ніж до лірики, й еллінський
міф — мова її звістки. Це звістка про внутрішній потяг, або дух уяви, закладений в людину, який не тільки торує шлях науці, а й утверджує своє неперебутнє буття в «смислообразах» культури саме тоді, коли стає їхнім розпорядником. Голосовкер не хоче бути академічним дослідником античності, яким
він постає для стороннього погляду, тлумачем міфів або навіть винахідником
їх, він почувається повноправним їх мешканцем. І коли він повторює і навіть
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виносить в епіграф як гасло свою подвоєну максиму «Естетика у еллінів —
онтологія, міфологія у еллінів — гносеологія», то має на увазі передусім науку про буття, свою теорію пізнання, хоча й цілком щиро та науково приховану за посиланням на еллінів. Звертаючись до Прометея («Оргіазм і число»),
він відзначає у ньому передусім дар провидця, який все знає заздалегідь і все
ж торує «героїчний шлях до культури», він здобуває мистецтво знання, яке
власне стверджує буття створених ним предметів або міфів. І коли від міфів
залишаються самі уламки, він збирає їх в єдине ціле, створюючи філософське знання в образах. У вигляді сказань, що нібито існували.
У його сказаннях людина є безсмертною, але лише через те, що живе в
культурі і сприймає всю її спадщину, вихоплює, точніше, захоплює знання
про свою імаґінативну божественність. Проте знання, видобуте у богів (тобто плодів його потужної творчої фантазії) і дароване відтак людям, нерідко
прирікає його на муку. Таке знання втілює Прометей, і через те воно стає
його карою. Несподівано й надзвичайно проникливо Голосовкер розкриває
механізм цього знання, що карає, у книзі «Достоєвський і Кант».
Можливо, це найвитонченіша і заразом найжорстокіша суперечка з Кантом, яка існує у світовій філософії. «Достоєвський розсекретнює Канта», —
пише автор; насправді це робить він сам, устами та вчинками братів
Карамазових. Він розверзає «пекло розуму», приховане у «Критиці чистого
розуму» під виглядом суперечки Тези з Антитезою, явленої та розіграної у
долях Олексія, Івана та Дмитра. Кант, якого не надто часто згадувано в його
книзі, несподівано перевдягається в Достоєвського й оголюється під пером
дослідника — вишукано й нещадно. Це не лобове заперечення, подібне до
неприйняття Канта отцем Павлом Флоренським, не перелицьований екзистенційний бунт Кіркеґора проти «всепояснювального» хисту раціоналіста, але слідування за розумом (в особі «криптокантіанця» Івана), який втрачає самого себе на вершині свого самопізнання.
При цьому Голосовкер, що постає як уважний читач із дивовижною
аналітичною технікою, не нав’язує жодних висновків. Він, слідом за Достоєвським, вибравшись із пекла пізнання, в якому одна думка заперечує
іншу, пропонує лише «ніжність до надії на якийсь світлий, великий прямий
кришталевий шлях і сонце наприкінці його» («Достоєвський і Кант»).
Це означає «мистецтво: там, де людина гине в істині, там, де вона рятує
себе у красі» («Достоєвський і Кант»).
Краса (думки, образу, книги, вчинку), що рятує, є інобуття істини, нехай і навіть найважчої для життя.
Гадаю, красою Голосовкер рятував не себе, а інших. […]

VIII
Останні роки його життя — історія суцільного
болю. Біль часто-густо нівечить, трощить. У книзі «Цікаве» він якось написав: те, що вважали геніальним, може згодом постати і як потворне.
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Геніальне — первісним чином притаманне його особистості — почало викривлюватися, втрачаючи свій внутрішній образ, свої іконописні, майже
жрецькі риси. (Пам’ятаю, коли ми гуляли з ним неподалік від храму на
Горобиних горах, старі баби, що виходили звідти, норовили підійти до нього
під благословення, від чого Яків Емануїлович не без сарказму відмахувався.) Та попри все манія переслідування у її клінічній формі, на яку він страждав в останні роки життя, не зробила його остаточно жалюгідним, хоча нібито все доклала, щоб домогтися цього. Та й чи не була ця манія просто реакцією незламаної особистості на іншу манію переслідування, що стала
політикою, однією з незліченних жертв якої він сам був упродовж чи не
всього життя? Пристрої для підслуховування, які він скрізь шукав, вмонтувалися передусім у людську душу.
Те, що завжди здавалось йому немислимим, — що рукописи його перетворяться на порох або будуть ізнову спалені, що думка зникне, — раптом
вочевиднилося для нього. Згадаймо, що писав юнак про незнищенність
цієї юнацької думки (той юнак — alter ego автора). Тепер того юнака більше
не було. Був божевільний старий, його розбите життя, приреченість. Пам’ятаю його восени 63-го року; притиснувши руку до чола, з розкуйовдженою бородою та сивими патлами, він майже біжить по Арбату, гучно — на
всю вулицю — повторюючи: «Тепер все загинуло! Все загинуло! Тепер кінець! Кінець! Кінець геть усьому!» Загинуло — що? «Антологія»? Думка?
Праця життя? Творча думка, безсмертний інстинкт, надія, саме життя, нарешті? Маючи хоча б краплину уяви та співчуття, вражені перехожі могли б
тоді побачити в ньому короля Ліра в степу. В його хворобі була своя статура,
своя «логіка чудесного», але навиворіт. У ньому не було тієї притаманної
психічно хворим безформної, безглуздо тупої тяжкості, що іноді так гнітить. Слідуючи в житті за «вічними супутниками» та найінтимнішими друзями — Гьольдерліном, Ніцше, за кентавром Хироном, він наразився й на
їхній кінець.
«Прийміть же і мій відхід як радість, — заповідав Хирон. — Навіщо жити
далі Хиронові?
Не можу я більше шукати коріння пізнання. Не можу ходити по землі:
не піднімають мої ноги моє тіло, не в змозі вони підняти і справу мою… Весь
я повний страждання. Вже давно перехлюпнуло воно через край. Лише засмучую своєю мукою інших. Мій зір каламутнішає, і незабаром я буду сліпим, як Тиресій. Тьмяніє моє прозріння разом з очима. Не бачачи світу, не
зможу я думкою створювати нові світи! Але ж у цьому вся радість думки».
Радість думки, вже зникла, була вміщена у масивній теці, на якій власноруч було написано: «ІМАҐІНАТИВНИЙ АБСОЛЮТ». Тека була єдиним
помешканням для Абсолюту, будинком без дверей. За тих часів, коли
Голосовкер утілював свою думку, в офіційному світі думки доживало свого
віку так зване «основне питання філософії». У кожного на вході воно одразу
запитувало: «Як ти віруєш, що є первинним? Матерія чи свідомість?» І саме
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відповідало, рублячи з плеча: знаємо твердо, матерія первинна, і там, де стоїть наша влада, свідомість відображає матерію, як і належить, непорушно і
партійно. Тих, чия свідомість ухилялась від правильного відображення,
основне питання до мислення не допускало і ставило під суворий нагляд (це
була «філософія проковтнутих аршинів», як іменував її Яків Емануїлович).
За тих часів його перемога завершалась нотою якоїсь грайливої гастрономічної тріумфальності: доведення існування пудингу є його поїдання (у
вільному перекладі з енґельсівсько-англійської). Доведенням небуття ідеалістичної філософії було так само її поїдання. Адже не для того держава
озброїлась непохитним марксизмом, щоб запускати умовисновки в небо,
знаряддя це кували як молот і як сокиру. Ідеалістична філософія існувала в
минулому як діалектичний етап становлення думки, що прийшла до влади;
повалена, вона й сьогодні животіє у приреченому існуванні на Заході, перебуваючи на утриманні буржуазії і обслуговуючи її інтереси. Але на території
переможних ідей жодної служниці чужих панів просто не може бути. А ту
«філософію», яку хтось ще підгодовував, хтось звідкілясь засилав, належало
негайно зжерти й забути.
Мені здається, що «Імаґінативний Абсолют» було зжерто цим переможним основним питанням в якомусь похмільному сні. Принаймні воно навіть
не здогадувалося про його — Абсолюту — існування. Але творець його чудово бачив, як помирає його праця під ратицями звіра, що затоптує його насмерть. Перекладати еллінських поетів — це ще так-сяк, позаяк було дозволено й рекомендовано збагачувати свою пам’ять всіма багатствами, що їх
виробило людство, але вигадувати нісенітниці про Абсолют, коли ми ось-ось
переженемо Америку з виробництва м’яса та молока?.. Сокира, рубаючи, не
відрізнялася субтильністю. Для Голосовкера це означало: для його полум’яної
думки, для інстинкту уяви, що пульсує зсередини, у цьому світі місця немає.
Що нам, після стількох винищувальних пожеж, журитися ще й за Абсолютом?
Але Яків Емануїлович, який на все волів дивитися з точки зору вічності, тут
якраз ніяк цього погляду поділяти не міг. Він був як батько, що обожнював
свою пізню дитину, якому сказали: ваш випадок безнадійний; тут ми вашого
сина лікувати не вміємо; шукайте засоби за кордоном.
І він почав був шукати. Але де, як, у кого? Як було врятувати Думку у
товстій теці? Це була доба, коли ідея передачі туди була ще надто новою. Це
було рівнозначним участі у холодній війні на боці противника, і розплачуватися за це належало не тільки скромним добробутом, «але повною загибеллю всерйоз». Пастернак передав свій роман — і виграв. Він помер переможцем, повторював Голосовкер. Але до нього самого не ходили жодні
іноземці (та й співвітчизники майже не ходили). Як передати? Просто підійти на автобусній зупинці до першого-ліпшого іноземця — і тицьнути теку
в руки? І вже складались фрази різними європейськими мовами, щоб переконати іноземця в культурній цінності передаваного. А якщо той віднесе
«Абсолют» на Луб’янку? Якщо його завербовано і спеціально заслано, щоб
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викрасти його, Голосовкера, Думку? (Бідолашний Яків Емануїлович, боюся, ні на Луб’янці, ні на заморській Антилуб’янці навряд чи хто-небудь присилував би себе її прочитати.) «Ось вони вже почали будувати багатоповерховий будинок навпроти моїх вікон — хіба тобі не зрозуміло, навіщо?» […]

XI
Останнє, що я пам’ятаю в один з останніх місяців
його життя: обличчя, яке зробилось майже жахливим, викривлене судомами та крововиливом в око, скорцюблену постать у дверях і притиснений до
грудей рукопис «Імаґінативного Абсолюту» 5, його, Голосовкера, крихке тутешнє безсмертя у пожовклих аркушиках. Нині воно стало настільки вразливою, приреченою річчю, з якою він не розлучався ні на хвилину, ховаючи
під матрацом ліжка своєї палати (щоб не поцупили!). Він узяв цей рукопис
із собою, коли проводжав мене до сходів, до зачинених дверей лікарні.
«Ті, хто справді відданий філософії, зайняті, по суті, тільки одним — помиранням та смертю», — говорив Сократ. І тому Яків Емануїлович Голосовкер, що помер в «юродомі» (інший термін із «Спаленого роману», що у житті означав лікарню Кащенко), помер воістину філософом, випивши до
денця призначену йому цикуту. Помирання було його останньою філософією. Вона виростала з усього його життя, з його «трагедії Розуму», для якої
немає розв’язку в його каторжанському світі, навіть осяяному сонцем «імаґінативної» античності. Для зовнішніх, тутешніх наших очей вона стає хворобою. Хворобою сліпоти, що вражає нашу видючість. Але життя такої людини, щоб бути до кінця зрозумілим, вимагає ще й видючості сліпоти. Це
означає: відмови від звичних критеріїв, від життєвих, соціальних, раціональних пояснень. Розум його перестав бачити, дух залишився по-своєму
видючим. Тим більшої духовної видючості вимагає його смерть.
Видючість говорить нам, що думку не можна розв’язати тільки на шляхах чистої думки. Що вона врешті-решт завжди впирається в безум, якщо не
відкривається Духові. Не тому, що народжується від інстинкту пізнання, але
Тому, що приймають як дарунок.
Помер Яків Емануїлович Голосовкер по-лікарняному, якось образливо
по-радянськи. Невдале падіння, перелам шийки стегна, багатоденне лежання майже у повній нерухомості, пролежні на спині, запалення легень,
швидка смерть. Його нікому було перевертати. І подарувати частинки свого безсмертя йому також було нікому. Він помирав «бездітним» і розореним; незважаючи на хворобу, він не забував про це до останнього дня. Урну
з його прахом захоронено на передєлкінському кладовищі, майже навпроти могили Пастернака. На могильному камені вибито зображення Голосовкера усміхненого, «олімпійського», покликаного дарувати знання. Я
5

2012 року цю книгу нарешті було опубліковано в Томську.
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пам’ятаю його переважно інакшим. «Внутрішнім велінням» моїм було розповісти не про книги його, але про те, що завжди залишається поза їхніми
сторінками.
Що залишилось від цієї зустрічі, що простяглася крізь усе життя? Радість
пізнання, пам’ять про трагедію розуму, пережиту в особистості, долю та
смерть, обов’язок незавершеної, несподіваної, незаслуженої дружби, недорозділений біль. Але найвиразніше — всупереч давності, всупереч відмінності віросповідань — вдячність.
1987, 2012

Володимир Зелінський — есеїст, публіцист, перекладач. За радянських часів працював в
Інституті філософії Російської академії наук, звідки був звільнений за публікації на Заході.
Нині настоятель парафії «Усіх тужливих радості» (Брешія, Ломбардія).
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Історія естетики насправді досить коротка. Але
важко знайти слово більш популярне й феномен,
позначений цим словом, більш заплутаний. Тоді як
до середини XVIII сторіччя про естетику ніхто не
чув, вже через півсторіччя по тому Жан Поль міг
висловитися: «Нічим так не кишить наш час, як естетиками» [Paul, 1990: S. 22]. Під естетикою розуміли настільки різні речі, що тепер кожний, хто займається чимось, що називає цим іменем, фактично має справу з деякою своєю естетикою. І вже на
початку XXI сторіччя Кнут Ебелінґ мав усі підстави
стверджувати: «Ніхто більше не знає, що, власне, є
естетика сьогодні» [Ebeling, 2009: S. 163].
Це дає вагому підставу для з’ясування, що ж
означала естетика первісно. І така мета є тим важливішою, що наближення до розуміння проблем та
питань, які зібралися сьогодні навколо імені естетики, слід починати від витоків феномену, означеного цим іменем.
Вперше термін естетика вжив 1735 року Александер Ґотліб Баумґартен в передостанньому параграфі своєї праці «Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus», окресливши ґрандіозний проект, першим вагомим кроком до втілення
якого було видання 1750 року першого тому двотомного твору «Aesthetica» (другий том вийшов
друком 1758 року). Це були не лише нові термін,
назва та книга; з появою Баумґартенової «Aesthetica» почалася нова епоха філософії, хоча і на основі
недозрозуміння та спрощеного тлумачення Баум-

80

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

Первісне значення естетики. Естетика Баумґартена

ґартенового задуму. Ґеорґ Фридрих Маєр, учень Баумґартена, за два роки
перед виходом першого тому «Aesthetica» й упродовж 1748–1750 років на
основі конспектів Баумґартенових лекцій з естетики та за його згодою видав
власну тритомну працю «Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften». І оскільки Баумґартенова «Aesthetica» була написана важко читабельною латиною, а Маєрові «Anfangsgründe» — доступною та зрозумілою німецькою, то
«Aesthetica» майже ніхто не читав, натомість «Anfangsgründe» набули значної популярності й часто сприймалися не лише як виклад Баумґартенових
думок (як це подавав сам Маєр), а й як переклад «Aesthetica». Щодо цього
Даґмар Мірбах зазначає: «Маєрові “Anfangsgründe” — які являють собою
жодним чином не переклад, а власну адаптацію, модифікацію і самостійне
доповнення Баумґартенових думок — були прийняті як перший систематичний підручник нової філософської дисципліни естетики і сприйняті у
ширшій публічності» [Mirbach, 2007: S. XXI]. Ще 1765 року, через п’ятнадцять
років після виходу першого тому «Aesthetica» та через три роки після смерті
Баумґартена Томас Абт зазначив щодо Баумґартенової «Aesthetica»: «Жоден
з його творів не був, мабуть, менше читаний і більше осуджений, як цей»
[Abbt, 1765: S. 17]. Ці слова виявилися справедливими ще більш як двісті
років. Інтерес до філософії та естетики Баумґартена посилився аж наприкінці XX сторіччя, й навіть у Німеччині, на батьківщині Баумґартена, перший повний переклад його «Aesthetica» з’явився тільки 2007 року, зроблений Даґмар Мірбах, і одразу й незалежно від нього — другий, 2008 року,
зроблений Констанце Перес, щодо чого варто навести слова Сабіни Сандер:
«Здається іронією долі, що майже тисячосторінкова праця постала у повному перекладі лише через більш як 250 років після її видання 1750/58, але
натомість, немовби щоб остаточно розвіяти сон забуття, — одразу у двох
зроблених незалежно один від одного німецьких перекладах» [Sander,
2009: S. 10].
Основною проблемою належного сприйняття естетики Баумґартена є
упередження, яке полягає в тому, що замість з’ясування, чим же його естетика є насправді, здійснюють вишукування у ній тих моментів, які в наш
час стереотипно означують як естетичні. Тому першим кроком має бути
чітке усвідомлення, що до Баумґартена ніякої естетики не було. Другий необхідний крок — відкинути всі свої звичні уявлення про естетику, і зробити
це слід вже тому, що — тут можна взяти в союзники Ганса Адлєра — «те, що
підсумовується під іменем “естетика”, в середині XVIII сторіччя жодним
чином не є редуковуваним до “вчення про мистецтво” чи “вчення про красиве”. Естетика є вчення про aistheta, не більше, але й, передусім, не менше» [Adler, 1990: S. 25].
1735 року в «Meditationes» Баумґартен окреслює предмет естетики: «Є,
отже, νοητά — те, що можна пізнавати через вищу здатність — предмет логіки, α„σθητά — є предметом ™πιστήμη α„σθητικη̃ чи ЕСТЕТИКИ» [Baumgarten,
1983: S. 86].
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1739 року у першому виданні Баумґартенової «Metaphysica» естетику
визначено так: «Scientia sensitive cognoscendi et proponendi est AESTHETICA» /
«Наука чуттєвого пізнання та вираження є ЕСТЕТИКА»; до четвертого, останнього за життя Баумґартена, видання «Metaphysica» 1757 року це визначення набуло такого вигляду: «Наука чуттєвого пізнання та вираження є ЕСТЕТИКА (логіка нижчої здатності пізнання, філософія ґрацій і муз, нижча
гносеологія, мистецтво красивого мислення, мистецтво аналогу розуму)»
[Baumgarten, 1757: S. 187]. І в четвертому виданні у примітці до слова «aesthetica» було написано німецькою «die Wissenschaft des Schönen» (наука красивого).
1750 року у §1 «Aesthetica» Баумґартен визначає естетику так: «ЕСТЕТИКА
(теорія вільних мистецтв, нижча гносеологія, мистецтво красивого мислення, мистецтво аналогу розуму) є наука про чуттєве пізнання» [Baumgarten,
2007: Bd. 1, S. 10].
Естетика постає тут передусім як наука про чуттєве пізнання (поряд із
логікою як наукою про пізнання розумом). Підставою виникнення естетики було переосмислення раціоналістичної філософії Кристіана Вольфа,
пов’язаної із філософією Ґотфрида Вільгельма Ляйбніца. Вольф поділяв
здатність людського пізнання на дві частини: вища здатність пізнання (за
допомогою розуму) та нижча здатність пізнання (за допомогою чуття). Означення вища та нижча відображало ставлення до цих здатностей та їх оцінку: здатність пізнання за допомогою розуму вважали важливішою та вагомішою, ніж за допомогою чуття. Природно, що Вольфа більше цікавила
вища здатність пізнання, а відповідно — логіка як наука про пізнання розумом, й настільки більше, що окремої науки про чуттєве пізнання в його
системі наук не було. Баумґартен, зваживши на те, що сфера логіки все ж
обмежена й залишається багато речей, яких вона не охоплює, почав розробляти науку про чуттєве пізнання й, обґрунтовуючи її важливість, поряд
з іншим зазначив: «Філософ є людина поміж людей, й він чинить не добре,
коли гадає, що така велика частина людського пізнання є для нього неналежною» [Baumgarten, 2007: Bd. 1, S. 15]. Назву науки про чуттєве пізнання — aesthetica — Баумґартен утворив на основі грецьких α„σθάνομαι та похідного від його дієслівної основи α‡σθησις, що були співвіднесеними з
латинськими sentio та sensus.
Розуміння Баумґартеном чуттєвого та розумового значною мірою
пов’язане із вченням Ляйбніца про ступені пізнання (викладеному в «Meditationes de cognitione, veritate et ideis» 1684 року), які ґрунтуються на відповідних їм, пов’язаних між собою уявленнях. Термін уявлення коректніше,
проте, вживати лише у випадку Баумґартена, який, використовуючи латинський термін repraesentatio, співвідносив його (як це було прийнято) з
німецьким Vorstellung. Що ж до Ляйбніца, то Віндельбанд, наприклад,
стверджував, що той «називав уявленнями взагалі [Vorstellungen überhaupt]
representations або, як це також частково траплялося в Англії та Франції,
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perceptions» [Windelband, 1878: S. 473]. Проте таке твердження не зовсім коректне, бо тут йдеться радше про те, що Ляйбніц вживав термін repraesentatio, який німецькою було адаптовано як Vorstellung. Крім того, саме в «Meditationes de cognitione, veritate et ideis» Ляйбніц майже не вживає repraesentatio, й головним терміном тут є cognitio (пізнання). Зважаючи на те, що
передусім йтиметься про естетику Баумґартена, а також зважаючи на німецьку філософську традицію вживання та співвіднесення цих термінів,
можна умовно зупинитися на термінологічному ланцюзі: repraesentatio —
Vorstellung — уявлення.
Ляйбніц поділяв види пізнання (а відповідно, Баумґартен — види уявлень) на темні, ясні, сплутані, чіткі, неадекватні, адекватні, символічні та
інтуїтивні. Темним (obscura) є те пізнання, якого недостатньо для відрізнення предмета від інших. Ясним (clara) — якого достатньо для відрізнення
предмета від інших. Сплутаним (confusa) є ясне пізнання, якого достатньо
для відрізнення предмета від інших, але при цьому неможливо чітко визначити окремі його ознаки, внаслідок яких і можливе таке відрізнення (це,
зокрема, запахи, смаки, кольори, інші об’єкти чуттів; їх не можна пояснити
іншим людям інакше, як змушуючи їх самих нюхати, смакувати, бачити
тощо, чи нагадуючи їм про такий досвід). Чітким (distincta) є ясне пізнання,
внаслідок якого можливе відрізнення предмета від інших завдяки багатьом
окремим ознакам. Неадекватним (inadaequata) є чітке пізнання, в якому
окремі ознаки пізнані чітко, але не всі і не повною мірою. Адекватним
(adaequata) — те, у якому аналіз достатніх ознак предмета доведений до кінця й осягнений вповні. Символічним (symbolica) є пізнання, в якому через
неможливість сприймати всю повноту ознак місце предмета займають знаки
(наприклад, у геометрії при оперуванні тисячокутником, який неможливо
сприймати так повно і чітко, як, припустимо, трикутник), і Ляйбніц називає
таке пізнання також сліпим (cognitio caeca). Інтуїтивне (intuitiva) пізнання —
Ляйбніц вважає його найдосконалішим — полягає у тому, що предмет осягається одразу, повністю, як ціле, без посередництва аналізу його ознак.
Крім того, Ляйбніц стверджує, що «Бог тільки має перевагу мати лише інтуїтивні пізнання» [Leibniz, 1873: S. 554], а тому часто називає його також божественним. Водночас кожна монада містить у собі все, хоча на рівні темного пізнання, а ідеї речей, про які ми актуально не думаємо, знаходяться у
нашому розумі «ut figura Herculis in rudi marmore» / «як фіґура Геркулеса в
неотесаному мармурі» [Leibniz, 1978: S. 426]. Шляхом руху від темного пізнання до більш ясного та чіткого відбувається повніше осягнення предмета,
наче виведення фіґури Геркулеса з неотесаного мармуру. Ця ступенева схема
виявляє лінійність та однорідну послідовність збільшення ясності, чіткості,
адекватності — lex continui (закон неперервності).
Баумґартен, спираючись на термінологію та концепцію Ляйбніца, яснісплутані уявлення (ті, які не є чіткими) називає чуттєвими уявленнями (repraesentationes sensitive, sinnliche Vorstellungen). Чіткі уявлення здобуваються
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через вищу здатність пізнання — intellectus та ratio — і відносяться до сфери
логіки. Чуттєві уявлення здобуваються через нижчу здатність пізнання —
analogon rationis — і відносяться до сфери естетики. Проте Баумґартен не послідував ні за Ляйбніцом, ні за Вольфом, хоч і висловлював свої думки за
допомоги розроблених ними понять. Як стверджує Штефен В. Ґрос: «Баумґартен, по суті, зберігає введений Ляйбніцом і згодом систематизований та
розвинутий Кристіаном Вольфом пізнавально-теоретичний поняттєвий
каркас, хоча він більше не є відповідний його думкам» [Groß, 2011: S. 136].
Тому паралельно із розрізненням ясних уявлень на сплутані та чіткі Баумґартен додає ще одне розрізнення — на екстенсивно-ясні та інтенсивно-ясні.
Інтенсивна ясність полягає у максимальній чіткості окремих ознак
уявлення й відноситься до логічного, розумового пізнання, яке і спрямоване на досягнення максимальної чіткості та адекватності окремих ознак
певного уявлення.
Екстенсивна ясність полягає у максимальній повноті (кількості) сплутаних ознак уявлення й не вимагає їх чіткості. Екстенсивна ясність стосується чуттєвого пізнання, і тим відрізняється від пізнання розумом, що розумове пізнання, скеровуючись на чіткість окремих ознак, неминуче втрачає
цілість уявлення — а екстенсивна ясність є ясністю цілого.
Розумове пізнання втрачає цілість уявлення, оскільки збільшення чіткості та адекватності окремих ознак у подальшому призводить до переходу
у символічність, коли внаслідок зосередження на окремих ознаках предмета він вже не осягається як ціле і його місце займає абстрактне утворення,
яке можна розглядати як щось на зразок символу цього предмета. Згідно з
Баумґартеном, розумове пізнання полягає в абстраґуванні (в оперуванні поняттями, які утворюються шляхом абстраґування), й у §560 «Aesthetica» він
зазначає: «Quid enim est abstractio, si iactura non est?» [Baumgarten, 2007: Bd.
1, S. 538]. Для кращого осягнення цього твердження варто проаналізувати
його переклади на німецьку, зроблені Мірбах та Перес.
Мірбах: «Denn was ist die Absonderung, wenn nicht ein Verlust?» / «Що ж є
виокремлення, якщо не втрата?» [Baumgarten, 2007: Bd. 1, S. 539].
Перес: «Was ist Abstraktion, wenn nicht ein Mangel?» / «Що є абстракція,
якщо не нестача?» [Peres, 2009: S. 160] (Mangel українською можна перекласти також як недолік).
Обидва переклади є правильними, і водночас кожний додає важливий
аспект у розуміння питання про чуттєве (естетичне) та розумове (раціональне, логічне) пізнання у філософії Баумґартена. Майже ідентична передача Перес abstractio зерез Abstraktion наголошує саме на абстраґуванні,
отже, на поняттях, отже, на раціональному пізнанні. Absonderung у перекладі Мірбах вказує на сутність абстраґування, на те, що тут йдеться саме
про виокремлення окремих ознак, внаслідок чого можливе чітке адекватне
поняттєве схоплення загального; але водночас вказує на те, що це є саме
виокремлення, а отже, у це виокремлення не входить багато іншого. Саме
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тому abstractio є iactura, що означає: викидання, жертвування, втрату. Verlust
у перекладі Мірбах якраз і передає таку втрату. Mangel у перекладі Перес
вказує на нестачу, й даним чином зрозумілий недолік, а саме як нестача
розмаїття та повноти.
Баумґартен хоч і використовує терміни нижча здатність пізнання та
вища здатність пізнання, однак здатності чуттєвого (естетичного) та розумового (логічного) пізнання у нього рівноцінні, й назви нижча та вища залишаються тільки як звичне означення цих здатностей. Обидва види пізнання мають притаманну лише собі особливість, й тому те, що є ясним відносно чуттєвого пізнання, є темним відносно розумового, і навпаки, ясне
відносно розумового є темним відносно чуттєвого. Тому Баумґартен використовує поняття horison cognitionis humanae (горизонт людського пізнання),
виокремлюючи логічний та естетичний горизонти. Перес це ілюструє образом Аврори (Еос), богині світанку, який вичитує у §7 «Aesthetica» (ex nocte
per auroram meridies), зазначаючи, що його можна розглядати і як ранкові сутінки (Morgendämmerung) відносно розумового, і як ранкову заграву (Morgenröte) відносно чуттєвого пізнання [Peres, 2009: S. 160 — 161], і хоча й робить наголос на lex continui та ступеневій схемі пізнання (що Баумґартену
вже не так притаманно, як Ляйбніцу), все ж визнає, що «чуттєве пізнання є
тому не тільки необхідна станція на шляху до вищого розуму в неперервності пізнання, але воно має також власну, саме естетичну силу» [Peres, 2009:
S. 142]. Мірбах висловлює це різкіше: «Чуттєве пізнання є, отже, “не передступінь до чіткості” уявлень логічного пізнання, але його “цілеспрямованість” є прямо протилежною» [Mirbach, 2007: S. XLII], а саме, воно спрямоване на цілість, яка досягається (через повноту ознак) в екстенсивноясному і (внаслідок абстраґування) втрачається в інтенсивно-ясному уявленні.
Вдосконалення чуттєвого пізнання веде таким чином не до розумового пізнання, а до того, що розумовому пізнанню недосяжне. Й передусім саме
науку про чуттєве пізнання та його вдосконалення Баумґартен назвав естетикою.
У §14 «Aesthetica» досконалість — perfectio — чуттєвого пізнання Баумґартен означив як pulchritudo (красу). Однак естетика Баумґартена жодним чином не є наукою про красу, словами Ґроса: «Орієнтація на pulchritudo, “красу”, не є при цьому самоціллю» [Groß, 2011: S. 132]. У вченні, яке Баумґартен
назвав естетикою, йдеться, звісно, також і про красу, проте це не означає, що
воно зводиться до вчення про красу. Здатність красиво мислити здобувається
на шляху до вдосконалення чуттєвого (естетичного) пізнання, й здатного
красиво мислити Баумґартен називає felix aestheticus (щасливий естетик).
Perfectio (досконалість) Баумґартен розуміє як consensus (узгодження). В
§94 «Metaphysica» він дає таке визначення досконалості: «Якщо багато [речей] взятих разом отримують достатню підставу в одному, то вони УЗГОДЖУЮТЬСЯ. Самé узгодження є ДОСКОНАЛІСТЬ, і одне, в якому вони узгоджуються, є
ВИЗНАЧАЛЬНОЮ ПІДСТАВОЮ ДОСКОНАЛОСТІ (фокусом досконалості)» [Baumgarten,
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1757: S. 26]. Таким чином, краса з’являється тут як назва досконалості чуттєвого пізнання, яка є ніщо інше, як узгодження чуттєвих уявлень. Краса і
досконалість не є тотожними, красою Баумґартен називає досконалість чуттєвого пізнання, але не розумового пізнання.
Баумґартен дав два, на перший погляд відмінні, визначення краси: одне
в §662 «Metaphysica», інше — у вже згаданому §14 «Aesthetica».
§662 «Metaphysica»: «Perfectio phaenomenon, seu gustui latius dicto observabilis, est PULCHRITUDO, imperfectio phaenomenon, seu gustui latius dicto observabilis, est DEFORMITAS» / «Досконалість явищ чи того, що помітне смаку в
широкому розумінні, є КРАСА, недосконалість явищ, чи того, що помітне
смаку в широкому розумінні, є ПОТВОРНІСТЬ» [Baumgarten, 1757: S. 248].
§14 «Aesthetica»: «Aesthetices finis est perfectio cognitionis sensitivae, qua
talis. Haec autem est pulchritudo. Et cavenda eiusdem, qua talis, imperfectio.
Haec autem est deformitas» / «Метою естетики є досконалість чуттєвого пізнання як такого. Це ж є краса. Й уникати недосконалості його як такого. Це
ж є потворність» [Baumgarten, 2007: Bd. 1, S. 19].
В обох визначеннях красу позначено як досконалість, проте, на перший
погляд, досконалість не одного і того ж:
— perfectio phaenomenon (досконалість явищ);
— perfectio cognitionis sensitivae (досконалість чуттєвого пізнання).
У цьому добачали суперечність, оскільки в першому випадку краса залежить від досконалості явищ, предмета пізнання, у другому — від досконалості нашого чуттєвого пізнання. Мірбах, ґрунтуючись на Баумґартеновому
розумінні істини, пояснює ці визначення та показує, що вони не суперечать
одне одному.
Істина є метафізична (об’єктивна) — це істина сама по собі, божественна істина, вона є узгодженням із найзагальнішими принципами, а саме, несуперечності та достатньої підстави (узгодження предмета в самому собі та з
самим собою). Словами Мірбах: «Відносно метафізичної істини буття предмета та його уявлення стоять у відношенні не відображення, а ідентичності»
[Mirbach, 2007: S. XLVI], проте людині це недоступно, й лише «для Бога чи у
Бозі уявлення та буття предмета є одне» [Mirbach, 2007: S. XLVI]. Коли ж
метафізична істина розглядається суб’єктом, вона стає суб’єктивною істиною (бо здійснюється у суб’єкті). Метафізична істина може розглядатися
або розумом (тоді вона логічна), або аналогом розуму (тоді вона естетична).
В обох випадках вже йдеться про узгодженість предмета із його суб’єктивним
уявленням, що можна співвіднести із визначенням істини як adaequatio rei et
intellectus. Звідси щодо розуміння Баумґартеном краси Мірбах робить такий
висновок:
«Краса як perfectio phaenomenon є, з одного боку, чуттєва форма явища
метафізичної досконалості (яка визначається як узгодження, consensus, багатьох до одного цілого), від якої вона отримує свою “онтологічну гідність”,
з іншого боку, є краса лише як суб’єктивно-людське, чуттєве відношення до
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метафізичного — не красивого, а — досконалого. <…> У красі чуттєво сприйманого предмета відкривається його об’єктивна, метафізично ґарантована,
дана Богом досконалість; водночас краса є завжди вже людське, суб’єктивне
і — відповідно до даного ступеня досконалості (або вдосконалення, якого
слід прагнути) чуттєвого пізнання (perfectio cognitionis sensitivae) — жодним
чином не будь-яке, але суб’єктивне й індивідуально різне відношення до
цієї досконалості» [Mirbach, 2007: S. LIV — LV].
Краса чуттєвого (естетичного) пізнання (як досконалість чуттєвого пізнання, а саме як узгодження багатьох в одному цілому), згідно з Баумґартеном, полягає:
1) передусім в узгодженні речей та думок;
2) далі в узгодженні порядку думання про речі;
3) далі у внутрішньому узгодженні позначень цих речей та думок.
Узгодження речей та думок виявляється у шістьох елементах: ubertas
aesthetica (естетичне багатство), magnitudo aesthetica (естетична велич), veritas aesthetica (естетична істина), claritas aesthetica (естетична ясність), persuasio / certitudo aesthetica; (естетичне переконання чи достовірність), vita cognitionis (життя пізнання). Ці елементи мають узгоджуватися між собою (тобто
узгоджено виступати разом) та в уявленні (тобто у відношенні суб’єкта до
речей самих по собі). Має узгоджуватися порядок думання про речі (відповідно про ці елементи у речах). Мають узгоджуватися їх позначення. Й усе
це має бути узгодженням до одного цілого.
Естетичне багатство — це повнота (велика кількість окремих) ознак,
які не є чіткими (а є ясними-сплутаними чи інакше — екстенсивно-ясними)
і всі разом дають змогу сприймати предмет як ціле.
Естетична велич — у «Aesthetica» про велич Баумґартен згадує вже в §45,
де вродженому естетичному темпераменту приписує magnitudo pectoris connata (вроджену велич серця), яку визначає як instinctus in magna potissimus
(переважаюче прагнення до великого). Здатність осягати речі у величі та
гідності Баумґартен називає magnanimitas aesthetica (естетична великодушність, велич душі). Мірбах наголошує: «Як перший закон найвищої, тепер
також як піднесено позначеної великодушності, визначає Баумґартен у §399
підпорядкування всього людського божественному» [Mirbach, 2007: S. LXXІ].
Таким чином: по-перше, естетичне пізнання є намаганням наблизити пізнання людини до божественного пізнання, а саме, йдеться про осягнення
предмета як цілого без посередництва аналізу його ознак (у Ляйбніца, зокрема, ясне-сплутане пізнання має ту схожість з інтуїтивним, що в обох випадках предмет постає як цілий без посередництва аналізу ознак); по-друге,
цьому передусім мусять слугувати естетичне багатство як найбільш можлива повнота ознак, які сприймаються без їх аналізу як ціле, та естетична
велич, яка є вродженою здатністю до такого осягнення, а саме як вроджене
прагнення до великого, внаслідок якого й реалізується наближення (піднесення) людського пізнання до божественного.
ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

87

Ігор ПАСІЧНИК

Естетична істина — суб’єктивне відношення аналогу розуму до метафізичної, об’єктивної істини — узгодження предмета з його суб’єктивним
уявленням (йдеться про ясні-сплутані уявлення, про найбільш можливу повноту індивідуальних ознак, які осягаються як ціле).
Естетична ясність є екстенсивною ясністю і полягає у повноті (максимальній кількості) ясних-сплутаних уявлень, які всі разом дають змогу
сприймати предмет як ціле. Йдеться, по-перше, про уточнення естетичного
багатства, а саме що це ясні-сплутані уявлення, які неможливо чітко розрізняти; по-друге, про прозорість та очевидність тієї цілості, яка подібно до
світла не потребує поза собою для аналогу розуму жодних пояснень.
Естетична достовірність є основою естетичного переконання (переконливості), а саме переконання душі в істинності; випливає з естетичної
ясності як деякого світла, в якому та істина просвітлюється. З verisimilitudo
aesthetica (естетична правдоподібність) — в якій persuasio aesthetica (естетичне переконання) поєднане з perspicuitas aesthetica (естетична очевидність) —
виникає evidentia aesthetica (естетична наочність), «яку інші називають доказом [demonstratio] для очей, для чуття, і відчутним на дотик аналогом
інтелектуально-переконливого доказу» (§847) [Baumgarten, 2007: Bd. 2, S.
869], й яка полягає у наданні істині відповідного їй світла (ясності). Тому
естетична достовірність також є узгодженням істини та ясності.
Життя пізнання — йдеться про особливість усього чуттєвого (естетичного) пізнання, яка, з одного боку, з’являється із попередніх елементів, а з
іншого — спрямовує їх до себе і є орієнтиром у досягненні його досконалості. Життя пізнання постає як пізнання, позбавлене виокремлення, абстраґування, пізнання того, що є живим, — пізнання цілості.
Узгодження усіх цих критеріїв у собі, між собою, узгодження порядку
думання згідно з ними, а також узгодження з усім цим його позначення
призводить до досконалості чуттєвого пізнання як чуттєвого відношення до
метафізичної досконалості, що осягається як краса.
Таким чином, хоча в естетиці Баумґартена присутнє також і поняття
краси, вона не була задуманою й не є наукою чи вченням про красу, а навіть
якщо сьогодні й намагатися окремо робити наголос на цьому понятті у філософії Баумґартена, то слід чітко бачити, що (як це влучно висловив Ґрос)
«фактично між Баумґартеновим поняттям красивого та сьогодні звичним
вживанням “красиве” лежать світи» [Groß, 2001: S. 18].
Але вже на початку естетика Баумґартена була сприйнята саме як вчення про красу. Так це зрозумів та подав Маєр, що задекларовано вже у самій
назві його адаптації Баумґартенової «Aesthetica» («Першооснови всіх красивих наук»). Бо хоч Маєр і подавав свої «Anfangsgründe» як виклад Баумґартенових думок та використовував термінологію «Aesthetica», на ділі
йшлося про зовсім інше вчення, ніж те, яке назвав естетикою Баумґартен. В
§2 «Anfangsgründe» після пояснень етимології терміна aesthetica Маєр навіть
вибачається й зазначає, що ця назва не є необхідною:
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«Мої читачі мусять мені пробачити, що я одразу на початку цієї праці
займаю їх такими філософськими дрібницями, які видаються так мало належними до красивого пізнання. Якби я не знав зі свого досвіду, що деякі,
інакше славні люди, обурюються тільки через ім’я цієї науки, то міг би легко
оминути цей розгляд. Крім того, письменник зобов’язаний обґрунтувати,
чому він дав своїй науці саме це ім’я, а не інше, й необізнаність постає смішною щоразу, коли стосується дрібниць. Між тим ця назва не необхідна. Кому
до вподоби, той може називати цю науку або теорія красивого пізнання взагалі; або теорія красивих наук; або перші основи чи першооснови красивих
наук; або основонаука красивого пізнання; або метафізика мовного і поетичного мистецтва; або логіка нижчих пізнавальних сил; або як йому інакше подобається, аби лише назва була зручною та пасувала до справи» [Meier,
1748: S. 3 — 4].
Цей фраґмент виявляє не лише те, що вчення Маєра звужувало естетику Баумґартена до вчення про красу, а й що назва естетика спочатку взагалі
викликала роздратування, оскільки сприймалася як нова назва для такого
вчення. Й в цьому світлі зроблена Баумґартеном в четвертому виданні «Metaphysica» до слова aesthetica примітка: die Wissenschaft des Schönen, — свідчить радше про певний вплив на Баумґартена інтерпретацій його вчення
іншими, ніж про стійку тенденцію його задуму; й це означення є ще одним
підвизначенням Баумґартенової естетики, що окреслює один з аспектів
scientia cognitionis sensitivae, на якому й зосередилась увага Маєра.
Крім того, Маєр випустив найважливіший момент Баумґартенового
проекту, а саме рівноцінність розумової та чуттєвої здатностей пізнання, залишившись на Вольфових позиціях і визнаючи головну роль за розумовим
(вищим) пізнанням: «Чуття по праву мусять бути рабами розуму» [Meier,
1749: S. 176]; «Естетика мусить, отже, готувати вченню про розум матеріал і,
отже, робити людину вправною, стати добрим logicus» [Meier, 1748: S. 8 —
9]. Тож у твердженні Маєра, що «вищі науки між людьми ніколи не є можливими, якщо їм не передують красиві науки» [Meier, 1748: S. 21], йдеться,
як і у Вольфа, про те, що нижче пізнання надає матеріал вищому, й Маєрові
красиві науки розглядаються не інакше, як передступінь до вищих наук.
Звуження зазнало також Баумґартенове поняття мистецтва. Баумґартен
вживає латинське ars та німецьке Kunst у широкому значенні як досконале
вміння чи майстерність, що чітко виражено в підвизначеннях естетики ars
pulchre cogitandi та ars analogi rationis. Йдеться про досконале вміння (майстерність) користуватися аналогом розуму, здатністю чуттєвого пізнання.
Поняття мистецтва тут жодним чином не обмежене вузьким поняттям мистецьких творів. Проте витлумачене було у цьому вузькому розумінні, а саме
як schöne Künste.
Німецький термін schöne Künste часто розглядався як переклад французького терміна beaux arts, використаного 1746 року Шарлем Бато у творі
«Les beaux arts réduits à un même principe» для позначення видів мистецтва,
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орієнтованих на досягнення краси. Відповідно, сприйняття Баумґартенової
естетики крізь призму schöne Künste одразу звужувало її до теорії красивих
мистецтв. Чіткіше це відобразилося у другому, поданому як дослідження
естетики, творі Маєра «Betrachtungen über den ersten Grundsatz aller schönen
Künste und Wissenschaften» 1757 року. Вже у назві цього твору поряд із schöne
Wissenschaften (як було в «Anfangsgründe») постали також schöne Künste, й
метою його було захистити вчення, яке Маєр вважав естетикою, від його
противників, зокрема, йшлося в основному про два закиди: що schöne Künste
не можуть бути наукою й зведення їх правил у систему є непотрібним та
шкідливим, бо «[н]іхто, кажуть вони, не може в систематичний спосіб стати красивим духом [schöner Geist]» [Meier, 1757: S. 6]; і що ті, хто написали
естетики, переслідували власну мету, а саме досліджували не красиві мистецтва загалом, а лише окремі їх види. Крім того, Маєрові «Betrachtungen»
значною мірою є протиставленням до «Les beaux arts» Бато, який стверджував, що всі красиві мистецтва зводяться до єдиного принципу, а саме наслідування краси в природі. В «Betrachtungen» Маєр спростовує таке твердження й доводить, що принципом усіх красивих мистецтв та наук є краса
чуттєвого пізнання («Щоб чуттєве пізнання було настільки красиве, як можливо» [Meier, 1757: S. 43]). Тут явний вплив естетики Баумґартена, проте
подібність переважно на рівні термінології. Словами Ґроса, якими він описав Маєрові «Anfangsgründe» і які ще справедливіші щодо «Betrachtungen»:
«Хоча Маєр вдавав, що керувався Баумґартеном, і на ділі у його творі кишить підхопленими положеннями та пасажами з викладів Майстра, проте
основна інтенція та революційна потужність Баумґартена Маєрові не відкрилися» [Groß, 2011: S. 134]. Але, незважаючи на те, що теми, зміст та полемічність із «Les beaux arts» Бато Маєрових «Betrachtungen» мали мало
спільного з естетикою Баумґартена, — Баумґартенову «Aesthetica» дедалі
більше сприймали як ще одне вчення про красу чи ще одну теорію красивих мистецтв, а самий термін естетика — як нову назву для подібного
вчення. Зокрема, Йоган Ґеорґ Зульцер у своїй енциклопедії «Allgemeine
Theorie der schönen Künste», працювати над якою він почав 1753 року й перша частина якої вийшла 1771 року, стверджував: «Наш Баумґартен у
Франкфурті був першим, хто зважився з філософських основоположень
викладати цілу філософію красивих мистецтв, якій він дав ім’я естетика»
[Sulzer, 1792: S. 48]. До початку XIX сторіччя твір Зульцера набув значної
популярності й упродовж тривалого часу залишався єдиною подібною працею в Німеччині.
В естетиці Баумґартена йдеться, звісно, і про поняття мистецтва у вузькому значенні (види та твори мистецтва), але воно жодним чином не є ключовим поняттям, як у Маєра, а представляє лише одну зі сфер можливого
застосування науки про чуттєве пізнання. Очевидно, що з Баумґартенової
естетики легко виснувати теорію мистецтва, що й було зроблено, проте
сприймати її як теорію мистецтва є повністю помилково.
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Однак вчення, яке Баумґартен назвав естетикою, вже від початку
сприйняли крізь призму Маєрових «Anfangsgründe». Й, починаючи від
Маєра, естетика Баумґартена тлумачилась із позицій того чи іншого (але не
Баумґартенового) розуміння естетики. Тому, читаючи написані на початку
XIX сторіччя слова Жана Поля: «Нічим так не кишить наш час, як естетиками» [Paul, 1990: S. 22], слід чітко розуміти, що Баумґартен повністю випадає із того кишіння та залишається осторонь; в іншому разі здійснюється
безпідставне включення Баумґартена у традицію, яку він опосередковано
породив, але до якої ніколи не належав. Зокрема, це гарно ілюструє те, що
коли Владислав Татаркевич — який розумів під естетикою передусім теорію краси та мистецтва — визначав наприкінці своєї праці «Dzieje sześciu
pojęć» головні мотиви естетики, то в його переліку присутні поміж інших
мотиви Піфагора, Геракліта, Платона (коли ніякої естетики взагалі не
було), також мотиви Валері, Аполлінера (кого пов’язують з естетикою на
основі їх заняття мистецтвом) — але немає мотиву Баумґартена.
Для тих побудов, що їх уже після «Anfangsgründe» називали естетикою,
Баумґартен завжди був незручною фіґурою. Його забули б зовсім, але через
факт, що саме він першим вжив таке з XIX сторіччя привабливе слово «естетика» і є автором першого названого так твору, — рано чи пізно його ім’я з
необхідністю виринало там, де це слово використовували. Тож Баумґартена
формально згадували як творця назви естетики, й у більшості випадків цим
обмежувалися, часто розцінюючи ту чи іншу невідповідність його естетики
вченню про красу та мистецтво як помилку. Проте, незважаючи на некоректні тлумачення та «сон забуття» [Sander, 2009: S. 10], саме те вчення, яке
назвав естетикою Баумґартен, є не лише єдиним, яке дійсно з повним правом можна так називати, але також основним необхідним для розуміння
всіх процесів та явищ, що проходили і з’являлися під цим іменем.
Інтерес до естетики Баумґартена посилився наприкінці XX сторіччя.
Намагання зрозуміти, чим естетика була первісно і є насправді, призвело
до окреслення нових горизонтів у розумінні чуттєвості. Опорою тут стали
вже не лише Баумґартенові міркування про чуттєвість, але також гама значень давньогрецького α‡σθησις. Баумґартен розумів чуттєвість досить широко, проте чітко відмежовував її від розуму, і його естетика значною мірою постала як утвердження рівноцінності чуттєвої й розумової здатностей
пізнання. Утворюючи назву aesthetica, α‡σθησις Баумґартен розумів саме як
чуття, відмежоване від розуму, що чітко видно у визначенні естетики 1735
року, де розмежовано α„σθητά і νοητά. Водночас давньогрецьке α‡σθησις у
всій гамі його значень охоплює також сферу, яку зараз звично приписують
розумові. Це дає підставу для більш широкого осягнення чуттєвості, а саме
розширення її на сферу розумності та сприйняття розуму як своєрідної
форми чуттєвості; а відповідно, і підставу для інтерпретацій естетики як
вчення про чуттєвість у найширшому розумінні. Тут можна говорити про
естетику як айстетику.
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Термін айстетика ввів Вольфґанґ Вельш: «“Естетика” була спочатку —
з 1750 року — назвою філософської дисципліни, яка прагнула знання про
чуттєве й звідси була позначена Баумґартеном, її батьком-засновником, як
episteme aesthetike, коротко як “естетика” . На противагу цьому згодом відбулося звуження переважно до мистецтва чи зовсім лише до красивого. На
мою думку, сьогодні повернути б це назад. Я хотів би розуміти естетику загальніше як айстетику: як тематизацію сприйняттів усіх видів, чуттєвих так
само, як і духовних, повсякденних, як і піднесених, життєсвітових, як і
мистецьких» [Welsch, 2010: S. 10]. Вельш інтерпретує естетику через давньогрецьке α‡σθησις і водночас чітко зазначає, що відштовхується від
Баумґартена. Йдеться про осягнення чуттєвості в її найширшому розумінні,
й гама значень давньогрецького α‡σθησις є не так основою для такого осягнення, як одним із найяскравіших орієнтирів. Подібні інтерпретації — більше чи менше — постають як додумування первісного розуміння естетики до
крайньої межі. Тому цю роботу можна завершити словами Ґернота Бьоме,
що «нова естетика бачиться як ренесанс первісного проекту Александера
Ґотліба Баумґартена» [Böhme, 2001: S. 7].
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ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД НОВОГО ЧАСУ:
МІЖ ТЕАТРОМ І ФІЛОСОФІЄЮ
Замість передмови
Погляд на історію з точки зору її естетичного саморозуміння має поряд із соціальним чи політичним
аналізом привабливі привілеї. Прагнення вловити
невловне, усвідомити епоху «неясним пізнанням» 1
може бути не тільки захопливим заняттям, а й цілком результативним спостереженням, обтяженим
раціональними висновками. Беручись за опис структури, до якої приходить естетичний, передусім мистецький досвід, звертаючись до стилю організації
дій, доходимо переконання, що це прийнятний сьогодні й цілком функціональний різновид горизонтального влаштування фактів мистецтва, а відтак і
манер життєсприйняття; той різновид, що є вільним
від значущих позицій, від розташування речей за їхньою значущою супідрядністю. Тому й пошук стимулювала якраз мета схопити відмінності та різницю образів явищ, відкладаючи ієрархії. Їх же в історії
філософії кількість поважна: від поділу самих мистецтв до включення їх до ґлобального вертикального
розрізнення між іншими вимірами людської діяльності 2. Чому саме така настанова? Різниця уявлень,
1
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Визначення естетики Баумґартеном, де важливою деталлю залишається характерна для Просвітництва спрямованість: естетичне розуміння хоча й виокремлює чуттєвість,
але виключно ту, що здатна пізнавати.
2
«Критика здатності судження», порівнюючи «різні прекрасні мистецтва за їхньої естетичною цінністю», віддає
однозначну перевагу поезії, а вже далі, обираючи між сферами впливу, сумнівається, куди помістити музику: до чи
після мистецтв образотворчих.
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різниця реалізації цих уявлень, а тому й лад, шлях, варіант переходу та взаємодія реального та ідеального — вагомих поняттєвих вимірів осмислення
буття дає простір гіпотезі для неусвідомленого «тепер». Нехай періоди різнолико формулюють себе, але вибудовування тяглості пропонує бачення ситуації у логіці зміни пріоритетів, а пріоритети естетичні позначено відчутною
промовистістю — ймовірно, завдяки неозвученому смислу. Не озвученому,
але й не індиферентному — радше навпаки: його наявність є визначальною
для їх формування. І намагання відкрити це формування є, мабуть, цікавим
дослідницьким завданням, яке може дати розуміння нашого часу з перспективи попереднього. Ним стали тут XVI — XVII сторіччя, доба від Коперника,
Ґалілея та Декарта до театру Корнеля, Расина та Мольєра і теоретичного синтезу їхньої праці. Вибір початку відліку має свої причини: з’явлена наукова
переконаність в осягненні буття, а слідом за нею і ясний погляд нової філософії сформулювали метафізичне опертя — свіже та продуктивне. Прийнявши
його, мистецтво знайшло відповідний лад у власних межах і розгорнуло свої
практики. Саме нова логіка мислення та світосприйняття викликала зрушення і в мистецьких моделях, і в структурі утворюваної естетики.

Від наукової переміни:
реальність в її ідеальному проектуванні
Дійсний світ, точніше, формування людського уявлення про дійсний світ постало в Новий час, з початків «наукової революції» як цінна, а головне — як здійсненна діяльність. Припинивши перевитлумачувати античні тексти і дедалі менше звертатися до тлумачень
Аристотеля, вчені, філософи та митці вдалися до будування гіпотез дійсності. Підставою для цього став догляд за процесами поза та у межах людини.
Вперше за тривалий час виникає живий інтерес до чиненого навколо, переконання у спроможності розуму віднайти доказове, обґрунтоване пояснення явищ. Нехай спроби субстанційного осягнення речей були відставлені,
але себе задекларувало інше пізнання, а цінність його зазіхань значила не
менше, ніж пошук сутності схоластичного штибу. «Марним і неможливим»
назвав такий пошук Ґалілей і висновував із цього, що переднішим є «знайти
одну істину, хоча б і в незначних речах, ніж довго сперечатися про значні
питання, не досягаючи жодної істини» [Антисери, 2002: с. 218]. Істину тепер варто було шукати на поверхні, а для цього необхідним є дослідження
явищ довкола та уважна довіра до видимого світу. Зрозуміло, що таке перенесення наголосів не могло задовольнити Церкву. Це виходило не з її засновків, суперечило догмам, а подекуди й становило відверту конкуренцію:
«переконавшись у деяких судженнях, ми повинні скористатися ними як
зручним засобом для істинного тлумачення Письма» [Антисери, 2002: с.
218], — пише Ґалілей. Зіткнення виникло не просто через новизну та невідповідність церковним судженням. Тобто невідповідність була принциповою: нова наука замірялася на більшу результативність своїх висновків з
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точки зору їхньої вірогідності; обурення та неприйняття викликало саме
утвердження реалізму концепції Коперника. Система повинна надійно відповідати явищам, пише він у присвяченні Павлу III перед трактатом «Про
обертання небесних сфер». Це було зухвало і вимагало засудження, але попри це новизна та ретельна уґрунтованість проголошуваних теорій здавались дійовими з невідомого досі боку. Зрештою, тенденція мала не одне
джерело. Джордано Бруно, Кеплер, а тим паче Ґалілей і Ньютон не могли
лишитися непоміченими, незважаючи на взаємні суперечності та утиски з
боку влади. Їхній сенс здебільшого сягав того самого, як і з Коперником:
«суть конфлікту між Ґалілеєм та Церквою вкорінена переважно саме у реалістській концепції науки» [Антисери, 2002: с. 232]. Реалізм має тепер значення не в його протилежності до номіналізму, а як об’єктивність — нове
поняття, що включало суспільну контрольованість, не залежну від суб’єкта
можливість виміряти та обчислити характеристики предмета. Базою для
об’єктивності стає подвійна структура спостереження: його чуттєва та раціональна природа. Саме «чуттєвий досвід» та «необхідні докази» були для
Ґалілея епістемологічно вартісними. Схожий дуалізм знайшов прихильників і у філософії, а її жорстким варіантом виявилася картезіанська думка, що
яскраво демонструє потребу осмислення чуттєвості. Так, варто впорядковувати світ! — відштовхуючись від цього засновку, свідомість XVII сторіччя
радо бралася за таке впорядкування й конструювала проекції дійсності.
1632 року Ґалілео Ґалілей у «Діалозі про дві головні системи світу —
Птоломея і Коперника», спростовуючи арґументи першого, виказані філософом аристотелівської школи Симпліцієм, доводить теорію руху Землі та
принцип інерції. В. Біблер побачив у цьому діалозі поряд з іншими значущими для природничої науки відкриттями один вельми гуманітарний винахід, а
саме «нового суб’єкта теоретизування, нову форму внутрішньо теоретичного
діалогу» [Библер, 1975: с. 283], який В. Біблер називає ще дослідницьким
«колективом-особистістю». Йдеться про ідеалізацію, чи то концептуалізацію особи дослідника, теоретика, зразком якої могли б також стати Декарт,
Ляйбніц, Спіноза, Гюйґенс, Ньютон. Кожна з персон є класичним мікросоціумом, який формує собою теоретика як образ культури [Библер, 1975: с.
283 — 284]. Гіперкритицизм та діалогічність мислення, що виходили від підвищеної рефлективності, а відтак і роздвоєності людини Нового часу, є наслідками тенденції до новоз’явленої атомізації суб’єкта. Проте існує й інша
тенденція, спрямована на «зміну обставин, речей, природи», «вироблення
ідей», орієнтоване на вироблення речей, оскільки його реалізують як «природниче знання, знання про світ». Марксистська експлікація цього явища
цікава тут з позиції розвитку «певного загального визначення мислення».
В. Біблер дає кілька характеристик такого мислення: спрямованість від суб’єкта на предмет, зовнішня, позасвідома розташованість предмета пізнання
і окреслення його поряд з цим як «незрозумілого», але й такого, що потребує
розуміння, а тому й повсякчас вимагає раціоналізації. Така спрямованість
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мислення розкриває одну принципову його рису — розкриття предмета лише
як можливості (але не дійсності) суб’єкта [Библер, 1975: с. 236].
Для прояснення ситуації звернемося до мисленнєвого експерименту Ґалілея. У тому ж таки діалозі виписано ситуацію погодженого руху різнорідних
тіл усередині корабля, що не змінюється, за умови якщо судно стоїть або рухається рівномірно. Шляхом лише уявлення — а не дослідної демонстрації —
Ґалілей вустами Сальвіаті формулює «принцип відносності, а саме твердження про незалежність усіх фізичних законів системи від руху, в якому вона бере
участь, тільки якщо цей рух інерційний» [Ахутин, 1976: с. 204]. Схожий метод
конструювання ідеального предмета дослідження був відомий та широко застосовуваний ще грецькою класичною фізіологією, але й характер його був
дещо інший. На відміну від античності, де думка спинялася на віднайденні
потрібної «естетичної форми» об’єкта та кристалізувалася у статиці витвореного ідеалу, «ейдосу», у неподільній формі буття, умови експерименту Нового
часу покликані добратися до суті речі та реформувати сам предмет. Ідеалізація
необхідна, вона утворює пізнавальне поняття, проте без постійного озирання
на річ одиничну і чуттєву, без уваги до мінливої природи розуміння приречене
на провал. Не коментувати Аристотеля, а спрямувати погляд на тут і зараз
діяні явища, арґументуючи їх слушно і переконливо; не усувати теорію, а переґлянути, і постановити з тим її підґрунтям не збірку більш-менш складних
та давно обчислюваних умовисновків древніх, а актуальне буття.
Отже, нова розкладка ідеалізації як умова винайдення вірогідності.
Метою епістемологічного повороту «наукової революції» було, поза сумнівом, підірвати мислення, тільки-от успіх та продуктивність такого підриву
залежали від винайдення теоретиком особливих, контрольованих умов, за
яких його ідеалізація є реальною та правомірною. Більшість теорій Ґалілея
побудовано саме на дослідах, які він емпірично не проводив, нарікаючи постійно на нестачу у науковців уяви та надмірну відданість старим, нібито
перевіреним принципам та поняттям. А так прихильність до емпіризму, вага
чуттєвості набуває вартості тоді, коли потрапляє до оновленої композиції
бачення: не стільки реальні спостереження, скільки «результат уявного досвіду» [Ахутин, 1976: с. 191] натикався на стару ситуацію. Виниклий конфлікт виправдовувала вимога вірогідності, яка — парадоксально — мирно
уживалася зі свідомим ідеальним конструюванням. Воно мусить бути дотичним до життя, але воно мусить і ясно — раціонально і послідовно —
схоплювати та затримувати його. І мисленнєвий експеримент — лише один
(нехай і центральний на той час для природничих наук) з методів.

Крізь філософські розвідки
слідом за ясністю пізнання
Інакший спосіб мислити шукав необхідного методу
й у вимірі філософії. «Міркування про метод» Декарта наводить чотири правила, яких варто дотримуватися: правило очевидності, правило поділу
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«труднень на стільки частин, скільки можливо і потрібно для кращого їх
розв’язання», розташування думок у певній послідовності — від найпростіших до найскладніших, останнє — повні та всеохопні переліки. Тут виразно
проступає прагнення висвітлити темряву навколо, уважно та поважно «викорінити всі хибні судження» [Декарт, 2001] і щонайбільше усвідомити реальність. Декарт вбачав це можливим шляхом її геометричного розкреслення: недаремно саме він є винахідником аналітичної геометрії, яка значно
полегшила просторові обчислення. Ясність такого ґатунку грішила механізацією, зрештою, весь світ поставав як «механічна модель з геометричною
основою» [Антисери, 2002: с. 319], чітка структура якої спрощувала пояснення матеріального світу аж до хиби. Будь-яке людське незнання, що зумовлює хиткість відчуття дійсності, Декарт послідовно вилучав, воно не
вкладалося не лише в його систему, а й у життя: відомо, що йому була притаманна «болісна недовіра до таких станів свідомості, як сильні емоції та
сон, адже вони не підлягають контролю, а отже, навіюють побоювання»
[Хитров, 2005]. І не лише Декарт: геометрія була методом тлумачення
Спінозою людських пристрастей, вад та безумств, а відтак і всієї вищої реальності. Раціоналізація емоційного шерегу, що являє собою неясні, неадекватні, а тому й небезпечні ідеї, цілком доречна як для гносеологічної,
так і для онтологічної частини його системи. Власне кажучи, це є переходом
від першого до другого щабля пізнання світу, його ідей та речей. Подібно до
Декарта, Спіноза теж вимальовує дуалістичне вчення, але, на противагу
Декартові, матеріальний та ідеальний світи не роз’єднані, а сполучені єдиним джерелом — Богом, вони не протиставлені й не ієрархізовані, а подані
як два боки єдиного явища. Зрештою, вони обидва незаперечно необхідні,
позначені вищою необхідністю, і саме так — поза випадковістю — бачить їх
розум. Але необхідність — не умислове утворення, це існування речей самих
по собі, у ній полягає істина, а здатність розуму її вбачати тільки підтверджує його пізнавальну силу. Необхідність речей у теорії Спінози переконує
в тому, що реальність мислили наявною та за правильного способу врозумливо пізнаваною — нехай і в найповнішій своїй формі повитою містицизмом інтуїцією. Встановлюючи три способи пізнання — емпіричний, раціональний та інтуїтивний, Спіноза доводив, що перехід від одного до іншого
стверджує передусім підвищення його рівня виразності. Хибних ідей, як і
хибних речей, не існує, природа не являє нам досконалість чи недосконалість, хибність — ознака недостатньої ясності і тільки.
Слід ближче звернутися до істотного для естетики поняття досконалості, різні бачення та тлумачення якої дають розуміння загальної картини та
підводять до шуканої конкретики. Спіноза визначає її в «Етиці» як реальність чи статичну сутність — ту, що не містить заперечень, як-от межа, кінець, нездатність. «Під досконалістю я розумітиму, як сказав уже, реальність, тобто сутність будь-якої речі, оскільки вона певним чином існує та
діє, безвідносно до її часової тривалості» [Спиноза, 1957: с. 523]. Більш до-
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сконалими, більш буттєвими чи реальними є більш ствердні речі, тобто ті,
що утверджують свою дійсність певним способом існування. Ляйбніц, інший мислитель цього часу, толерував існування досконалості інакше, радше
з місця проективності. Задля того, щоб зробити реальним її існування, достатньо її можливості, адже можливість не містить у собі протиріч, які б перешкоджали її здійсненню. Безмежний ляйбніцівський оптимізм постулює,
що можливе мусить стати дійсним, не може ним не стати, це закладено у
самій природі прагнення, це закономірне перетворення, процес утілення
речей, який є, наявний, який повсякчас увіч відбувається, а тому не може не
бути необхідним, а тому мусить мати основу і знаходить її в існуванні Бога.
Міркуючи цілковито в Аристотелевих термінах переходу за допомоги активної формотворчої енергії від потенції до ентелехії, Ляйбніц накидає на
всю процедуру спрямовану силу фіналізму і стверджує її позитивну поступальність. Детермінована енергія (або «жива сила») міститься у кожній субстанційній частині, первинно наділеній діяльністю та названій монадою.
Їхній порядок, взаємне розташування та узгоджена взаємодія утворюють
дійсний світ — цілком реальний та об’єктивний, рухомий завдяки наперед
установленій гармонії одвічною діяльнісною силою у межах своєї досконалої, хоча й дещо ушкодженої трьома типами зла конструкції.
У «Монадології» читаємо: «Будь-яке органічне тіло живої істоти є свого
роду божественна машина, чи природний автомат, який безмірно перевершує всі автомати штучні, адже машина, споруджена мистецтвом людини,
не є машиною у кожній своїй частині; наприклад, зубець мосяжного коліщатка складено з частин, чи шматків, які вже не являють більше для нас
нічого штучного і не мають нічого, що б виказувало в них машину стосовно
застосування, для якого коліщатко було призначене. Але машини в природі, тобто живі тіла, і в своїх найменших частинах до нескінченності далі є
машинами. У цьому і полягає різниця між природою та мистецтвом, тобто
між мистецтвом божественним та нашим» [Лейбниц, s.a.]. Уривок, а саме
побудова його думки виражає цікаву особливість. Хоча наведена логіка
прагне бути черговим доказом фіналістичної концепції, а врешті, у своїй
цілісності ним вона і є, водночас виразно проступає ознака структури мислення, що має не вузько локальне значення. Доводячи властиву світові детермінованість, Ляйбніц укладає власні арґументи у систему, марковану
подвійністю, — таку, яка демонструє часткову, але безумовно наявну аналогічність процесів дійсності та процесів життя і людської діяльності. Озирання
на інші найповніші тогочасні системи дає підстави помітити, що сконструйований паралелізм характерний не лише для взаємного розміщення понять у внутрішній будові систем, але й для відношення їх самих до реальності — одна з головних утворювальних рис, успішність якої визначена
здатністю подати мисленнєву картину щонайбільшої достеменності. Філософи та вчені подають нам гіпотези реальності; звичайно, можна було б закинути, що Новий час не становить неповторної доби у цьому значенні —
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мовляв, діяльність інтелекту в тому й полягає, щоб створити переконливе
уявлення такого штибу. Ідеальне, ідеалізоване подання дійсного світу, витягами подане у мисленнєвому експерименті Ґалілея, дуалістичних системах Декарта та Спінози, гармонізованих монадах Ляйбніца, являє собою
результат цілком закономірного людського бажання з’ясувати, як можна
пояснити хаотичний та нелогічний порядок речей навколо. Вимагала свого
погамовування тривога, властива періоду Реформації, спричинена розколом цілісності релігії, яка провадила середньовічну культуру, — людиною,
«що йде сама у темряві», називав себе Декарт, намагаючись знайти істинний
метод для пізнання. А проте попри загальність цих інтенцій важливо завважити й стратегію, якою їх було втілювано, ту, що випливала із способу бачити, мислити та уявляти — способу, обмеженого настроями часу.
І саме намір описувати спосіб, не «що», а «як», покладає звертання до
естетики, як здається, своїм принципом достатнього засновку. Тим паче, що
її сформований характер не просто цілком співвимірний духові доби, а безпосередньо виростає із філософських систем.

Пошук розумної гармонії. Закони та суперечності
Підносячи естетичні переконання Ляйбніца у ранґ
найпліднішого дослідження раціональної естетики, Дильтай звертає увагу на
окреслену філософом здатність сильних монад до архітектонічного формотворення, яка виникає завдяки радості від споглядання краси природи —
об’єктивної краси чи гармонії всесвіту. Народжене поривання має двоспрямовану натуру: поряд із пасивною насолодою душа прагне до творення, формування образів, і «поряд зі здатністю вловлювати гармонію всесвіту через
архітектонічну єдність думки виникає інша здатність — міметично відтворювати архітектонічними способами предмет і немовби створювати об’єкт
за Божої допомоги» [Дильтей, 2001: с. 450]. Дильтай переконаний, що
Ляйбніц був значно більш прозірливим та фундируваним у своєму поясненні спонтанності естетичних та творчих процесів завдяки «схопленому відношенню сили, потягу та уяви» [Дильтей, 2001: с. 446] і досить відомому
вченню про petite perceptions порівняно з багатьма своїми попередниками.
Чому? Тому що він визнавав значення стихійності для художньої творчості.
Проте ця винятковість сусідила і з поширеними на той час характеристиками мистецтва — а переважна їх частина мала математичний ухил. Навіть погоджуючись на чуттєвість, домінантну у цій сфері, раціоналістична, а частково й емпірична філософія обстоює ясність та логічність сприйняття й закономірно справляє вплив на формування раціональної естетики. Гобс був
проти «претензійної туманності» поезії, яка прагнула висловити більше того,
що є зрозумілим поза сумнівом; мистецтво риторики — те мистецтво, яке,
власне, покликане усолоджувати, для Лока було цінним передусім своїм порядком та ясністю, а про надмірне прикрашання він висловлювався вельми
зневажливо; Декарт у «Компендіумі музики» пояснює виникнення чуттєвої
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естетичної насолоди від легкості розрізнення та сполучення вражень, відтак
її «причиною… є раціональне чи логічне» [Дильтей, 2001: с. 447] — і трактат
наповнено діаграмами та графічними зображеннями порядку звуків та інтервалів між ними 3. Звідси й увага до насолоди від музичних ритмів, які,
згідно з Декартом, «викликають у душі почуття чи пристрасть, аналогічні
духові музики» [Гілберт, 2000: с.224], а згідно з Ляйбніцом, приємні завдяки
власній рівномірності та впорядкованості [Дильтей, 2001: с. 448].
Надзвичайно близьким окресленому курсові було становлення хореографії, мистецтва, що якраз мало своє зародження. Вплив на цей процес
інших мистецтв, який початково був визначальним аж до підпорядкування,
можна пояснити наголошеною вагомістю формотворчості у цьому жанрі.
Цілком природною тому видається вимога відповідності танцю метру та
ритму вірша та музики, під яку його виконували у XVI сторіччі. Так, поети
групи «Плеяда», які увіходили до заснованої 1567 року Жаном-Антуаном де
Баїфом Академії поезії та музики, писали для палацових святкувань віршовані прологи та дифірамби, що стало підґрунтям для майбутніх балетів.
Виник навіть новий різновид поезії, або ж вокального мистецтва — «співана
оповідь», і танець мусив підкорятися строго розрахованому метру та ритму
викладених музики та слів [Красовская, 1979: с. 58 — 59]. Кілька десятиріч
потому вчений юрист Джон Девіс у поемі «Оркестра, або Поема про танець»
зображає іншу, наскрізь вигадану, але за змістом дуже схожу ситуацію.
Антиной, головний герой поеми, розповідаючи Пенелопі, як «Любов дала
світові Танець, створивши таким чином порядок у природі та у людей», пояснює танцювальні кроки за допомоги віршованих тропів. Біжучи під дактиль, тобто трискладовий розмір, що має наголос на першому складі, танцюристи мусили ритмічно діяти за аналогією, тобто робити три партерні
кроки з наголосом на першому. Дактиль був потрійний, отже й кроки слід
було повторювати тричі. Такий спосіб аналізу танцю було навіть піднесено
до теорії — у книзі венеціанського танцмейстера Фабриціо Карозо «Танцюрист» [Красовская, 1979: с. 74].
3

Тема зв’язку філософії Декарта та теорії французького класицизму, популяризована
працею Е. Кранца на початку XX сторіччя, є вже досить пооскоминним загальником —
від визнання її однозначного впливу до сумнівів В. Татаркевича у традиції, що пов’язувала обидва напрямки. В. Татаркевич твердить, що «мистецтво, поезію і Декарт вважав суб’єктивними продуктами уяви, які неможливо підкорити раціоналізації».
Широких і детальних естетичних праць у Декарта дійсно немає, його висловлювання
про мистецтво звідні до трактату «Компендіум музики», кількох листів до письменника
Жана Луї Бальзака, тему пристрастей порушено у трактаті «Про пристрасті душі», де
поряд із систематизацією їх відстоювано тезу про необхідність їх гармонізації та помірного застосування. Проте навряд чи вплив можна виміряти лише прямими висловлюваннями, він вочевидь сягав далі за окремішність філософії — навіть якщо знічев’я
припустити таку. Зрештою, видається, що й неясне відчуття його мисленнєвого ракурсу стало формотворчим інструментом естетичного становлення XVII сторіччя.

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

101

Світлана ОЛЕКСЮК

Порядок був бажаним, навіть обов’язковим елементом акту творення, а
скрупульозний геометризм, в якому його було виражено, не суперечив здатності танцю передавати почуття; врешті-решт, аналіз афектів у двох розділах «Етики», написаної у XVII сторіччі, Спіноза так само доводив «у геометричному порядку». Фіґурний танець — частина поширеного у XVII сторіччі
жанру драматичного балету, який надалі кодифіковано в дотепер застосовуваних академічних нормах, навіть спостерігали згори, щоб «оцінити симетричне планування переходів та груп, точність інтервалів між учасниками,
синхронність переміщень» [Красовская, 1979: с. 118]; а історики та теоретики хореографії описували його цілком математичними поняттями, говорячи, наприклад, про вертикальну чи стереометричну та горизонтальну чи
планіметричну концепцію, так звану концепцію ренесансних «примітивів»
[Красовская, 1979: с. 119].
Отже, мистецтво не можна робити без правил. А основу правильності
починають шукати не лише в науці, а й у стародавніх побутуваннях, а врештірешт і у стародавній науці. Дослідник філософії та мистецтва початку XX сторіччя Е. Кранц запропонував цікаве й не позбавлене переконливості зіставлення: «Якщо тимчасово запозичити у силогізму його зовнішній стрій, який
йому надали ходячі приклади, і якщо розглянути його з точки зору конструкції драми, то можна помітити, що три члени силогізму точно відповідають зав’язці інтриґи та розв’язці драми і що ціле силогізму подає справжню дію» [Писарчук, 2009: с. 54]. Важко певно сказати, чи бачили, а тим
паче чи прямо застосовували цю аналогію автори класицистських драматичних творів, проте звертання до Аристотеля було практиковано значно
ширше, ніж у колі науки. 1562 року виходить «Поетика» гуманіста Юлія
Цезаря Скаліґера [Литературные манифесты, 1980: с. 8], в якій коментарі до
Аристотеля та Горація перемежовано спробами власного філософського
творення категорій. Не можна сказати, що вони складають цілісну систему
чи самостійну теорію, але цінним є сумнів у продуктивності нескінченної
довіри до античних авторитетів. Стародавні постаті не втрачають значущості, а проте їх почасти змушують і поступитися. «Я не хочу сперечатися тут
із цим визначенням, а лише додам власне» [Литературные манифесты, 1980:
с. 55], — дозволяє собі написати Скаліґер. Наступна «Поетика», видана через вісім років Лодовіко Кастельветро, у своїй назві концентрує подальше
розгортання. «Поетика» Аристотеля, викладена народною мовою та витлумачена, зовсім вільно поводиться як з Аристотелевою системною неупередженістю, так і з ідеями інших авторів, живо прикладаючи їх до цілей «усолоди та розваги душі невігласного натовпу» [Литературные манифесты,
1980: с. 83]. Авторитетом у драматургічній справі є Аристотель і для Корнеля,
в його теоретичних текстах він постійно є фіґурою апеляції.
Ясна річ, це не стоїть осторонь від того, що відбувається того часу у
самому мистецтві вистави. Театральна історія XVII сторіччя демонструє гамування крайнощів риторичності, дидактики ренесансної вченої комедії

102

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

Естетичний досвід нового часу: між театром і філософією

та комедії дель арте, яка розгорталася на майданах, втілювалась у буфонадах та трималась імпровізаційної техніки. Вимога до жорсткої структури
організації матеріалу, полишивши як стриманість оповідань, так і ефемерну
стихійність, явила світові одну з найчіткіших театральних систем — театр
французького класицизму. І поступова заміна симультанних декорацій
життєподібнішими перспективними задниками, «скопійованими з італійських моделей» [Хоуарт, 1999: с. 230], і самодисципліна олександрійського
вірша, і концентрація на єдиній дії, яка з’явилася вже у другій половині
XVI сторіччя і до якої додалися відмітні єдності часу та місця — одне слово,
повний кодекс театральних правил, вилитий на сцені та зафіксований у
теорії (як правило, дещо опісля), вкотре стверджують новизну та значення
раціоналізму у філософії та естетиці. Творчість, її манера була свідомою
працею; знані теоретики виписують досить прозорі директиви для побудови п’єс та вистав. Уже «Поетика» Скаліґера, яка починається ґлобальним
поділом «всього, що існує», а потім звертається до перспективи призначення мовлення, у дальшій своїй частині подає детальну, щільно проілюстровану прикладами прагматичну класифікацію зображуваного у п’єсі. Ще
конкретнішими подробицями рясніє «Поетика» Кастельветро. А сентенційні постулати «Поетичного мистецтва» Ніколи Буало, написані як пряме
наслідування «Послання до пізонів» Горація, являють (як завершальний
для класицистичних пошуків твір) «зразок крайньої риґористичної нормативності» [Аникст, 1967: с. 386]. У «Практиці театру» д’Обіньяка можна,
крім поетичних, знайти достоту сценічні поради — ті, що задаються питанням театрального унаочнення дії. Кілька разів упродовж свого листа
д’Обіньяк порівнює дрібну механіку ладу драматичної поеми з іншими
мистецькими жанрами і передусім із живописом. Вистава є картиною в дії,
понад те, вистава є картиною в дії перед живими глядачами, а тому автор
зобов’язаний її врозумливо подати. Все відповідає логіці періоду: присутність однієї дії у центрі — центральної, об’єднавчої для інших маленьких,
адже резонно, що художник поміщає в одну рамку одну картину; незмінність та непорушність головного місця для чиненого (тобто завдяки зміні
декорацій у своїй задній та бокових частинах сцена може варіювати, але
хіба що у рамках розвитку одного місця, наприклад, фасад храму — його
внутрішня оздоба), а також його видимість для глядача. Тобто неприпустимо, щоб якісь події були введені як непомітні, а тому варто завважувати
осяжність сцени, можливість окинути її поглядом — як, власне, і картини.
Драматичній поемі пристало тривати стільки, щоб не вичерпати «розумне
терпіння глядачів» [Литературные манифесты, 1980: с. 350], тобто приблизно три години (щоправда, Корнель називає дві, але й сам Корнель
цього не дотримувався), які б оповідали про події за один Аристотелевий
умовний день, або ж добу. Ця умова призвела до притаманної класицизму
«тенденції до концентрації та дематеріалізації драматичного (позасценічного) часу». Через необхідність постійного співвіднесення позасценічного
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часу із сценічним воно «прагне самозагладитися та існує лише у формі слова чи вигаданої дійсності, яку оповідають завдяки комбінації уяви поета і
глядача, що слухає та уявляє цю реальність, яка перебуває поза межами
сцени» [Патрис, 1991: с. 45]. Потреба втиснути двадцять чотири години у
три сприяла й виробленню стратегії розташування послідовності подій.
Оскільки часу небагато, варто почати розвиток подій якнайближче до
розв’язки та вміло об’єднати їх так, «щоб здавалося, що дія сама по собі народжується, розвивається та завершується» [Литературные манифесты,
1980: с. 324]. Той самий життєподібний ефект повинен був утворити зв’язок
між сценами, м’яке перетікання одного епізоду в інший, на яких особливо
наголошував д’Обіньяк. Хоча Корнель зі свого боку й називав це не обов’язковою прикрасою, але твору це дарує приємну злагодженість, а автору — комплімент вправності, «щоб ніхто і не помітив, що він усе вигадав»
[Литературные манифесты, 1980: с. 324]. Якщо комусь раптом спаде на
думку долучитися до драматургічного письма, він отримає кодекс різнорідних приписів і, уважно до них дослухавшись, справді зможе видати продукт класицистичного ґатунку, придатний для сценічного втілення. Інша
річ, що очевидність правил не сягає далеко, але форма — це те, що їй підвладне. «Гармонія визначає лише формальну структуру художнього цілого»
[Бахмутский, 2005: с. 43], — пише філософ, аналізуючи культуру XVII сторіччя, і важливість гармонії це не применшує. А проте показово, що теоретикам не вдавалося створити добрі твори мистецтва (чотири трагедії, які
написав д’Обіньяк, залишилися мало поміченими), а автори найвдаліших
у ці правила не вкладалися. «Сід» Корнеля мав небезпечну, мало того — неприйнятну для засадових тогочасних художніх переконань ваду: Скюдері,
вказуючи в опублікованих у квітні 1637 року «Примітках до “Сіда”», що
автор порушує головні правила драматичної поеми, висуває до нього по суті
звинувачення у бажанні перетворити драматичну техніку на анархію — намір, що підривав усю естетичну ідеологію. Корнель не виконав жодної з
трьох єдностей: виніс дію з палацу у міський обшир, розтягнув її на тридцять шість годин та до того ж ввів побічну любовну лінію. Для стриманого
інтелектуалізму, завдяки якому вистави часом скидалися за своїм темпераментом на розумову бесіду, надміру ефектною стала і мова трагедії: а так
само й еклектичний жанр — трагікомедія, властива радше для бароко. Тут
Расин був більш поступливим, обирав просту, не насичену деталями дію,
не суперечив нормам і славився як майстер ретельної композиції.
Розбираючи «Федру», Жан-Луї Баро називав її розвиток симфонічним. Дія
від I до V акту нібито описує повне коло, і такий самий геометричний рисунок властивий кожній із головних сцен. «Можна вкрай точно викреслити
геометричну фіґуру трагедії, як можна розкласти на еліпси та трикутники
композиції Пусена чи Вінчі» [Барро, 1963: с. 221]. Приміром, перша частина п’єси складена з двох паралельних колоподібних партій Федри та Іполіта.
Хіба що «Есфір» не відповідає дисциплінарному реґламенту драматургіч-
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ного канону. Одне слово, з цього боку, поза етичною полемікою з янсеністами 4, Расин являв собою взірець.
Проте зовсім не ця відповідність робить п’єси Расина вартісними й до
сьогодні — як і ясність трагедій Корнеля, здобуту після засудження його
«Сіда» нелегким для самого автора шляхом. І так само попри всі запеклі дебати та жорсткі заходи, пов’язані з розробкою канонів, нерозумно було б
виснувати, що раціоналізація зоставалася самоціллю. Хоча середньовічні
міраклі й не вміщали обов’язково «раціоналістичну суперечку, аналітичний
монолог та енергійний обмін думками» [Хоуарт, 1999: с. 227], настільки
притаманні для корнелівських п’єс, а «правильні» комедія та трагедія витіснили жанр трагікомедії, очевидно, що замало було б задовольнятися
освіженим відновленням Аристотеля. До того ж відданість правилам його
драматичної теорії подекуди вже відкидали на користь «здорового глузду та
розуму» [Хоуарт, 1999: с. 229], цим же критеріям були підпорядковані правила Шалена та Мернадьєра — розроблені у 1630 — 1640-х роках наочні засоби сценічної умовності. Вони слугували для гармонізованого оформлення
історичної правди на класицистичній сцені, віднайдення його «прийнятності» 5. Для цього було розроблене й поняття правдоподібності — суперечливе, але широко обговорюване серед класицистів. Найбільше спротиву та
хитких тлумачень воно викликало у тих, хто писав п’єси, натомість теоретики радше задовольнялися дефініюванням. «Вигадувати і наслідувати у
поезії — те саме» [Литературные манифесты, 1980: с. 298], — писала французька академія, критикуючи «Сіда» Корнеля. Але чи «те саме» справді?

Умова справдження художності, або Де
з’являється мистецтво
У д’Обіньяка можна знайти апофатичний підхід:
правдоподібне — це не справжнє і не можливе, воно охоплює також чудесне, що надає подіям піднесеності та непередбачуваності. Конкретна порада: зображати вчинок повним, з усіма необхідними деталями, вплетеними
у загальну лінію. Діяне на сцені має бути ясним, цілісним, всебічно помірним, викликати своєю логічно утвореною послідовністю враження незаперечної необхідності. Основою ж успішного досягнення правдоподібності є точно винайдена кореляція між дійсністю та вигадкою через спосіб
накладання справдженого на уявлене. Власне, історії як такої у чистому
4

Ідеться про епістолярну суперечку з одним із ідейних лідерів цього вчення, янсеністом
Ніколя, у 1660-х роках, у результаті якої Расин, вихованець янсеністських освітніх закладів, припинив спілкування з ними на 10 років. Факт має не локально біографічне
значення, йдеться про зіткнення владних культурних пластів, релігійної та світської
політики, інтереси якої та суспільні настрої виявляли протиріччя саме у поглядах на
значення, призначення та спосіб творення мистецтва.
5
Термін Жана Франсуа Мармонтеля, французького письменника XVIII сторіччя.
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вигляді має бути мінімально — Корнеля критикували саме за надмір неприйнятної історичності, не очищеної «від недоліків та будь-якого роду
неправильностей, з якими через суворість своїх законів змушена миритись
історія» [Литературные манифесты, 1980: с. 281]. Схожим чином потреба
додержання пропорції маркірує розробку почерку подачі: запозичуючи події, слід сміливо, але й зі смаком, перемежовувати їх словесним і фантазійним прикрашанням. «Хибують автори, які за днів нових оздоб цураються і
вигадок отих», — пише критик, схиляючи поета до античних еталонів. І
саме прагнення правдоподібності рухало Расином, коли він намірявся
«зробити щось із нічого» [Барро, 1963: с. 243], уникаючи в одноденних п’єсах великої кількості дій і переміщуючи вигадку в царину психологізму. Як
виміряти співвідношення безпомильно, сказати важко: судячи з усього, це
покладали на мало пояснювану творчу інтуїцію. Проте дистанція від себе
до реальності є щонайменшою умовою звершення твору мистецтва:
«Повага, яку ми відчуваємо до героїв, зростає мірою того, як вони віддаляються від нас» [Аникст, 1967: с. 395], — сказано про трагедії Расина. Це додає їм величі, відтак виконує необхідну умову трагедії і пояснює особливу
увагу авторів жанру до античних, тобто віддалених у часі постатей. Але зосередження на стародавніх сюжетах не є неодмінним, «дистанцію часу
можна, на думку Расина, замінити дистанцією у просторі» [Литературные
манифесты, 1980: с. 330], інакшість звичаїв, що оформлює події, розводить
сценічні почуття, вчинки, розмови людей та звиклий хід життя. Між трьох
різновидів комедії (стародавньою, середньою та новою) тільки нова, репрезентована творами Теренція, цілком віддалена від дійсності, позбавлена впізнаваних уривків знайомої глядачам повсякденності, тобто вигадана
повністю — і найкраща, на переконання д’Обіньяка, адже «мішати те, що
належить до представлення п’єси, з ходом дійсної історії ніяким чином не
можна» [Литературные манифесты, 1980: с. 330]. А те, що мистецьке наслідування не є подібністю, очевидно на прикладі балету, що якраз набуває
розвитку: названий наслідуванням, балет завжди було спрямовано не стільки на точне копіювання життєвих рухів, жестів, поз, ходи, скільки на їх гіпертрофування, вмотивоване потребою позасловесної чуттєвої передачі.
Щоб це відбулося належно, слід передусім правильно оформити частини та
влад згрупувати їх 6.
6

«Балет є наслідуванням, як і інші мистецтва, і в тому їхня спільність… Різниця в тому,
що інші мистецтва мають межі наслідування. Наприклад, живопис передає зовнішню
подобу, колір, розташування і порядок речей, натомість балет передає ще й рух… А завдяки цьому балетові доступна передача природи речей та навичок душі, які проникають до почуттів (глядачів) тільки через такі рухи… Наслідувачі досягають рухів тіла, що
тлумачать пристрасті та таємні почуття. І подібно до того, як тіло, маючи різні частини,
злучає їх в одне ціле, що складає прекрасну гармонію, так само користуються звуками
та акордами музичних інструментів, щоб керувати рухами, виражаючи ефекти душевних пристрастей» [Красовская, 1979: с. 145].
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Спробуємо змінити перспективу огляду в надії здобути обсяговіше бачення загальної естетичної панорами: як характеризують ситуацію сучасні
теорії? Набір канонів конструювання (або творення — немалозначно, що
дисертаційна праця Ляйбніца мала назву «Про комбінаторне мистецтво») і
міметичний принцип в теорії Жака Рансьєра є головними рисами репрезентативного режиму 7, історичні рамки якого припадають саме на розглядуваний період. «На перший план на шкоду буттю образу… виходить зробленість
поеми» [Писарчук, 2009: с. 23], — пише Рансьєр, виокремлюючи деталь, що
мімесис (чи наслідування) має первинний смисл не стільки у прагненні до
схожості, скільки у делеґуванні мистецтвам певних способів роблення, разом з тим він наділяв їх власним режимом бачення, а отже й самостійністю.
Якщо відволіктися від стверджуваного в рансьєрівській теорії зчленування
з політичними та соціальними заняттями, стає очевидним, що йдеться нарешті про те саме. Які ж певні способи роблення, про які говорить Рансьєр,
наділяли мистецькою цінністю? Наслідувати важливо, але недостатньо, а
тому мистецтво розглядуваної доби потрапляє в теорії французького філософа у пару пойезис/мімезис, де крім норм творення, які включено в значення як першого, так і другого поняття, викладено іншу, але вже не спільну, а антиномічну семантику. Мімезис, або відтворення, протистоїть тут
пойезису, або створюванню нового. У чому? Нове мусить нагадувати існуюче — тому поняття ідуть поряд, але й нове це не існуюче — інше, побудоване
іншим (знову-таки задекларованим у парі) способом і на інших засадах.
Ляйбніц називав це метафізичними причинами поетичних, душевних рухів
або «кипінням духу» і зразковим утіленням їх вважав математичні закони в
музиці та поезії. Порожнечу перекомбінації, на яку може наштовхнути надмірна пристрасть до геометричного конструювання, заміщено тут химерою
метафізики, що здригається між тим, що дано, та тим, що створюють. У
будь-якому разі, йдеться про дистанцію — і якщо потрібний філософії метафізичний туман звідти ліквідовано, то неминуче з’являється вимисел, процедура чуттєвого чи мисленнєвого гіпотетизму. Звичайно, довільно такий
акт не відбувається: архітектонічна формотворчість як інтуїція схоплення
реальності, відкладаючи продукування точної копії, налаштована на утворення та встановлення «практично зрозумілих еквівалентів» — схожих на
свої зразки, як готова будівля — на проектовану, а музична гармонія — на
гармонію Всесвіту, де «превелику різноманітність сполучено з превеликим
порядком» [Гилберт, 2000: с. 245 — 246]. Необхідна манера і віднайдена вда7

Теорія естетики Жака Рансьєра формулює поняття режимів — «способів ідентифікації
та осмислення мистецтва — типів зчленування способів робити, їхніх зримих форм та
способів осмислення їхніх взаємовідносин, що мають на увазі певне уявлення про дієвість думки» [Писарчук, 2009: с. 12]. У Рансьєра їх три: етичний режим образів, репрезентативний, поетичний чи зображальний режим, де організуюче значення має взаємодія пойезису та мімезису, та естетичний режим, що визначає мистецтво в однині,
ліквідовує критерії та стверджує своєрідність визначальною ознакою.
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лість співвідношення мають намір запевнити в істинності, значущості, талановитості, точності — в набутті утвореним хоча б одного виміру досконалості і причетності до правди.
Класицистичний театр «виштовхував» усе неусвідомлене за сцену, в позасценічний час і простір [Бахмутский, 2005: с. 44], Декарт обачливо виходив
із темряви та розмаїття думок, спираючись лише на власний розум, а
Коперник, за реалістичною концепцією якого стояла платонівська метафізика, вважав завданням дослідника виявити прості та раціональні структури,
які розкреслюють Всесвіт. Усе це так. Але в історії створення філософських
систем Нового часу, кожну з яких позначено прагненням наблизитися до реальності, неможливо не помітити тенденцію до виправлення слабких місць,
невідповідностей, для яких слід знайти розв’язок — логічний, ясний, пояснюваний, виразний та цим переконливий. Зрозуміла організація плану ідей
та плану явищ, очевидний між ними зв’язок був опертям для існування — і
схожу осмислену, впорядковану «сітку дійсності» намагалося репрезентувати собою і мистецтво. Саме репрезентувати, адже показати і означає бути:
montrer є одним із ключових слів корнелівської драми [Бахмутский, 2005: с.
43]. Спільність не випадкова, а засадова: людина Нового часу, щонайменше
збережені для нас рівні та ракурси її культурного освоєння видають наполегливий орієнтир: реальність, безперечно, є, і завдання людства — лише
правильно її схопити. І справа здебільшого за часом та пильністю.

На завершення
Чи має це значення для нас сьогодні? Хоча дослідження, як і письмо, є цікавим у процесі власного становлення, думкою рухав передусім не архівний інтерес. Якщо «естетика — модус тієї цивілізації,
яку полишили ідеали» [Лиотар, 2004: с. 85] і якщо розстановка речей відбувається тут, на території, відокремленій від етичних настанов, програм суспільної організації чи всеосяжних філософських упорядкувань, варто було
б все-таки віднайти вказівники, що скеровують ситуацію влади естетичного, а не пливти невмотивовано у хаосі незнання. Адже й пам’ятаючи, що
естетика є неясним, тобто неосмисленим і провадженим чуттєвістю пізнанням, якому менш за все слід залежати від ієрархічних та раціональних класифікацій — ясних, прозорих, а надто примусових, і в цьому разі не можна
не помітити, що разом з тим вона не вільна — навіть будучи найвільнішою
з-поміж інших сфер. Зрозуміло, що свобода передбачає рівність, і в полі естетики це в першу чергу поширюється на поле суджень, де рівність стається
«не стільки в уніфікації, скільки в декласифікації» [Лапицкий, 2005]. «Все
життя є суперечкою про смаки та присмаки» [Ницше, 1990: с. 84], — писав
уже Ніцше і вивів назовні визначальний для всього XX сторіччя вирок: смак
є виключно особистісним вибором, то ж які тут можуть бути правила? Проте
і ця слушна заувага має свої межі. Нехай сучасний стан речей і не визначає
умови смаку, як це було передумовою раніше, «у старому режимі поетики»
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[Лиотар, 2004: с. 90], та вибір мистецького вчинку спричиняють переважно
смакові пріоритети, а проте повне видалення вказівників, а відтак і повна
втрата орієнтації викликають безтямну порожнечу руху. І навіть визнаючи
та ніскільки не применшуючи роль інтуїції, зостається переконання, що почуття прекрасного не занурене у байдужу нерозбірливість, а слідує нехай
своїм, але закономірностям. Цим же, власне, і повинна займатись естетична думка — «думка, що не мислить» [Рансьер, 2004: с. 14] — знаходити закономірності в межах чуттєвого, і парадокс концептуалізації чуттєвого згладжує той факт, що закономірності ці змінні, плинні, а їх фіксацію виправдано прив’язкою до конкретного часу, тому вона уникає статичної констатації.
Саме розуміння — близько дотичне до творення — законів змінних почуттів
може дати рухливий апарат для розуміння і знову ж таки творення процесу
існування; цей апарат буде тим дієвішим, чим більше він буде обґрунтований попереднім досвідом, досвідом попередньої історії, не передбачаючи
так власну абсолютність, а споглядаючи речі в їх відносному розміщенні,
коли одна річ визначає іншу.
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АПОКРИФІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ
І ФІЛОСОФСЬКИЙ ТРАКТАТ
«ΠΕΡΙ ΑΡΧΩΝ» ОРИГЕНА
Згідно з Євангелієм від св. Іоана, «Слово стало
плоттю (Ð λόγος σ£ρξ ™γšνετο)» (Ів. 1: 14) [Novum
Testamentum, 1984]. Ці слова визначають головну
ідею християнської концепції втілення. Іншою, не
менш істотною для цієї концепції, формулою, є
слова, вимовлені Ісусом Христом на Таємній вечері, коли він подавав апостолам хліб: «Прийміть,
споживайте, це — тіло Моє (τοàτÒ ™στιν τÕ σîμ£
μου)» (Мт. 26: 26). У першій з наведених містичних
формул вжито поняття «плоті (¹ σ£ρξ)», у другій —
поняття «тіла (τÕ σîμα)». Це євангельське розрізнення понять простежуємо і в посланнях апостолів. Дослідження контекстів показує, що поняття
«плоть» вживають, зокрема, тоді, коли йдеться про
входження Бога-Сина в космос і Його становлення
людиною («в-люднення»). Коли ж ідеться про Його
прощання з апостолами і земним життям, про його
містичну жертву людству і його пам’ять, то вживають поняття «тіло». Це дає змогу вважати, що поняття «тіло» є в містичному обсязі відносно ширшим за близьке до нього поняття «плоть», оскільки
поняття «плоть» відповідає лише земному і влюдненому існуванню Бога, натомість поняття «тіло»
включає також значення, пов’язані з його містичною присутністю з-поміж християн після закінчення його земного життя.
Певну відповідність до вживання понять «тіло»
і «плоть» стосовно Ісуса Христа простежуємо й у
вживанні цієї ж пари понять у ранньохристиянських
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текстах і стосовно тіла людини. Так, у характерній формулі відділення душі
від тіла в апокрифічних Апокаліпсисах вжито грецьке поняття «τÕ σîμα»
(тіло), тобто йдеться саме не про відокремлення душі від «плоті», а про відокремлення її від «тіла». Водночас там, де в апокрифах мовиться про воскресіння, також завжди говориться саме про «тіло», а не про «плоть». Отже,
можна бачити, що і стосовно людини у вживанні наведених понять у ранньохристиянських текстах простежуємо ту саму тенденцію, що й при вживанні їх там, де йдеться про Бога-Сина: поняття «тіло» описує існування
людини не лише в цьому досмертному світі, а й пов’язане з її майбутньою
долею після смерті, натомість поняття «плоть» належить лише до цього
тлінного світу. У Посланні апостола Павла сказано ясно: що «тіло і кров посісти Божого Царства не можуть» і що «тління нетління не посяде» (1 Кор.
15: 50). Відношення в цих текстах поняття «тіло» до двох світів, тлінного і
нетлінного, а поняття «плоть» лише до тлінного світу характеризує антропологічну якість тіла в цьому світі як тілесність, яка включає плоть, а якість
тіла потойбічного як тілесність, яка плоті позбавлена, тобто дає змогу говорити про «тіло плотське» і «тіло безплотне». Таким чином, якщо казати «без
плоті», то це ще не означає «без тіла». Водночас, якщо казати «без тіла», то
це з необхідністю означає «без плоті». Згідно з концепцією, репрезентованою в Першому посланні до коринтян апостола Павла, тіло, яке вмирає, —
це тіло, ще від народження людини пов’язане з «душею», «тіло душевне
(σîμα ψυχικόν)». Тіло, яке воскресне, — це тіло, що буде пов’язане лише з
духом людини, «тіло духовне (σîμα πνευματικόν)». Тіло духовне не має плоті
(1 Кор. 15: 44).
Виходячи з наведених розрізнень у концепції апостола Павла, неважко
зрозуміти, що Ориген, який заперечував воскресіння «плоті і крові», був набагато ближчим до духу і букви Святого Письма, ніж його пізніші критики.
Розвиваючи думку апостола Павла, Ориген писав, що «наші тіла, як зерна,
падають по смерті в землю, але в них присутній відбиток ума, що міститься в
тілесній субстанції. Саме цей відбиток ума, який завжди зберігається в тілесній субстанції, по слову Божому підніме із землі, оновить і відтворить тіла,
незважаючи на те, що вони вмерли і розпалися, — він їх відновить, подібно
до того, як сила, яка є притаманною пшеничному зерну, після його смерті
оновлює і відновлює зерно в тілі стебла і в колосі. Таким же чином тим, хто
буде гідний піти до царства небесного, ця сила по велінню Божому із земного і душевного тіла відновить тіло духовне, здатне жити на небесах. Для тих,
хто буде гідний гадесу… буде дана гідність тіла відповідно до гідності життя і
душі кожного, причому навіть у тих, які повинні бути засуджені на вічний
вогонь чи муку, воскресле тіло через саму зміну через воскресіння стане нетлінним такою мірою, що не буде руйнуватися і розпадатися навіть від мук»
(Orig. De princ. 2, X. 3) [Origène, 1978; Ориген, 2007].
Остання фраза Оригена, напевне, призначена пояснити, як тяжкі покарання в гадесі, що їх описано в апокрифічних Апокаліпсисах, можуть
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тривати довгий час без руйнації тієї субстанції, що підпадає тортурам.
Водночас це роз’яснення не вельми узгоджується з текстами апокрифічних
Апокаліпсисів, з яких видно, що на муку душі відправляються після відокремлення від тіла земного й до того, як вони одержать свої тіла у час воскресіння. Така розбіжність, ймовірно, вказує на те, що за доби Оригена
існували різні версії християнського гадесу, що відрізнялися між собою загальними концептуальними засадами. Так, зокрема, згідно з одними поглядами муки починалися одразу після смерті, згідно з іншими — лише після
воскресіння і Страшного Суду.
Припущення, що воскреслі духовні тіла призначені для прийняття мук
у гадесі (навіть якщо не заторкувати тут питання про їхню безконечність чи
конечність), в есхатологічній перспективі апокатастасиса не виглядає когерентним, адже тіло духовне — це вже тіло, очищене від гріха завдяки посмертному розпаду на стихії. Який сенс піддавати покаранням за попередні
гріхи чисте духовне і нетлінне тіло, яке до цих гріхів не має вже прямого
стосунку? Це очищене й оновлене тіло радше може бути призначеним для
тих грішних душ, які свою міру покарання вже прийняли в гадесі до
Страшного Суду й увірували, оскільки Суд, який настане після другого пришестя Христа, — це «Суд — світло» (Iв. 3: 19), Суд — просвітлення, повернення
у Світло й «остаточна криза» остаточного оновлення. Після нього ідея гадесу, мук і покарань, схоже, втрачає сотеріологічний сенс. Воскреслі тіла будуть уже чисті від гріха. Душі — очищені в гадесі й просвітлені Судом.
Навіть якщо не всі душі будуть просвітлені на Суді і їм доведеться ще
якийсь час помучитися до спасіння в еоні, як, скажімо, дияволу, змієві і
лжепророкові, допускати, що оновленим духовним тілам доведеться ще йти
на муку і покарання, значить заперечувати саму містичну суть перевдягнення людей з тління в нетління, із смерті — в безсмерття, з тіл душевних — в
тіла духовні.
В цьому аспекті апокрифічні Апокаліпсиси, які попри всю «тілесність»
описів мук розглядають їх як такі, що відбуваються до воскресіння і трансформування тіл, виявляються ближчими до містики Оригенової ідеї апокатастасису, ніж ті рядки Оригена, де він тлумачить нетлінні духовні тіла як
догідні через свою неруйнівність для мук у гадесі.
На відміну від Апокаліпсиса Богородиці, в Апокаліпсисі Павла поняття
душі вживано (в першій його частині) дуже часто. Згідно з концепцією цього
Апокаліпсиса у тому вигляді, в якому він уперше з’явився і став поширюватися, відхід душі з цього світу відбувається за певним ритуалом. У смертний
час перед людиною постає вся картина її минулого життя — діла праведні та
грішні. Коли помре праведник, на нього чекає добрий ангел, який спостерігає за тим, як душа виходить із тіла. Тоді ангел бере цю душу і тричі каже їй:
«Душе, пізнай своє тіло, з якого ти вийшла, бо тобі доведеться знову повернутися в твоє тіло в день воскресіння». Таке запам’ятовування душею тіла,
яке від неї відокремлюється після смерті і має воскреснути для майбутнього
ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

113

Олена СИРЦОВА

Суду, було осмислене в концепції Григорія Ниського як наявність і збереження в душі певного коду-відбитка, за яким елементи, що на них розпадається тіло після смерті, мають повернутися в належний час на своє, Богом
встановлене, місце. Силу і значення такого коду пам’яті для відтворення
тіла людини Григорій Ниський розглядає як природну схильність саме до
своєї, Богом призначеної, тілесності: «Оскільки особливий вид, подібно до
відбитка печатки, залишається в душі, вона з необхідністю знає те, що відобразило в печатці ці риси, і в час оновлення знов приймає його на себе як
відповідне рисам цього особливого виду» (Gr. Nyss. De hom. opif.) [Gregorius
Nyssenus, col. 228 B]. Мова йде, ймовірно, про те, що душа як певний кодвідбиток здатна із суміші стихій, на які розпадається тіло, знову притягти до
себе споріднені елементи.
Розмірковуючи про душу, Ориген нагадує, що, згідно з доктриною апостола Павла, «людина душевна» (ψυχικός) не могла б сприйняти те, що йде від
Духа Божого (1 Кор. 2: 14) і пізнати речі духовні. За словами апостола, саме
«дух» і «ум», «пневма» і «нус» є придатнішими для сприйняття Духу, ніж
душа: «Буду молитися духом (τù πνεÚματι), і буду молитися й умом (τù νο),
співатиму духом, і співатиму й умом» (1 Кор. 14: 15). На розвиток цих ідей
Ориген формулює свою гіпотезу, згідно з якою (за версією Руфіна) ум людини внаслідок відхилення від свого стану зробився і був названий «душею», і
душа в разі відновлення і виправлення знову стане «умом». Або за версією
Юстина: «Душа, що нині існує, виникла внаслідок відпадіння і охолодження до духовного життя, але вона може повернутися до того, чим вона була
спочатку. Це, я думаю, виражається словами пророка “вернися, о душе моя,
до свого відпочинку” (Пс. 116: 7), — щоб стати цілком умом. Таким чином,
ум зробився душею, а душа, виправившись, стає умом» (Orig. De princ. 2.
VIII. 3) [Origène, 1978; Ориген, 2007]. Таке відновлення душі в кондицію розуму збігається, згідно з Оригеном, з її поверненням у спокій.
Концепція душі як стану ума, який відпав від Бога, і відповідно ума як
душі, що повернулася до Бога, дає змогу краще зрозуміти деякі доктринальні аспекти не лише ранньохристиянських Апокаліпсисів, а й інших тогочасних апокрифів.
Особливий інтерес становить, зокрема, грецька версія Успіння Богородиці (Vatican gr. 1982) [Halkin, 1957, BHG 1056d], яка була віднесена
Мішелем ван Есброком (M. van Esbroek) до сім’ї текстів, названої ним
«Palme de l’arbre de Vie», але пізніше з незрозумілих причин була перекодифікована Симоном К. Мімуні (S.C.Mimouni, 2005, 2011) як G 2 з підзаголовком «Transitus grec R», тоді як під позначенням G 2 М. ван Есброк класифікував інший текст «Transitus de Jean Evangeliste» (BHG 1055, який був
виданий К. Тишендорфом (K. von Tischendorf) 1866 року), віднісши його до
сім’ї текстів під назвою «Bethléem et encensements» [Esbroek, 1981: p. 265].
Датування цього грецького Успіння Богородиці на сьогодні залишається дискусійним в розбіжності від ІІ сторіччя [Vallecillo, 1972: p. 187—260;
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Bagatti, 1976: p. 11—17; Manns, 1989: p. 201—221; Esbroek, 1981: p. 265; Testa,
1983: p. 249—262] до III сторіччя [Cothenet, 1955—1966] або щонайпізніше
IV сторіччя [Bauckham, 1998: p. 127—129; Shoemaker, 2002] і нарешті до
V—VI сторіч [Wenger, 1955; Assomption, 2005; p. 207 — 211; Mimouni, 2011: p.
XI]. У цій статті наведено нові невраховані попередніми дослідниками переважно історико-філософські спостереження і коментарі на користь формування концептуального змісту Успіння G 1 в контексті ідей Оригена та
його доби (III сторіччя). Так, зокрема, в цьому Успінні зустрічається образ
«лампади з трьома світильниками», якій уподібнюється людина і три її
складові — тіло, ум і дух (τÕ σîμα, Ð νοàς καˆ τÕ πνεàμα) (Vatican, gr. 1982, fol.
186v). А. Венжер, який опублікував цей список, запропонував такий переклад французькою мовою: «le corps, l’âme et l’esprit» (тобто «тіло, душа і
дух»). У супровідній ремарці він зазначив: «замість “душа” грецький текст
містить “ум”. Схоже, що це помилка» [Wenger, 1955: p. 228 — 229]. Проте
контекст показує, що тричленна формула, яка включає «нус» замість «псюхе», не суперечить тій ідеї, яку апостол Петро хотів виразити в своїй промові, коли лампади були запалені біля одра Марії Богоматері. В промові
апостола йшлося не про земне життя, а про те, що «кожна діва має свою
лампаду на імматеріальному склепінні небесному (™ν τù στερεèματι τοà
οÙρανοà τù μ¾ œχοντοι Ûλην)», де зазначені три складові людини будуть сяяти
«в істинному вогні (™ν τù ¢ληθινù πυρˆ)» [Wenger, 1955: p. 229]. Кореляція
формули «тіло — ум — дух» з образом істинного вогню на «імматеріальному склепінні небесному» показує, що саме «ум», а не «душа», більшою мірою відповідає загальному спрямуванню апостольської метафори. У цитованому вище розділі Оригена з-поміж іншого міститься роз’яснення, чому
згадка про «душу» не була б доречною там, де йдеться про вогонь небесний:
«Справді, якщо святе називають вогнем, світлом, полум’ям, то те, що йому
протистоїть, називають холодом і кажуть, що любов охолола, через що
душу називають по-грецьки ψυχ». Чи не через те, що вона охолола відносно
стану божественного і кращого?» (De princ. 2. VIII. 3) [Origène, 1978; Ориген,
2007: с. 153].
Загалом читання цього фрагмента Успіння Богородиці у версії G 1 паралельно з розділом «Про душу» твору Оригена «Про начала» залишає враження близьких культурних контекстів у формуванні їхнього антропологічного змісту [Crouzel, 1993: p. 234 — 245; Trigg, 1991: p. 35 — 51; Shoemaker,
2002: p. 218 — 254], який в обох випадках виявляється пов’язаним: 1) з тричленною формулою людського єства: сома — нус — пневма; 2) з інтерпретацією цієї формули в аспекті священного небесного вогню; 3) з поєднанням
теми потойбічної єдності тіла, душі і духа з ідеєю небесного спокою. Не виключено, отже, що автор апокрифічного Успіння Богородиці міг бути ознайомлений з твором Оригена «Про начала», звідки саме і могла бути ним запозичена загальна концептуальна схема розглянутої низки метафор у
промові апостола Петра. Можна навіть обережно сформулювати питання:
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чи не вказує такий очевидний збіг концептуальних схем на додатковий параметр датування для грецької версії Успіння G 1, або чи не є такий збіг
принаймні показником характерного образно-лексичного і концептуального поля доби або навіть рівня начитаності автора апокрифа в богословських творах його часу. У цьому випадку можна було б зазначити, що Успіння
G 1 навряд чи могло передувати появі твору «Про начала» Оригена, оскільки до Оригена іменування Марії Богородицею не засвідчене в давніх текстах ні у формі епітета, ні тим більше у формі субстантива [Lampe, 1989: p.
636]. Таке іменування цілком відсутнє у Климента Олександрійського чи,
наприклад, у «Протоєвангелії Якова». Водночас поява в апокрифі розглянутої вище низки метафор видається більш вірогідною в контексті ідейно доктринальних пошуків і варіативності християнської думки ІІІ сторіччя, ніж в
ідеологічному контексті наступного сторіччя, коли традиційна формула
«тіло — душа — дух» могла здатися вже доречнішою, ніж «помилкова» (як
зробив висновок А. Венжер) формула «тіло — ум — дух».
Концепція людського єства за формулою «тіло — ум — дух», відносно
якої душа постає як тимчасова форма відпадіння «ума» від Бога, на відміну
від формули «тіло — душа — дух», що домінувала в попередні й пізніші часи,
дає змогу запропонувати погляд на чотириелементну концепцію людського
єства, наведену у першій половині Апокаліпсиса Павла, — «тіло — душа — ангел — дух» [Tischendorf, 1866: p. 34 — 69], як на відображення свого роду
перехідного стану в уявленнях про людину та її посмертну долю між концепцією «тіло — ум — дух» і концепцією «тіло — душа — дух». У цьому випадку «ангела» як своєрідну концептуалізацію постійного інформаційного
каналу між душею і Богом за життя людини і як представника універсальності постійного знання Божого про своє творіння можна розглядати і як
певний еквівалент і частковий функціональний замінник «ума» людини,
що є віддзеркаленням Божого ума, і тим «началом» душі, що з’єднує людину
з Умом Божим. Таким чином, формула Апокаліпсиса Павла може бути розписана у вигляді: «тіло — душа — ангел (ум) — дух». Це означає, що відпадіння вогненно-світлової іскри ума від Бога й «охолодження» її в «псюхе»,
яке допускали Ориген і, напевне, автор Успіння Богородиці, ніколи не може
бути цілковитим, і «душа» людини, попри все, зберігає певний зв’язок зі
світловим Умом Бога, до якого рано чи пізно повернеться. Саме цю космічну форму світлово-іскрового зв’язку душі, тимчасово дистанційованої на
землі від небесного ума як свого джерела й творця, й уособлює в апокрифі
«ангел-охоронитель». Невдоволеність цього ангела грішною душею є, можливо, найдавнішим апокрифічним відображенням тогочасних уявлень про
суперечність між інтенціями тваринно-душевного та умно-душевного начала в єстві земної людини.
Серед істотних з філософського погляду світлових імплікацій метафори
апостола Петра в Успінні Богородиці слід також звернути увагу на те, що
одним з трьох світильників міфічної лампади назване й тіло. Таким чином,
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тіло одразу виводиться за межі контрхристиянських гностичних антитез
душі як світла та тіла як темряви, що ув’язнює і поглинає це світло, не даючи іскрі Божій в людині вирватись і повернутися в домівку Спокою. Для
апостола Петра, так само як і для Іоана, містичне втілення Христа вочевидь
розкрило, що тіло є таким же породженням світлового Логосу, як і дух, і ум,
і життя людини. Але стосовно тіла, так само, як і стосовно ума-душі, існують певні космічні градації його стану: це «тіло душевне» і «тіло духовне», як
писав апостол Павло (1 Кор. 15: 44). У смертний час душа людини відокремлюється від «тіла душевного», приймає подальшу долю в раю і гадесі у безтілесній формі, а по воскресінні облачається в «тіло духовне». Саме переміна якості й стану тіла з «душевного» на «духовний» підтверджує зв’язок
містичної переміни тіла людини в есхатологічній перспективі із визначальною переміною «душевного» стану і виміру єства людського — на «умний»,
земного — на небесний, тлінного — на нетлінний, смертного — на безсмертний, гріховного — на Божий.
Перспектива есхатологічної трансформації душі в ум, а тіла душевного — в тіло духовне, що була окреслена апостолом Павлом і сприйнята
Оригеном, не передбачає одночасну переміну такої істотної складової земного єства людини, як дух, ні з погляду канонічної, ні з погляду апокрифічної християнської антропології. Тобто в час переходу, «перевдягнення» людини з тлінності в нетління, із смертності в безсмертя «дух» її не буде
змінений, оскільки він не причетний до холоду тлінності і страху смерті і є
тим незмінним, що єднає смертну земну людину з Духом Божим, так само,
як і ангел-охоронитель з Апокаліпсиса Павла, який єднає земну душу і ум
людини з Умом Божим. Натомість розум людини за життя є змішаним з її
земною «вплоченою» душею і може інтелектуально прорватися до Світла
Божого Ума лише через ангельський світловий промінь (ангела ума), який
дається Богом і Волею Бога протягується й підтримується у свідомості людини, дух людини є космічно незалежним від плоті, вільним ще за життя, як
від душі-ума, так і від «тіла душевного». Тому дух людини є богоподібним не
лише за світлом, як ум, а й за силою волі. Саме він є сферою свободи волі,
яка може діяти всупереч земній душевності і всупереч обтяженому душею
уму й не потребує інтелектуального пізнання Бога для наближення до Нього.
Адже дух у людині є від самого народження, тобто до будь-якого пізнання.
Сам по собі «шлях ума» — це шлях до Світла, не усвідомленого як Бог,
Премудрість і Логос. Тому цей шлях «лише ума» може вести як до Бога, так
і від Бога. Оскільки Світло Сущого вливається у частковий ум з усіх боків,
оточуючи його як сущого в Сущому, промінь розуму не здатен сам по собі
визначити джерело світла, адже промінь ума — це лише квант світла у безодні світла. Визначити напрямок до Бога може лише дух людини, оскільки
дух не обтяжений ні «тілом душевним», ні «умо-душею» і є не часткою Ума
Божого в людині, а часткою в ній Божої Волі. Воля ж — це завжди «волядо», це воля-прагнення, воля-любов, воля-тяжіння, яка у світлі раю чи
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темряві гадеса визначає без ніякого спеціального пізнання-гнозису напрямок безпосереднього волевияву людської істоти «до Бога».
У своїй полеміці проти філософа Цельса, який говорив, що християни
сповідують принцип «віруй, і віра тебе спасе», Ориген зазначав, що віра «у
простоті сердечній» є шляхом тих, хто не має можливості досягнути пізнання Бога, але людина освічена зобов’язана присвятити себе християнському
гнозису. Власне, Цельс мав рацію, кажучи, що для християнина шляхом до
спасіння є саме віра. Але так само мав рацію й Ориген, стверджуючи, що
людина, здатна до гнозису, повинна присвятити себе пізнанню Бога. Це пізнання, проте, є істотним не так для власного спасіння християнського
гноста, який щиро вірує, як для того, щоб сприяти спасінню інших, причому не лише через звертання зі словом Божим до тих, кому християнський
гнозис є важкодоступним, чи до тих, хто впав у «без-ум мудрості», противної Богові, а й для звертання з молитвою до Бога про просвітлення, спасіння та помилування всіх, як допускав Ориген, «грішних» і «змучених» на
цьому і «тому» світі.
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Проблема тиранії, спроби зрозуміти «тиранічну
людину» і ті аспекти людського буття, які сприяють
її вкоріненню в тому чи тому суспільному організмі,
є актуальною для сучасної політичної філософії та
філософії права з цілої низки причин. Першою з
них, безумовно, є той факт, що ця проблема посідала вагоме місце в античній та середньовічній політичній філософії. Такий, суто філософсько-історичний ракурс вивчення цієї проблеми може становити певний академічний інтерес. Проте це ніяк
не свідчить про актуальність цієї проблематики для
широкого загалу. Навіть для «академічного загалу».
Для широкого кола дослідників, які займаються
проблематикою чи то філософії права, чи то політичної філософії, поняття «тиранія» давно стало
архаїзмом, який стосовно модерної соціально-політичної реальності є популярним пейоративним
аналогом понять «диктатура» або «тоталітаризм».
Між тим, незважаючи на те, що смислові поля цих
понять певною мірою перетинаються, між ними існують деякі суттєві відмінності. Якщо залишити за
дужками усталене в пострадянській політології розрізнення понять «політичний режим» та «форма
правління» (тоталітаризм, згідно з цією класифікацією, є «типом політичного режиму», а тиранія —
не зовсім коректно виокремленою в античності
«формою правління»), то першою чергою ці відмінності яскраво являють себе при порівнянні «класичних» античних тираній і модерних тоталітаризмів. Класична тиранія є «а-ідеологічною», а точні-
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ше «до-ідеологічною» формою правління. Натомість модерні тоталітаризми
мають, за визначенням, ідеологічний характер. Понад те, тоталітаризм є
«ідеократією». В тоталітарній державі всі аспекти життя суспільства (навіть
особистого життя окремої особистості) підпорядковані цілям певного ідеологічного проекту. Виходячи з того чи того політико-ідеологічного проекту,
тоталітарна влада намагається сконструювати суспільне буття відповідно до
ідеального зразка. І така «соціальна інженерія» спирається на «доктринерські» теорію і практику. Через такий характер модерного тоталітаризму деякі
його критики, на кшталт Попера, записували в «тоталітарні мислителі» людей, які були теоретичними критиками класичної античної тиранії, наприклад Платона та Аристотеля. Крім того, за класичним визначенням, тиранія
є одноосібною владою. Водночас такі тоталітарні держави, як СРСР або
КНР, в певні періоди своєї історії являли (остання і досі являє) собою приклади так званого колективного керівництва (хоча, за визначенням Аристотеля, «крайня олігархія» та «крайня тиранія» є аж надто подібними явищами, хоча цілком тотожними вони не були). Крім того, класична антична тиранія не була синонімом понять «жорстка одноосібна влада», «деспотія»,
«диктатура». Деспотією стародавні греки називали органічно притаманну
варварам форму необмеженого одноосібного правління, зазвичай цілком леґітимну, хоча і ґрунтовану на рабській покорі підданих верховному правителю (який єдиний є вільною людиною в деспотичній державі). Так само і диктатура в Стародавньому Римі була хоч і екстраординарною, але все ж таки
леґітимною формою правління. Поняття ж «тиранія» спочатку означало нелеґітимний (попри те, що ґрунтований зазвичай на волевиявленні демосу)
або ж фундований на зневазі до законів державний лад. Відмінності у слововжитку між поняттями «деспотія», «диктатура» і «тиранія» зберігалися в західному філософському і політичному дискурсі аж до кінця XVIII сторіччя.
Парадоксальним чином подібне розмежування цих понять, а також понять
«тиранія» та «тоталітаризм» (втім, слід зауважити, що ці поняття можуть бути
і взаємодоповняльними), повернення термінові «тиранія» самостійного значення і введення його в активний слововжиток у рамках політико-правового
дискурсу можуть стати актуальними у ХХI сторіччі.
Не можна сказати, що історичний феномен тиранії не був детально досліджений. Серед інших варто відзначити фундаментальні праці відомого
російського історика Е. Фролова [Фролов, 1972; Фролов, 1979] та німецького історика Г. Берве [Берве, 1997]. Проте ці дослідження є зразками історичного підходу до проблеми, хоча й мають велику цінність для філософа як
базовий джерельний матеріал. Не менш цінними для дослідників є й перші
зразки філософського осмислення тиранічної форми правління, здійснені у
їхніх класичних працях давньогрецькими філософами Платоном [Платон,
1990] та Аристотелем [Аристотель, 2000]. Але чи не найцікавішим «ключем»
до розуміння цієї проблеми може бути знамените «напучування у тиранічному мистецтві» Ксенофонта «Гієрон» [Ксенофонт, 2006], а також не менш
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знаменита дискусія між Лео Штраусом і Александром Кожевим [Штраус,
2006], присвячена цьому діалогу і опублікована в середині ХХ сторіччя.
Тож метою цієї статті є спроба, спираючись на згадані праці (насамперед на діалог Ксенофонта та аналіз його Штраусом і Кожевим), показати
необхідність актуалізації проблематики філософсько-правового та філософсько-політичного аналізу феномену тиранії.
Діалог Ксенофонта «Гієрон» та його аналіз Штраусом і Кожевим відкривають одразу кілька «шарів» філософського осмислення проблематики тиранії. Варто відзначити, що досить короткий і, на перший погляд, простий діалог Ксенофонта містить два головні «оповідання»: 1) спроби доведення
тираном Гієроном принципової антропологічної меншовартості, «не-щасливості» людини, яка опинилася в ролі тирана; 2) спроби поета Симоніда
сформулювати концептуальну схему побудови «ефективної тиранії», яка ґарантувала б тиранові повноту людського щастя (як пише Штраус, «з огляду
на те, що тиранія за самою своєю суттю — порочний політичний порядок,
повчання в цьому предметі з необхідністю розпадається на дві частини.
Перша частина має виявити специфічні вади тиранії (“патології”), а друга
частина — показати, як ці недоліки можна пом’якшити (“терапія”)» [Штраус,
2006: c. 121]). Така проста, на перший погляд, структура діалогу у праці Лео
Штрауса «Про тиранію» зазнає досить детального аналізу, що дає змогу виокремити в загальній драматургії діалогу кілька імпліцитних смислових шарів.
У цьому аналізі ключовим виявляється розуміння діалогу Ксенофонта як
точки перетину античної й сучасної (поданої в «Державцеві» Макіавеллі) політичної теорії. По суті, «Державець» Макіавеллі, так само як і «Гієрон», є «настановою в тиранічному мистецтві» і маніфестом технологічного підходу до
влади та політики. Понад те, саме іґнорування з боку Макіавеллі смислової та
водночас етичної, по суті, відмінності між монархією та тиранією, констатація
аксіологічної нейтральності політичних теорії та практики стали передвісниками формального (чи радше формалізованого) підходу до класифікації форм
держави. Наслідком цього є нерозуміння елементарної та природної форми тиранії як базового шару, а відповідно й сутності сучасних тоталітарних режимів.
Аксіологічна нейтральність сучасного категорійно-поняттєвого апарату політичних і правових наук стала причиною того, що, згідно зі Штраусом,
сучасний політичний теоретик говоритиме про «масову державу, про диктатуру, про тоталітаризм, про авторитарність тощо» [Штраус, 2006: c. 65], як
громадянин він усім серцем засуджуватиме ці явища, але як політичний теоретик він буде змушений відкидати поняття «тиранії» як «міфічне».
Другим істотним у контексті розглянутої теми моментом є аналіз антропологічних передумов тиранії. Цей аспект досить детально розроблено в
класичній політичній філософії. Багато в чому саме поширення певного
типу «тиранічної людини», людини, поневоленої низькими гедоністичними прагненнями, які штовхають її на всілякі злочини, є причиною встановлення тиранії згідно з платонівською «Державою» (говорячи сучасною мо-
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вою, тиран, за Платоном, є висуванцем «злочинного світу»). Так само
Платон вважає тиранічну людину нещасною, «тиранічна душа» постійно
охоплена страхом і сум’яттям [Платон, 1990: c. 356–359]. Ксенофонт аналізує проблему тиранічної людини аналогічним чином. Тиран, як уже згадувалося, є нещасною людиною. Але суто з причини неможливості цілковитого задоволення гедоністичних потягів, які його опосідають.
Другим антропологічним елементом Ксенофонтового «повчання в тиранії» є постать «мудреця», якого репрезентовано поетом Симонідом, що
навчав тирана Гієрона тонкощам маніпулятивних політичних технологій.
Власне, ця фіґура стала одним з центральних персонажів тексту Александра
Кожева «Тиранія і мудрість» [Кожев, 2006], написаного як коментар до
Штраусового аналізу діалогу Ксенофонта. Інтерпретуючи фабулу діалогу в
дусі геґелівського історизму, Кожев констатує потребу інтелектуала в участі
в історії. Причому ця участь може і навіть з необхідністю має відбуватися за
допомоги порад тиранові. З одного боку, інтелектуал не може цілком віддатися політичній діяльності через відсутність для цього достатньої кількості
часу, вільного від власне інтелектуальної роботи. З іншого боку, інтелектуал
не може повністю піти від політики в «республіку письменства». Причиною
цього є жага взяти участь у реалізації історичного процесу. У такій ситуації
інтелектуал змушений, ба й зобов’язаний звертатися до тирана і навіть ставати апологетом тиранії. «Мені здається, що філософ повинен більше за
всіх інших утримуватися від такої критики тиранії. З одного боку, радникфілософ, за визначенням, змушений поспішати: він хотів би додати свій
внесок у реформування держави, але він хотів би зробити це, втрачаючи
якомога менше часу. Якщо він бажає швидкого результату, то найчастіше
мусить звертатися саме до тирана, а не до демократичного лідера. Дійсно,
філософів, які бажали вплинути на поточну ситуацію, в усі часи приваблювала тиранія... важко уявити собі філософа, який став би державним діячем
інакше, ніж за умов якої-небудь “тиранії”» [Кожев, 2006: c. 258]. Понад те,
антропологічний тип інтелектуала пов’язаний з антропологічним типом тирана і з іншої, більш істотної для Кожева, причини: «між державним діячем
і філософом немає принципової різниці — обидва шукають визнання і діють з метою його заслужити» [Кожев, 2006: c. 248]. Філософ і тиран відіграють взаємодоповняльні ролі в рамках своєї компетенції на шляху реалізації
історичного плану, кінцевою метою якого буде створення універсальної однорідної держави. «Якщо філософи зовсім не стануть давати політичних
“порад”державним діячам... то не буде і ніякого історичного проґресу. Але
якби державні діячі не реалізовували час від часу “поради” з філософським
підґрунтям, то не було б і проґресу філософії, а тим самим не було б і самої
Філософії в строгому значенні слова» [Кожев, 2006: c. 272]. Понад те, такий
тандем мудреця і політика етично «не підсудний» в категоріях геґелівського
історицизму: «сама історія подбає про “суд” над діяннями державних діячів
або тиранів (їхній “успіх” або “невдачу”), здійснюваними (свідомо чи ні)
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згідно з ідеями філософів, пристосованими до застосування на практиці інтелектуалами» [Кожев, 2006: c. 274].
Природно, що такі інтерпретації не задовольняли Лео Штрауса. Етична
оцінка тиранії Штраусом однозначна: «Ніхто не може зробитися тираном
і залишатися ним, не опускаючись до того, щоб здійснювати ниці вчинки;
отже, людина, що поважає себе, не домагатиметься тиранічної влади»
[Штраус, 2006: c. 295]. Понад те, конфлікт філософії і тиранії є неминучим.
Філософ, який прагне до визнання іншими, перетворюється на софіста.
Метою філософа є пошук істини, трансляція знання про неї своїм учням і
прищеплення їм чесноти. І тільки потім, за допомоги «виходу на площу», на
захист своїх пошукувань, він увіходить у царину «філософської політики».
Який стосунок має все сказане до актуальної політико-правової реальності? Ще 1960 року Даніел Бел стверджував, що в індустріально високорозвинених країнах ідеологія стає зайвою, оскільки науково-технічний проґрес сам
здатний дати відповідь на вимоги часу, «ідеологічний» спосіб прийняття рішень змінюється «технічним», розв’язання головних проблем переноситься
з політико-ідеологічної сфери в адміністративно-управлінську [Bell, 1960].
Звичайно, концепт «смерті ідеологій» зараз піддають сумнівові багато політичних філософів. А проте навіть найзатятіші прихильники «безсмертності
ідеології» змушені погодитися з тим, що класичні політичні ідеології зазнають
в нинішню епоху істотної трансформації. За модерної доби та чи та політична
ідеологія відігравала роль головного леґітимувального чинника для державно-правових інституцій, подібно до того, як у традиційному суспільстві таку
саму функцію виконувала релігія. В нинішньому ж суспільстві ідеології дедалі
більшою мірою стають елементом «політико-маркетингових технологій».
За умов «деідеологізації» і «маркетингізації», за формального збереження
демократичних інституцій сама політична реальність зазнає істотних змін. У
своїй скандальній книзі «Постдемократія» Колін Крауч пише: «… постдемократичні суспільства і надалі зберігатимуть усі риси демократії: вільні вибори,
конкурентні партії, вільні публічні дебати, права людини, певну прозорість у
діяльності держави. Але енергія і життєва сила політики повернеться туди, де
вона перебувала за доби, що передує демократії, — до малочисельної еліти і
заможних груп, що концентруються навколо владних центрів і прагнуть отримати від них привілеї» [Крауч, 2010: с. 9]. При цьому під постдемократією мається на увазі система, в якій політики дедалі сильніше замикаються у своєму
власному світі, підтримуючи зв’язок із суспільством за допомоги маніпулятивних технік, ґрунтованих на рекламі та маркетингових дослідженнях, натомість усі форми, характерні для здорових демократій, здавалося б, залишаються на своєму місці. Власне в сучасному нам суспільстві знову відроджується
проблема тандему «софіст» і «олігарх», яка за певного збігу обставин може
перетворитися на проблему «софіст» і «тиран».
Як висновок варто зазначити, що відродження певних елементів класичної політичної мови, як і методології класичної політичної філософії,
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може виявитися досить актуальною. Адже «реанімація» в політико-правовому дискурсі терміна «тиранія» може спричинити і «реанімацію» (в юридичному, а не тільки етико-політологічному розумінні) такого невіддільного елемента класичної політичної філософії, як «право на повстання» (права
на непокору та опір нелеґітимній, нехай і формально леґальній, владі). Адже
«право на повстання» за умов ґлобального проґресування «олігархізації» і
«персоналізації» політичних систем, за умов девальвації формального інструментарію «стримувань і противаг» може багатьом видатися суттєвим
ґарантом «політичної рівноваги». Для прикладу, як відзначають історики,
політична система Візантійської імперії була «автократією, врівноваженою
правом на революцію» [Медведев, 2001: с. 62]. Звичайно, леґітимність тих
чи тих форм спротиву, проблема співвідношення їхньої леґітимності та леґальності, їх морально-етичне та правове обґрунтування також є досить
складною і неоднозначною дослідницькою проблемою. І повне, неупереджене та максимально об’єктивне дослідження цієї проблематики неможливе без уведення у сучасний філософсько-правовий та філософсько-політичний дискурс такого базового поняття класичних філософії права та
філософії політики, як «тиранія».
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ПОДІЄВІ УРОКИ МАЙДАНУ
Передусім хотілося б звернути увагу на те, що події
Майдану підтверджують ті «уроки історії», що їх ми
сформулювали 2005 року в розвідці «Історія як подієвість», хоча деякі з тодішніх формулювань потребують кориґування. Майдан, безперечно, дав
нові уроки. Не претендую на те, щоб проаналізувати всі уроки Майдану — це справа майбутніх істориків. Але принаймні деякі з цих уроків окреслю.
Перший урок Майдану можна сформулювати
так: значна подія спрощує соціальну реальність.
В узвичаєному перебігу соціального і, тим паче,
культурного життя існує безліч відтінків та напівтонів стосовно як світоглядних позицій, так і етичних, політичних, релігійних оцінок, не кажучи вже
про естетичні. Соціальне життя являє собою багатобарвну палітру різноманітних точок зору з найрізноманітніших питань, починаючи від буття Бога
і закінчуючи преферуванням того чи того артиста
чи письменника.
Але раптом відбувається значлива подія.
І багатобарвність живопису перетворюється на
двобарвність ґравюри. Значлива подія грізно запитує: «З ким ти?» Вона владно вимагає: «Будь або по
цей бік барикади, або по той!»
Можна ремствувати, протестувати: «Ні! Та з
якого переляку? Що це за деспотизм та спрощенство?! Я у чомусь згоден із цими, а у чомусь — із
тими, а ще у чомусь — не згоден ані з тими, ані з
цими!» Історія вас не почує. Все це, загалом кажучи, слушно, але у певній ситуації перетворюється
на дурне розумування, на хибне філософування.
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Сама по собі багатоманітність соціального життя (а про культурне годі
й говорити) — це, ясна річ, пречудово. Але іноді слід стати простішим. Не
завжди складність і багатоманітність викрутасів — це добре, іноді це погано.
Іноді догідною є чіткість ґравюри: або біле, або чорне. Іноді догідна визначеність барикади: чи ти з одного боку, чи з іншого.
Для того, щоб просунутися вперед, суспільству іноді слід спростішати. Саме
це і становить точку біфуркації, настільки популярну в сучасній синергетиці.
Потім, згодом, після проходження цієї точки соціальне життя знов
ускладниться багатобарв’ям напівтонів та відтінків, але це буде вже наступний етап. Для переходу на цей наступний етап необхідно пройти точку біфуркації, яка у соціальному житті, на жаль, нерідко набирає форми барикад.
Подобається це комусь чи ні, але це так.
Другий урок Майдану можна сформулювати так: подія згасає, якщо
впродовж певного часу не дійде певного результату. Хоч би наскільки потужною була енергія події, вона (подія) не може тривати вічно. Подія має призвести до певної відчутної зміни соціальної реальності. Якою саме буде ця
зміна — позитивною чи неґативною, це вже інше питання. Як правило, вона
не буває однозначно позитивною або однозначно неґативною. Так само не
обов’язково, щоб ті люди, які ініціювали подію, досягли успіху, — їх може
спіткати невдача, вони можуть досягти часткового успіху, їхній успіх може
згодом обернутися на невдачу, а невдача — на успіх, тобто тут можливі варіанти. Але обов’язковою є власне наявність якого-небудь певного результату. Можна сказати, що найбільш невдалою є саме безрезультатна подія.
Полум’я подієвості спалахує, горить, потім починає потроху згасати й диміти, доки не зникнуть останні іскри… Це найгірший варіант для ініціаторів
події — виходить, що їхні зусилля ні до чого не привели.
І щодо цього разючим було глупство влади. Таке враження, що вона,
воліючи загасити подієвість Майдану, кожного разу немовби підкидала дрова у згасаюче багаття. 30 листопада 2013 року «спецназ» нападає на студентів. У відповідь — сплеск подієвості. 16 січня 2014 року Верховна Рада ухвалює пакет законів, увіч спрямованих на ускладнення у майбутньому акцій
типу Майдану. У відповідь — ще потужніший сплеск подієвості. А вже ж
здавалося, що Майдан зживає себе, він ніби втрачав соціальний сенс, та й
просто глузд. Видавалося, ніхто тями не має, що з ним далі робити та як із
цим покінчити, але відчуття необхідності покінчити ширяло у повітрі.
Глупство влади тут виявилося в тому, що найефективнішою стратегією
погашення небажаної події вважають її іґнорування. Невмілий опір розпалює, а не гасить. Замовчати, вдавати, що нічого не відбувається, перевести
серйозно-драматичний дискурс подієвості в іронічний, коротше — тихенько придушити. (Нехай вибачать мене ентузіасти Майдану — мій підхід до
соціально-історичних явищ дещо макіавеллістський.)
Можуть заперечити: у цьому разі така стратегія не спрацювала б. Майдан
неможливо було іґнорувати, замовчувати, удавати, що нічого не відбувається.
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Згоден. Але можна було іґнорувати й замовчувати настільки, наскільки це
можливо. Адже завжди можна грати на пониження. Зрозуміло, як іґнорування, так і гра на пониження можливі лише до певного часу, до певної стадії у
ланцюжку подій. Після 30 листопада вже неможливо було іґнорування, а
після 16 січня стала неможливою гра на пониження. Подієвець повинен бачити або, якщо завгодно, відчувати ритм подій і вписувати свої дії у цей
ритм. Утім, В. Янукович, безперечно, не є подієвцем.
Події Майдану також демонструють необхідність інституціалізації будьякого соціального руху. В «Історії як подієвості» аналізувався урок «згубності інституціалізації». Саме формулювання цього уроку потребує кориґування. Надмірна інституціалізація загрожує духовному змістові руху, але
сама по собі інституціалізація є благодійною й навіть необхідною для ствердження руху в соціальній реальності. Хоч би якими потужними були духовні
імпульси руху, але якщо він не структурується, не набирає організаційних
форм, він або втратить ініціативу, або зійде нанівець. Це нагадує діалектику
комунітас і структури у В. Тернера.
Цей урок я пов’язав би з широко відомим в історії феноменом радикалізації революцій. Справді, майже всі великі революції Нового та Новітнього
часу радикалізуються в перебігу їх здійснення.
Майдан почався як протест європейськи орієнтованих верств — передусім інтеліґенції та середнього класу — проти відмови влади від підписання Вільнюських угод. Врешті-решт — почасти завдяки внутрішній логіці
розвитку, почасти через незграбні дії влади — Майдан радикалізувався. На
авансцену вийшли «Правий сектор», «Тризуб» і т. ін. організації. Чому ж
вони спромоглися перехоплювати ініціативу у помірковано-ліберальних
сил? Передусім тому, що вони були зорганізовані. Звідси висновок: середньому класові необхідна власна організація — сильна, дисциплінована,
життєздатна. Середній клас має бути «з кулаками». Коротше, необхідна політична партія середнього класу. Але хіба серед опозиційних партій (утім,
вони вже не опозиційні) такої немає? «Удар», наприклад. Можливо. Не виключено, що для успіху «Ударові» слід, так би мовити, «розігрувати карту»
середнього класу.
Ще одним уроком Майдану є крах теорії багатовекторності та пов’язаних з нею концепцій. На відміну, скажімо, від метафізичних побудов, у соціальній філософії мисленника можна, так би мовити, «спіймати на гарячому».
Соціально-філософське знання, безперечно, більшою мірою верифіковане,
ніж «перша філософія». Філософові, який багатодумно розмірковує про те,
що «ми рухатимемося у різних напрямках», «ми будемо, нібито входячи, не
входити в Європу, а не входячи — входити», можна вказати на Майдан і
сказати-спитати: «Бачте, до чого призводять такі теоретизування?!»
На мій погляд, головний подієвий урок Майдану такий: не слід лякатися подій. Не слід намагатися увести країну в багнюку неподієвості. У найближчому майбутньому подієвці братимуть гору над неподієвцями.
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Чому влада незрідка виглядала розгубленою, зіткнувшися з Майданом?
Чому організація Антимайдану виглядала мізерним дріб’язком порівняно з
Майданом? А тому, що влада боялася подієвості як такої, вона не знала, як
поводитися у вихорі подієвості, вона воліла б заморозити геть усі й будь-які
події. Таке враження, що при владі перебували люди, які звикли розв’язувати
всі питання або за допомоги «братків», або старим капеересівським методом — кулуарно, за зачиненими дверима, у тиші кабінетів. Ні! Тепер уже не
вийде. (Я маю на увазі — не вийде розв’язувати питання суто кулуарно.)
Кортить бути у політиці? Робіть події!
Оскільки у розмислах про уроки Майдану окреслилася тема «народ і
влада», хочу завершити таким міркуванням. Воно, щоправда, виглядає як
таке, що виходить за межі заявленої теми, може, навіть як чужорідне. Це не
про уроки Майдану, а взагалі про уроки історії.
Якось дивився я «К барьеру» В. Соловйова. У передачі брала участь І. Хакамада. Запав у пам’ять її емоційний спіч про міфологему «світової змови
проти Росії». І. Хакамада наполягала на тому, що жодної змови немає, а всі
негаразди Росії випливають з того, що її політична еліта не реаґує на виклики сучасності. Точніше, не дає ефективних відповідей на ці виклики.
Либонь, в українському політичному житті міфологема «змови проти
України» не така сильна, проте вона вже ж таки є. Мовляв, усі наші негаразди спрямовує або «рука Москви», або «рука Вашингтона».
Так от, коли я слухав І. Хакамаду, я подумав, що арґументація «від змови» слабка ще й тому, що ніяк не спростовує факт невідповідності політичних еліт викликам сучасності. Винесімо поки що Росію за дужки. Розгляньмо
гіпотезу змови проти України. Ця гіпотеза або правильна, або ні. А моя теза
виглядає так. Якщо змови проти України не існує, то негаразди України —
від некомпетентності її політичної еліти. Якщо ж змова проти України існує, то все одно негаразди України — від некомпетентності її політичної
еліти. Хибно вважати, що наявність змови звільняє еліту від звинувачень у некомпетентності. Українська політична еліта є неадекватною, хоч зі змовою,
хоч без змови. Навіть якщо змова існує, українська політична еліта все одно
не дає правильних відповідей на виклики сучасності.
Зрозуміло, тут я маю на увазі попередню політичну еліту, як провладну,
так і опозиційну. Якщо українська Революція висуне нову еліту, то чи зможе
вона дати правильну Відповідь на Виклик страшенної сили, що його кинули
Україні субстанційні сили історії?
Історія — терплячий, але суворий вчитель. Вона може терпіти помилки
учнів доволі довго. Але рано чи пізно обов’язково покарає.
Олександр Єременко — доктор філософських наук, професор кафедри світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Сфера наукових
інтересів — систематизація, класифікація та концептуалізація філософських світоглядів.
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Ринок інтелектуальної продукції дедалі частіше
змушує читача задовольнятися позицією пересиченого сноба. Хоча, як знаємо, так було не завжди.
Ще десять років тому вихід у світ праці, що містила у назві слова «філософія мови», був революційною подією, надихав і, здається, наближав українську наукову спільноту до сучасного рівня. І якщо
це був рівень ще не новаторства, то щонайменше
синхронної долученості до актуальних дискусій.
На жаль або на щастя, уявити зараз появу такої революційної за наслідками книжки важко. І справа
тут не у вичерпаності наснаги, а радше у циркулярності тем, якими живе інтелектуал ХХI сторіччя. Мимоволі постає питання: що спонукає філософів відмовлятися від претензій на універсальність
власних поглядів, поволі позбуватися глухоти до
критичного слова та відмовлятися від позиції остаточного мірила майбутнього філософування?
Не думаю, що відповідь може бути однозначною, хоча її частку ми саме й подибуємо у праці
Оксани Йосипенко. Йдеться про те, що проблематизація мови дає змогу відповісти на низку базових філософських питань. Так, з огляду на обраний жанр письма (історія філософії) та метод
(історія проблем) історико-філософське дослідження Оксани Йосипенко увиразнює простір
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трансцендентального самоопису мислення в його конкретному лінґвістичному ареалі.
Як читач, зізнаюся: авторка вповні втілила правило стилю «про важливе писати цікаво». Попри майже півтисячі сторінок книга не лишає й натяку на побіжний розгляд обраної теми, постійно провадячи ревізію стереотипів про французьку філософську традицію. Отже, з одного боку, ця книга
вимагає фахового читача, обізнаного з історією філософії, а з іншого – змінює засвоєні ним реґістри знання так, що він починає сприймати себе допитливим дилетантом. Свою мету Оксана Йосипенко окреслює так: «Я намагаюся показати у цій книзі, що проблеми філософії мови є не філософськими проблемами окремої наукової галузі (лінґвістичних наук) чи
проблемами окремої людської практики (практики мовлення), а проблемами
самої філософії, її засадових категорій, її «безсмертних» принципів… Ця
книга присвячена саме такій еволюції французької філософії (від феноменології до семіології, від семіології до аналітичної філософії), що розглядається крізь призму постановки проблем сенсу… Філософська проблема сенсу виникає саме тоді, коли різні концептуальні системи починають конкурувати між собою або суперечити одна одній» (с. 5, 7).
Прагнення до більшого синтезу філософських та наукових ідей, ніж це
було у Франції, мабуть, годі відшукати. Вже з 1910-х років французькі інтелектуали наполегливо просували тренд методологічної міждисциплінарності. Історія, соціологія, психологія та математика стали відтоді полігоном
для випробування нових філософських проектів. Мабуть, жоден французький філософ останніх ста років не уникав спокуси примирити метафізику та
наукове знання, зробити їх гнучкими до критики і практично адаптованими. Відтак розглядаючи проблему мови як іманентну для теоретичного розуму, Оксана Йосипенко прагне з’ясувати, «чи повернулося щось на краще
у філософії завдяки її лінґвістичному повороту, чи призвів він, хоча б у деяких своїх версіях, до реального оновлення філософського мислення» (с. 7).
Важливою передумовою відповіді на це питання є аналіз авторкою конотацій та відтінків властиво поняття «філософія мови», зокрема вказівка на те, що
історик філософії має справу одночасно з кількома «філософіями мови», частині з яких (філософія логіки, філософія лінґвістики, категорійний апарат
окремих мислителів минулого) вказаний титул завжди приписують post factum.
Зрештою це призводить до необхідності розрізнювати у рамках вчення одного
й того самого мислителя (скажімо, Гусерля) «домовний», «мовний» та «постмовний» періоди творчості або до труднощів при реконструкції тематики
мови у часі після Аристотеля до Ґ. Фреґе. Оксана Йосипенко переконливо доводить, що виходом з цих методологічних тенет є зближення поняття «філософія мови» з поняттям «філософія сенсу» з наголосом на сенсотворчій функції
мовлення на противагу «мові філософій» як суто метафізичним прочитанням
мови. Такий підхід, крім того, забезпечує виявлення джерел нерозуміння, що
супроводжує проблему мови у повсякденному та «філософському» досвіді.
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Ориґінальність лінґвістичного повороту в його французькому виконанні полягає у тому, що його апологети більше не намагалися вийти «за
межі» культурного аспекту комунікації, а навпаки, зображали її як продовження акультурації та полісемічних соціальних практик. У цьому контексті
показовою є діяльність К. Леві-Строса. Вивчення комунікативного впливу
міфології та ритуалів на колективну уяву дає змогу синтезувати моделі відтворення мовлення для різних суспільств, ба навіть послабити чинник історичної детермінованості мови (зокрема, мертвих мов) для її вивчення.
Відтак пошук об’єктивного сенсу через відхід від герменевтики тексту у напрямку до соціальної граматики мовлення є орієнтиром для франкофонної
філософії означеного періоду.
Граматична критика, що починається з Л. Вітґенштайна, «шукає за видимим сенсом прихований нон-сенс» (с. 13) і здійснює повторну редукцію
(на відміну від семіологічної та феноменологічної процедур) від сказаного до
несказаного у сфері прагматики мовленнєвих дієвців. Ця тенденція бачити
все у русі, з погляду авторки, спонукає до визначення дихотомії: протиставлення мовлення та світу у граматичній філософії, якого дотримувалися аналітичні філософи (Жак Буврес та Венсан Декомб), та їхню ізоморфність, яку
обстоювали їхні опоненти від Фердинанда Сосюра до Жака Дерида, вбачаючи у мові онтологічний конституент універсальності досвіду.
Працю Оксани Йосипенко можна умовно поділити на дві частини, першу з яких (критику мови) присвячено аналізові проектів семіологічної та
феноменологічної філософій, що намагаються здобути доступ до сутності
мови через її внутрішнє звільнення від метафізичних залишків, друга (власне філософія сенсу) здійснює розчаклування цієї методи через усунення її
метафізичної вкоріненості. Перший тренд виявляє відмову від класичної
епістемології і зображує лінґвістичний поворот не більше й не менше як
опис «мовних оздоб традиційної філософії» (с. 19), зокрема і успадкованих
нею концептуальних пасток. Другий тренд, актуалізований революцією у
логіці, знаменує встановлення у рамцях філософування тих прихованих
презумпцій, які лише й дали змогу філософам культивувати метафізику універсальності. Якщо критики мови стурбовані запитанням «Яке знання ми
подибуємо зі сказаного?», то філософи сенсу фокусують увагу на питанні
«Як можна бути певним, що щось є значущим?». Інстанцією сенсу є, відтак,
або етимологія, занурена в пошук формальних зв’язків між стародавніми та
сучасними мовами, або логіка соціальної практики мовлення. Авторка наголошує, що без єдності у концепції голізму антропологічного та соціального граматичний метод не може повернути мову до її базового статусу балансу між сенсом і вираженням думки та дії.
Цей лейтмотив спонукає дослідницю запропонувати значно послаблене тлумачення терміна «філософія мови», яке дає змогу описати не стільки
внутрішній конфлікт її формоутворень, скільки їх імпліцитний рух до голістичної моделі. Тому філософією мови Оксана Йосипенко називає вкоріне-
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не у модерному способі мислення розрізнення реальності та розуму, що зі
зміною предмета аналізу (мова) здійснює перехід від позамовної реальності
до вираженої у мові дії (с. 26–27). Так, на погляд дослідниці, мова філософського дискурсу стає філософією значущості комунікації.
Стисло зупинюся на деяких нюансах книги, що наголошують її новизну. Перш за все авторка прочитує становлення філософії мови крізь видозміну розуміння останньою проблеми сенсу. Оксана Йосипенко вказує, зокрема, на три притаманні семіології тези: 1) можливість сенсу зумовлено
знаковою системою; 2) у мові як культурному коді сенс народжується з відсутності сенсу, тому сенс і нон-сенс є взаємним доповненням одне одного;
3) сенси досвіду прямо залежать від типу мовної системи. У першій тезі сенс
виявляє себе в окремо взятій знаковій системі, у другій тезі його розглядають як продукт переміщення між системами знаків, натомість третя теза
твердить, що знакова система є ізоморфною модальностям досвіду, що ніколи не є позамовним. Інтерес французьких структуралістів до мови завдячував головно антропологічним студіям первісного мислення та взаємодії
культур і лише згодом набув самостійного звучання у полеміці з феноменологією. У феноменології перцептивність світу та втілесненість свідомості
спонукали М. Мерло-Понті інструменталізувати мову для зняття опозиції
суб’єкта та об’єкта ціною ототожнення слова та жесту. На відміну від неї,
семіологічна філософія заявляє: «важливо… не те, що пережив мовець, а те,
що з цього можуть зрозуміти інші» (с. 152), тим самим роблячи крок у бік
інтенціоналізації семантики. Наступний крок полягав у тому, щоб показати
відмінність між використанням мови та її знанням, відібравши у феноменології привілей тлумачити окремий дискурс як адекватну субстанцію мови
взагалі. Проте семіологічній школі теж не бракує хибних тлумачень конститутивності сенсу, наприклад, це та помилка, що доступ до сенсу через семантику є надлишковим, таким, що збиває з пантелику. Показово, що джерело цього упередження випливає з тотожності мови та семіологічного
поняття коду (с. 154). Надалі з цього випливає відсутність потреби у спільноті комунікації, адже якщо знак є довільним чи позареферентним, тоді (а)
неможливо довести, що всі ситуації досвіду повинні бути омовлені, та (б)
ідеї автономно творять реальність, перетворюючи семіологічну доктрину на
всемогутню ідеологію 1. Отож мові-жесту семіологія висуває альтернативу у
вигляді ідеологічної мови, автономної щодо її носіїв, статус яких взагалі
залишається невизначеним.
Розглядаючи ускладнення, що постали перед семіологічною філософією (зокрема, перед структурною антропологією), авторка звертає увагу
1

Авторка чудово ілюструє цей парадокс таким прикладом: «Якби не було слова «хоробрість», вважає семіолог, не було б і концепту, ідеї хоробрості… якби ми не мали цих слів,
ми не мали б цих ідей; якби ми не мали цих ідей, ми не мали б цього досвіду речей і
цього світу» (с. 171).
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на те, що семіологи «зовсім не цікавилися ні лінґвістикою, ні аналізом
мовлення. Вирішивши, що квінтесенцією лінґвістики є фонологія, ЛевіСтрос, а за ним і Лакан втратили з поля зору той факт, що структурним в
лінґвістиці є синтаксис, а не морфологія» (с. 223). Філософія мови, таким
чином, повертається у метафізичній обгортці, але з новим «акустичним»
пафосом. Як наслідок ментальне, ототожнене з об’єктивним розумом інституцій, було витлумачене не соціально, а лише формально. Боротьба з
нею, що ведеться зусиллями самої семіології за допомоги методу деконструкції Жака Дерида, уможливлюється як подвоєння метафізичної мови,
заміщення універсального через його подрібнення, зрештою шляхом діалектичної симуляції значень мовних одиниць.
Великою перевагою рецензованого видання є дослідження такого маловідомого для читача аспекту історії французької традиції, як рецепція
аналітичної філософії, зокрема поглядів Жака Бувреса, Венсана Декомба,
Паскаля Анжель, Сандри Ложьє та ін. Спільною для них є послідовна критика не лише так званої континентальної традиції, а й перш за все нині
популярної ідеї синтезу традицій, за якою неважко помітити прагнення послабити арґументаційне поле на користь афористичної парадигмальної
еклектики. У перспективі цей тренд обертається, з одного боку, відродженням психологізму у філософії свідомості (м’якою версією якого є психолінґвістика), а з іншого – натуралізацією розуму.
Альтернативою такого подвоєння є запропонований Декомбом підхід.
Він докладно аналізує рефлексійні моделі свідомості з метою її голістичного
переформатування. При цьому, будучи неканонічним вітґенштайніанцем,
він спирається на граматичний метод і за його допомоги прочитує соціальне
як практичне/об’єктивне та як безпосереднє/політичне. Показово, що критика Декомбом суб’єктивістської мови водночас відіграє роль пояснення та
обґрунтування інтенційних, «психологічних дієслів», тобто словника, в
якому порядок мовлення відображає порядок інституційованих (а тому
загальнообов’язкових для всіх, хто розуміє цю мову) значень. Таким чином,
мислителя цікавить вже не композиція слів у фразі як умова їх осмисленості, а радше соціально-конститутивна сила витлумачення висловлювань. З
цих міркувань випливає, що самосвідомість та ідентичність завжди вписані
у простір соціальної взаємодії, яка нормативно закріплена у мові.
Не менш цікавим розділом монографії є розділ, присвячений проблемі
перекладу, тлом для якої є інтелектуальна напруга між лінґвістичним партикуляризмом, репрезентованим «Словником» за редакцією Барбари Касен, та лінґвістичним універсалізмом Марка Крепона. Авторка зосереджується на вивченні арґументів саме другої позиції, позаяк підхід Касен є
звичним для французької думки і ще більше потурає її замкнутості на собі.
Редукціонізму до національної мови як чинника тотожності ідентичності
та культурного месіанізму Крепон протиставляє ідею відкритості до власної мовної «іншості» у перекладі, який він розуміє як погляд на себе очима
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чужого. Побіжно філософ заторкує проблему перекладу як інструменту колонізації однієї культури іншою. Запобіганням такій загрозі, вважає він, є
відмова від сеґреґації національних обіжних мов на користь інтеріоризації
мови у мову не на рівні спільнот, а на рівні індивідів (перекладачів, митців,
вчених). Очікуваним наслідком цього процесу може бути не полілінґвічність спільноти, і тим паче не формування загальної елементарної мови на
зразок basic English, а гетерогенна ідентичність мовців (с. 445). Переклад у
цьому розумінні означає не так трафаретну процедуру впізнавання вже
знайомого, як розширення міжкультурної взаємодії в усіх соціальних сферах. Зауважу також, що завдяки зусиллям Оксани Йосипенко зацікавлений
український читач мав змогу ознайомитися з ідеями сучасної французької
філософії і через переклади праць Декомба та Крепона, і завдяки їхнім візитам до Києва (Декомба у 2008 і 2013 роках та Крепона – 2011 року).
Зважаючи на актуальність питань, порушених у книзі пані Йосипенко,
вона, поза сумнівом, має викликати інтерес широкого кола вітчизняних
інтелектуалів.
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Olivier Mongin, Serhii Proleev, Myroslav Popovich, Oleh Bily, Serhii Yosypenko
Political space and philosophical discourse
The round table of “Filosofska dumka”
Essential changes in the public space of philosophical discourse make the basic subject of
the round table. In particular, the thought is emphasized that social networks, being a virtual phenomenon of simulacrum distribution, do not turn into the factor of democratization but only become a tool of communication strategies. Hence the question arises about
democracy institutionalization. The contemporary European institutions function on the
basis of consensus of regulations and dis-sensus of peoples, contradiction between political
behavior and civil participation. Poor formulation of problems, excessive specialization,
taboo for negative, conditions of excessive intellectual consumption and representation
crisis — all that arises as a sum of epiphenomena and as a threat to modern democracy.
Keywords: public space, consensus of regulations, dis-sensus of peoples, excessive intellectual consumption, representation crisis
Maria Kultaeva
A Short Tour around Peter Sloterdijk’s Philosophical Landscapes
There are considered the evolution of Peter Sloterdijk’s philosophical views, his theoretical constructs of the spherical being, as well his philosophical theory of globalization which
is at the same time a philosophical space theory with the proposal to substitute the concept
of world for the concept of sphere. The author elucidates the emotional-psychological
foundation of this theory as a ground of a new political psychology, and analyzes the system of categories and theoretical foundation of the anthropo-technical turn, called for
finding of new resources for philosophy.
Keywords: philosophy of Peter Sloterdijk, spherology, philosophical theory of globalization
Viktor Malakhov
Yakiv Golosovsker: a view from Kyiv
The publication is the Introduction to the article by priest Volodymyr Zelinsky “Between
Titan and Wild Boar” which renews in “Filosofska dumka” the heading “The Kyiv Circle”.
The author traces the facts from the period of Kyiv life of Yakiv Golosovsker, he notes the
originality of his creative image. Giving the examples of staggering coincidences between
Yakiv Golosovsker, and Mykhail Bulgakov, the author perceives the basic similarity be-

136

ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 3

Abstracts

tween them in the fact that the both were peculiar fanatics of writing, considered their literary activities as the act of saving.
Keywords: Yakiv Golosovsker, Mykhail Bulgakov, philosophy of Imaginative Absolute,
sense-image, writing
Priest Volodymyr Zelinsky
Between Titan and Wild Boar
Kyiv born Yakiv Golosovsker was an original thinker, expert in antiquity, writer, poettranslater, author of the philosophy of Imaginative absolute. The author of the article
shares his recollections of that exceptionally bright person, characterizes his creative
works, meditates of his tragic fate in which the severity of time got entangled with titanism
of the lonely human spirit.
Keywords: Yakiv Golosovsker, thought, imagination, titanism, loneliness
Svitlana Oleksiuk
Aesthetical experience of Modern: between theatre and philosophy
An attempt was made to reveal (owing to analysis of certain scientific and philosophic
ideas and art practices of the 16–17th centuries) the relation between real and ideal dimensions in the aesthetic experience, inherent in this time interval. That was realized by means
of outlining the aesthetic structure which appears from meditations about art and sensitivity of philosophers-rationalists on the one hand, and development of theatre and dance on
the other hand: sources of the latter were accessible descriptions of performances, work of
theorists and commentaries of art workers themselves. The found common character, field
of imaginations about the way of subjects existence in the world were also aimed at demonstrating the then relation of art to life and thus, the way of art functioning, and thus, the
method of thinking — if the supposition is brought forward that thinking does not often
proceed from the rational bases but produces ideas, rationalizes itself in the process provoked by the fact that Jacques Rancière called “aesthetically unrealized”.
Keywords: rationalistic philosophy, art functioning, theatre, ascetic experience, aesthetically unrealized
Pasitschnyk Ihor
Original meaning of aesthetics. Baumgarten’s aesthetics
The term, concept and science of the aesthetics emerged in the mid-18th century. Since
then, the “problems of aesthetics” attracted attention and interest. And at the beginning of
the 20th century aesthetics itself became a problem. The main reason for this is replacing the
original meaning of aesthetics by other meanings, and by so other, that any attempt to reduce them to something one looks insufficient and unconvincing. The article deals with the
original meaning of aesthetics, namely the understanding of aesthetics of its creator —
Alexander Gottlieb Baumgarten. The origin of aesthetics, its original intention, the process
of replacing the original meaning of aesthetics by other meanings, as well as the value of the
original project of aesthetics today are investigated.
Keywords: aesthetics, cognition, reason, sense, aesthetics
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Olena Syrtsova
Apocryphal Anthropology and the Philosophical Treatise of Origen «De Principiis».
The article explores the particular character of the early Christian anthropology, reflected
in the apocryphal Apocalypses, as well as in the Greek version of Dormition of Theotokos
( G 1) in comparison with the anthropological conception elaborated in the philosophical
treatise of Origen «De Principiis», where psyche is represented as a state of nous, fallen
away from God, and respectively nous is seen as psyche, that have returned to God.
In the Greek version (Vat. gr. 1982) of Dormition, date of which is under discussion now
in the diapason from II c. to V — VI c., one could find the image of the lamp with three
lights, symbolizing a man with his three constitutive parts: body, mind and spirit (τÕ σîμα,
Ð νοàς καˆ τÕ πνεàμα). A. Wenger, who published this text, has proposed the following
translation in French: «le corps, l`âme et l`esprit», (i. e. «body, soul and spirit»). In remark
he noted: «Instead of ψυχ» «soul» Greek text gives νοàς «mind». It seems to be the error».
But the context shows, that the apocryphal formula, containing νοàς instead of ψυχ», does
not contradict to the main idea, proclaimed by the apostle, speaking about the immaterial
celestial fire near Mary the Theotokos. Origen (De Princ. 2. VIII. 3) represents clear conceptual explanation, why the mention of the soul would be inappropriate, when it is a
question of immaterial fire. That’s why the appearance of the particular anthropological
formula in the apocryphal Assumption looks like more probable in the context of the doctrinal variety of the Christian thought of III c., then in more definite context of the IV
century, when formula «body, soul and spirit» could be regarded as more acceptable, than
«very origenian» one: «body, mind and spirit», not to say about still more distant theological context of V — VI c.
Key words: Origen, «De principiis», Apocalypses, Assumption of Theotokos, apocryphal
anthropology
Oleksandr Maslak
Tyranny as a problem of philosophy of law and political philosophy
The paper includes the authors view of the attempt of the philosophy of law and political
philosophy to analyze the concept “tyranny” (illegitimate form of governing) in the context of new interpretation of classical Xenophon`s text “Hiero” performed by Leo Strauss
and Alexandre Kojève.
Keywords: tyranny, legitimacy, legality, form of government, delegitimization
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