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Помилкові дії та фіктивні об'єкти 
У цій статті досліджуються дії, спрямовані на фік@

тивні об'єкти. Такі дії я пропоную називати «дії de

simulacro»; їх слід розглядати як окремий клас, на@

рівні з діями, спрямованими на об'єкти (дії de re),

та діями, спрямованими на властивості об'єктів

(дії de dicto). 

Дональд Дейвідсон, обговорюючи питання про

те, чи є помилкові дії інтенційними, розглядає та@

кий приклад: людина, яка вважає, що в чашці з ка@

вою чай, свідомо розливає із цієї чашки каву. Пи@

тання полягає в тому, чи є така дія інтенційною

дією, а також чи є вона дією взагалі. Дейвідсон

стверджує, що про помилку йдеться тільки в тому

випадку, коли дієвець робить щось інше інтенцій@

но. Зокрема, якщо я розливаю каву, думаючи, що

це чай, така поведінка буде інтенційною під опи@

сом «розливати вміст чашки». А якщо фрагмент

поведінки дієвця є інтенційним під певним опи@

сом, то те, що він робить, можна охарактеризувати

як інтенційну дію [Davidson, 1980: p. 45—46.]. Ін@

шими словами, якщо дієвець мав на меті зробити

α, але зробив β, то для того, щоб вважати цю подію

інтенційною дією, достатньо знайти таку «спільну»

дескрипцію d, яка була б чинним описом як для α,

так і для β.
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Можна погодитися з Дейвідсоном, що інтенційність як властивість дії

не є релятивізованою стосовно описів чи аспектів: дія може бути інтенцій@

ною не лише в тому чи тому своєму аспекті, а зрештою як така. З іншого

боку, видається, що інтенційність дії взагалі не обов’язково пов’язувати з

існуванням описів. В інших роботах я артикулював концепцію дії, згідно з

якою як дія, так і інтенція не вичерпуються своїм «пропозиційним зміс@

том» (див.: [Vasylchenko, 2000; Васильченко, 2005: c. 3—27]). Зокрема, пред@

мет інтенції становлять реальні події (процеси, діяльності тощо), які дієвець

здійснює або в яких бере участь, а не лише описи подій («пропозиційні

змісти»). З цього погляду, інтенційність дії не визначається лише інтенцій@

ністю її описів, але радше навпаки: дія може бути інтенційною насамперед

сама по собі, і лише у деривативному сенсі «під описом».

Іншими словами, питання «чи є ця дія інтенційною?» завжди має од@

нозначну відповідь. Зокрема, помилка, наприклад, розлиття кави замість

чаю, за певних обставин може бути інтенційною дією, однак не тому, що

існує певна «спільна» дескрипція, але внаслідок певних емоційно наванта@

жених ідентифікацій, часто несвідомих, які являють собою результат фік@

сації особистісного досвіду дієвця, становлять факт його внутрішнього жит@

тя і перетворюють те, що ми тлумачимо як каву, на чай@для@дієвця. Звісно,

помилки не неодмінно є інтенційними діями, але часом так трапляється.

Щоб пояснити, в яких випадках і в якому сенсі розливання кави дієвцем є

інтенційною дією, треба звернутися до «фіктивних об’єктів» — особливих

смислових утворень, що постають на базі особистісного досвіду дієвця 1. У

нашому прикладі таким фіктивним, неіснуючим об’єктом є чай. Відповісти

на питання, чи є розливання кави інтенційною дією, можна лише з огляду

на логіку заломлення емоційно навантажених смислів у внутрішньому світі

дієвця, на «логіку несвідомого». 

Prohairesis і очищення пристрастей
Передусім, відзначимо, що феномен зсуву коренить@

ся в тому, що давні греки назвали б «пафос», а ми не зовсім влучно звемо

пристрастю. У дев’ятій книзі Платонової «Держави» Сократ говорить про

ілюзії задоволення, що вони «викликають у безумців пристрасну до них

закоханість і слугують предметом розбрату: так … мужи билися під Троєю

лише за примару Гелени, не знаючи правди» (Rep 586c; цит. за: [Платон,

1994: c. 381]).

Аристотель, обговорюючи в «Нікомаховій етиці» вчинки, здійснені з

невідання, зазначає: «можна … прийняти сина за ворога, як Меропа, заго@
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стрений спис — за спис з кулькою на кінці чи камінь — за пемзу» (EN

1111a12—14; цит. за: [Арістотель, 2002: c. 97]). Тут ідеться про трагедію Ев@

рипіда «Кресфонт», де Меропа приймає сина за ворога і має намір його

вбити, але в останню мить впізнає сина і, таким чином, з’ясовує свою по@

милку. Звернімо увагу, що той самий сюжет Аристотель розглядає в «Пое@

тиці» як один із канонів трагедії. Трагедія, за Аристотелем, має здійснюва@

ти певну трансформацію людських емоцій — вдаючись до анахронізму,

скажемо, що вона чинить терапевтичний ефект: наслідуючи дію реальну в

дії сценічній, трагедія здійснює «шляхом співчуття і страху очищення (ka8

tharsis) подібних пристрастей» (Poet 1449b25—27; цит. за: [Аристотель, 1983:

c. 651]) — вочевидь, реальних пристрастей глядача, подібних до тих, що ви@

рують на сцені. Цікаво, однак, що найчастіше, і саме в парадигмальних для

Аристотеля прикладах, трагічна дія, про яку йдеться, містить істотний епісте@

мологічний компонент: упізнавання (anagnorisis), «зміна від незнання до

знання, <а через те> або до дружби, або до ворожнечі осіб, призначених до

щастя чи нещастя» (Poet 1452a30—32; цит. за: [Аристотель, 1983: c. 657]).

Наприклад, Едип здійснює свою «страшну справу» з невідання і тільки зго@

дом дізнається про свою близькість до жертви. 

Інакше кажучи, не що інше, як усвідомлення правди, за Аристотелем,

нерідко провадить нас до очищення пристрастей, до катарсису, який, влас@

не, і є метою трагедії. Знання правди тут слід розуміти в широкому сенсі: це

не тільки усвідомлення того, що переді мною насправді не ворог, але, на@

приклад, син, батько чи брат. Знати правду — це також і розуміти свою до@

лю, своє призначення (telos) — одним словом, знати, що мені призначено

богами. Отже, людина може або сліпо битися за різноманітні примари, не

усвідомлюючи правди — або, звільнившись від примар, пізнати волю богів,

і через це пізнання здобути «катарсис», очистити свої пристрасті. Важко не

погодитись, що в цій античній дилемі вже закладена можливість психо@

аналізу — практики, яка теж на свій власний спосіб спонукає людину до@

сягти очищення пристрастей і звільнитися від примар через усвідомлення

підстав, і зокрема об’єктів своїх емоцій. Усвідомити примарність ілюзій —

до цього закликають і Платон, і Фройд. Шлях до цього усвідомлення — це

шлях від Аристотелевого вчинку з невідання до свідомого вчинку (prohaire8

sis). На цьому шляху людина здійснює «очищення пристрастей», переобра@

ження особистісного  досвіду.

Водночас, у сучасних обговореннях помилкових дій в аналітичній тео@

рії дії ми не знайдемо подібних сюжетів. Для Дейвідсона помилка — це ли@

ше помилка, і невідання — це просто невідання. Дієвець, який, вважаючи,

що в чашці з кавою чай, розливає з цієї чашки каву, за Дейвідсоном,

здійснює помилкову дію з невідання. Проте в аналітичній теорії дії ми не

ставимо питання про очищення пристрастей розливача кави, а отже, в пев@
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ному сенсі відмовляємо йому в людськості, бо не розглядаємо його як лю@

дину, як носія «пафосу» або, інакше  кажучи, патології. 

Однак аналіз інтенційності помилкових дій потребує принаймні асимі@

ляції аналітичною теорією дії концепції зсуву (displacement), яка, за Фройдом,

становить одну з ключових характеристик несвідомого. Зсув — це несвідома

підміна об’єкта почуття або дії, коли, наприклад, хтось любить лікарів і ліки,

тому що підсвідомо асоціює лікування з батьківською любов’ю; або коли

хтось боїться вчителя, тому що вчитель нагадує йому суворого батька.

Несвідоме як предмет логіки
Можливість залучення сучасної логіки та семанти@

ки до психоаналітичного  дослідження патологічного мислення закладена

вже у фройдівській концептуалізації несвідомого. Як відомо, Фройд виріз@

няв п’ять характеристик несвідомого: підміна зовнішньої реальності пси@

хічною, зсув, згущення, відсутність часу та співіснування суперечностей

(див.: [Фрейд, 2005]). Зауважимо, що в цьому списку четверту та п’яту ха@

рактеристики можна розглядати як наслідки першої, адже в суто психічно@

му світі, дуже схожому на світ платонівських ейдосів, часу і справді немає,

а суперечні думки (чи то імпульси) чудово можуть співіснувати, як у пара@

несуперечливій логіці або як у гінтікківських «неможливих можливих сві@

тах». Зрештою, A і ~A — це просто дві альтернативи, які цілком можуть бути

водночас об’єктами нашої свідомості, хоча й не можуть бути водночас здій8

снені. Що стосується зсуву (displacement) та згущення (condensation), то це —

найважливіші структурні особливості «первинного психічного процесу»,

тобто тієї компоненти нашого психічного функціонування, яка в чистому

вигляді проявляється лише при певних патологічних розладах і під час сну.

Наголос саме на коґнітивних аспектах несвідомого, а тому — на Фройдовій

дистинкції між первинним і вторинним процесами, радше ніж, скажімо, на

трихотомії «ід — еґо — супереґо» або на тлумаченні несвідомого в квазі@

фізикалістських (власне, енергетичних) термінах, є типовим для структур@

ного напряму в психоаналізі. Відповідно, в центрі уваги структурного пси@

хоаналізу — формальні ознаки первинного процесу, і, насамперед, зсув і

згущення як специфічні формальні перетворення смислу. 

Досліджуючи форми мислення, характерні для первинного процесу,

Сильвано Арієті підкреслює їхній архаїчний характер. Він вводить термін

«палеологічне мислення» (від грецького «палео» — старий, давній) і заува@

жує, що аналогічні форми мислення Дж. Віко та Е. Касирер знаходили в

міфах [Arieti, 1976: p. 71]. Формулюючи основну рису палеологічного мис@

лення, Арієті спирається на статтю Ейларда фон Домаруса [Domarus, s.a.:

p. 104—114] — вочевидь, першого дослідника, який намагався проаналізу@

вати аномалії мислення при шизофренії в логічних термінах, автора так
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званого принципу фон Домаруса. Згідно з цим принципом, людина, яка

мислить палеологічно, ототожнює предмети лише на підставі того, що во@

ни мають спільний предикат [Arieti, 1955: p. 53—67]. Наприклад, Арієті

описує пацієнтку, яка вважала себе квіткою. На питання, чому вона так

вважає, та відповіла: «Я красива, і квітка красива. Я — квітка». Інша па@

цієнтка була переконана, що двоє чоловіків, яких вона кохала у своєму

житті, були насправді однією і тією ж людиною, хоча жили зовсім у різних

країнах і ніколи не зустрічались один із одним. Адже обидва вони грали на

гітарі, і обидва любили її [Arieti, 1976: p. 68].

Палеологічне мислення слугує основою багатьох феноменів колектив@

ної свідомості — ритуалів, звичаїв, вірувань [Arieti, 1976: p. 72]. Більшою

мірою це можна спостерігати в традиційних культурах, але не можна сказа@

ти, що сучасні  західні суспільства цілком позбавлені цього типу мислення:

так, Арієті наводить приклад досить розповсюдженого в Європі палео@

логічного переконання, що біле вино слід подавати з рибою, а червоне —

із м’ясом [Arieti, 1976: p. 72]. 

Арієті вважає, що принцип Домаруса вказує на одну з характеристик

палеологічного мислення, яку можна назвати ідентифікацією за спільною

ознакою (Арієті вживає термін «ідентифікація на підставі схожості»). Фор@

мулюючи цю рису, він підкреслює, що при такому типі мислення наявність

лише однієї спільної риси між двома речами чи особами є достатньою під@

ставою для ототожнення [Arieti, 1976: p. 69]. Зауважмо: те, що з огляду на

вторинний процес постає як метафора, для палеологічного мислення є са@

ме ототожненням, тобто буквальним прочитанням метафори. Тому Арієті

зауважує, що некоректно говорити про метафору як характеристику палео@

логічного мислення, але, скоріше, треба говорити про його псевдометафо@

ричність [Arieti, 1955: p. 57]. Іґнасіо Матте Бланко описує пацієнта, який

хоче зняти свою картату сорочку, аби звільнитися, тому що малюнок на ній

нагадує йому про віконні ґрати, що ув’язнюють його [Matte Blanco, 1975:

p. 162—163]. Передумову для неодмінної вибірковості подібних псевдоме@

тафоричних зсувів створює «емоційний ґештальт» [Arieti, 1955: p. 58] па@

цієнта: наприклад, ми можемо припустити, що пацієнт боїться ув’язнення

й ненавидить його чинники або прояви, і тому все, що нагадує йому про

ув’язнення, може так само стати об’єктом страху й ненависті. З іншого

боку, прагнучи волі, він вважає, що знищення ознак ув’язнення  веде до

звільнення. Тут він, можливо, і має рацію; все залежить від того, про які оз@

наки йдеться.

Палеологічне мислення і тверді десиґнатори

Уявімо собі маленького хлопчика, який з певних

(можливо, цілком міфологічних, або, за термінологією Арієті, палеологіч@
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них) причин боїться сусідського дядька Івана і тому уникає його. Розгляне@

мо наступну реконструкцію мотивації у вигляді практичного умовиводу:  

Засновок 1: Треба уникати страшного

Засновок 2: Дядько Іван страшний                                       (1)

Отже, треба уникати дядька Івана.

Запишемо цю реконструкцію у більш загальному вигляді:

∀∀x(Q (x) → Act (x))

Q (с)                                                                               (Rec)

Отже, Act(с).

Тут Q — предикат, що позначає емоційно забарвлену властивість (у на@

шому випадку, страхітливість); Act — предикат, який означає певну дію

(уникати); — оператор внутрішньої необхідності, який можна тлумачити

як інтенцію; с — константа («дядько Іван»).

У такому вигляді, коли в якості константи використано власне ім’я,

умовивід цілком валідний. Уявімо собі, однак, що хлопчик виріс і живе те@

пер зовсім в іншому місці, але в напівзабутих дитячих спогадах продовжує

панічно боятися дядька Івана, і, більше того, внаслідок перенесення емо@

ційно навантажених смислів на несвідомому рівні побоюється всіх чо@

ловіків із чорними вусами, адже дядько Іван мав чорні вуса, і ця обставина

глибоко закарбувалася в дитячій душі. Розглянемо аналогічний умовивід, в

якому константа «с» означатиме «дядько з чорними вусами»:

Засновок 1: Треба уникати страшного

Засновок 2: Дядько з чорними вусами страшний                         (2)

Отже, треба уникати дядька з чорними вусами.

Цей умовивід так само є екземпляром (Rec), як і попередній. З погля@

ду звичайної, не палеологічної логіки, цей умовивід невалідний внаслідок

референційної непрозорості модальних контекстів. Тобто, опис «дядько з

чорними вусами» є двозначним: він відсилає до дядька Івана в засновку, а у

висновку може вказувати на зовсім іншу особу, наприклад, на двірника бу@

динку або на аґента із продажів. Але якщо я уникатиму аґента з продажів,

тому що боюсь дядька з чорними вусами, то на кого насправді спрямова@

ний мій страх? Навряд чи на дядька Івана — його давно немає, залишили@

ся тільки призабуті спогади. Тим паче, не на аґента, який нічим мені не

нашкодив. Радше, моє почуття спрямоване на цілком фіктивний об’єкт. Зга@

даємо, що однією з ключових рис первинного процесу Фройд вважав під@

міну зовнішньої реальності реальністю психічною. 

Герменевтична толерантність вимагає припускати валідність умовиво@

ду носія первинного мислення. Як умовивід (2) може бути валідним? За

Арієті, другою істотною рисою палеологічного мислення є втрата конно@

тацій слів та фіксація сталих денотацій. На мою думку, ця риса є навіть

більш фундаментальною рисою, ніж ідентифікація за спільною ознакою.
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Я пропоную сформулювати принцип, який об’єднуватиме обидві риси па@

леологічного мислення за Арієті: в палеологічному мисленні емоційно наванE
тажені дескрипції функціонують як тверді десиґнатори. Власне, другий умо@

вивід є валідним лише за умови, коли константа є твердим десиґнатором,

тобто має одне фіксоване значення в різних контекстах. Більше того, те, що

нам здавалося ідентифікацією за спільною ознакою, можливо, теж є фіксо@

ваним зв’язком емоційно навантаженого дескриптивного терміна з денота@

том в різних контекстах.

Змістовно це означає, що десь у лімбі між свідомим та несвідомим пе@

ребуває фантом «дядько з чорними вусами», а дядько Іван та всі інші чо@

ловіки з чорними вусами — це лише його екземпліфікації. З погляду такої

псевдоплатонівської онтології, ідентичність різних вусатих дядьків один з

одним є майже самоочевидною: вона легко простежується крізь екземплі@

фікаційні варіації, подібно до того, як, з погляду фізики, ідентичність того

ж самого матеріального предмета простежується крізь його просторово@ча@

сові варіації. Іншими словами, у світі онтології фіктивних об’єктів, або ж

фантазмів, які мають суто психічний, ментальний спосіб буття, ми маємо

справу з особливим твердим десиґнатором — фіктивним об’єктом «дядько

з чорними вусами». Тоді умовивід (2) є валідним екземпляром рекон@

струкції (Rec).

Тобто, ми бачимо, що за властивого палеологічному мисленню тлума@

чення емоційно навантажених дескрипцій як твердих десиґнаторів, умови@

від (2) стає валідним. За цю валідність, однак, доводиться платити онтоло@

гічними припущеннями і постулювати онтологію фіктивних об’єктів.

Отже, нам вдалося в загальних рисах окреслити таку реконструкцію палео@

логічного перенесення смислів при зсуві, яка не позбавляє носія палео@

логічного мислення логічної компетентності, але натомість вважає його

прибічником суто фіктивної онтології. З погляду нашої реконструкції,

палеологічна схема міркування виявляється невалідною в прочитанні de

rebus (стосовно речей), і водночас валідною в прочитанні de mente (стосов@

но розуму).

Реальність симулякрів: онтологія чи патологія?

Повертаючись до аналітичної теорії дії, можемо

констатувати, що запропонована реконструкція дає змогу говорити про

можливість асиміляції психоаналітичної проблематики цією теорією. Вен@

сан Декомб у своїй праці «Інституції сенсу», обговорюючи природу інтен@

ційності, згадує приклад Вітґенштайна з «Блакитного зошита»: що відбу@

вається, якщо від 16.00 до 16.30 A чекає на B? [Декомб, 2007: c. 81 і далі].

Якщо я чекаю на мого колегу В., тут усе досить просто, і Декомб блискуче

показав, як існування інституту зустрічі уможливлює координацію двох
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людей, що зустрічаються, і через це обумовлює реальність моєї інтенції

очікування. Однак я також можу чекати страхового аґента чи представника

громадської організації «Науковці без кордонів». Роберт Краут у своїй

статті «Кохання de re» [Kraut, 1986: p. 413—430] показав, що об’єктами на@

ших почуттів, дій та думок можуть бути як реальні речі та істоти, так і влас@

тивості та описи. Краут запропонував розрізняти дії de re і дії de dicto. Отже,

та обставина, що, коли я очікую страхового аґента, моє очікування спрямо@

ване не на конкретну людину, а на певну властивість, опис чи функцію, не

відміняє, в певному сенсі, реальності мого очікування. Я чекаю на будь@яку

реальну особу, яка б мала певні властивості (властивості страхового аґента).

Це — дія з реальним диз’юнктивним об’єктом.

Однак, що відбувається в тому випадку, коли я чекаю Месію, або,

скажімо, дівчина чекає Принца? Питання не в тому, чи існує принц; річ у

тім, що, чекаючи на нього, дівчина вкладає у це очікування дуже персо@

нальний зміст. Насправді, кожен чекає на свого месію і на свого принца.

Знову ж таки, у певному сенсі — в сенсі внутрішнього досвіду — це цілком

реальна дія. Однак, хто чи що є об’єктом цієї дії?

Дії, думки та почуття, спрямовані на емоційно навантажені смислові

утворення, які становлять онтологію внутрішнього світу особистості, я

пропоную називати діями (відповідно, думками чи почуттями) de simulacro.

Дії de simulacro становлять окремий різновид дій, на додаток до класифі@

кації Краута. Хоча йдеться про фіктивні об’єкти, проте дії, спрямовані на

ці об’єкти, є цілком реальними, а інтенції, що їх супроводжують, у внут@

рішньому світі дієвця мають такий самий повноправний статус, як і всі

інші інтенції.

Дослідження дій de simulacro, вимагаючи врахувати в теорії дії осо@

бистісний досвід дієвця, змушує нас замислитись над низкою неочікуваних

питань. По@перше, чи справді має рацію Вітґенштайн і не існує осо@

бистісної мови? Чи, натомість, має рацію Жан Лапланш із своєю універ@

сальною теорією спокуси [Laplanche, 1992], згідно з якою ми все життя

створюємо особистісні смисли, прагнучи виразити невиразнJ?
По@друге, ми мусимо сприйняти всерйоз твердження про існування си@

мулякрів і разом із Дельозом переконатись, що особистості торкаються од@

на одної саме персональними симулякрами — фантомоподібними поверх@

нями тіл [Deleuze, 1966]. Але залишається відкритим питання про те, яким

чином нам ставитись до цього факту. Світ фіктивних об’єктів — це справж@

ня онто@логія людини чи радше пато@логія, витвір хворобливої уяви? Чи є

людина за своєю суттю творцем віртуальних реальностей, homo creator, чи

вона лише страждає як homo patiens, пацієнт, підпадаючи під дію фантомів?  

Адже для ніцшеанських коментаторів Дельоза приреченість людини

жити в світі симулякрів — єдино можливий, неуникненний, а для декого
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навіть і бажаний стан справ. Натомість, для Фройда, Сильвано Арієті та

Іґнасіо Матте Бланко — взагалі, для психотерапевтів — охопленість при@

марним становить радше історію хвороби.

Отже, фіктивні об’єкти — фантоми, химери, фантазми, симулякри —

онтологія людини чи лише клінічний матеріал?
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