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Слово от слова ложится

не близко и не далеко;

от слова до другого слова —

безмолвие, отмеряно мерой:

а между ними почиет

непостижимая Шехина.

С. АВЕРИНЦЕВ. 

Скиния Завета

Вельмишановний читачу!

Філософ Ви за своїм фахом чи ні, Вам, либонь,

упродовж Вашого життя доводилося міркувати

над загадковою природою часу. На перший пог?

ляд, здавалося б, усе так просто: де ж іще й жити

Минулому, як не в минулому ж, тоді як Майбутнє

ще ген?ген десь попереду майорить перед нами.

Проте простота незрідка виявляється облудною.

Так і в цьому разі: вже те одне майже непомітне

словосполучення «тоді як», до послуг якого ми

щойно вдалися, безпомилково засвідчує, попри все,

глибоке сполучення Минулого і Майбутнього в

єдиній темпоральній зв’язці. Справді?бо, минуле

як Минуле і майбутнє як Майбутнє існують в од?

ному?єдиному місці на світі — у нашому теперіш?

ньому, де й виявляють нездоланну схильність всту?

пати у щонайпарадоксальніші сполучення. Тож не

диво, що і в нашому конкретному особистому

існуванні ми раз у раз — з роками дедалі частіше —
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можемо заскочити себе у досить?таки антиномічній позі: ноги, фіґурально

кажучи, сумлінно ступають собі вперед, тоді як голова звільна або мимо?

волі обертається назад, очі вдивляються у Минуле. Що вони там шукають?

Розради від брутальності «тут?і?тепер?буття» чи, може, глибшого, яснішого

розуміння дня нинішнього ба й прийдешнього? Це ж бо так заманливо —

вдивлятися у Майбутнє крізь призму Минулого: щось на кшталт історич?

ного дзеркальця заднього огляду…

Щиро кажучи, такі загравання з часом вабили мене здавна, ще із сере?

дини 60?х років минулого сторіччя, коли Анатолій Станіславович Канар?

ський привів нас, кількох старшокласників, до єдиного на той час у Києві

Державного університету, в омріяних аудиторіях якого й зав’язувалися наші

перші філософські стосунки з часом і простором, мисленням і буттям та ще

чимало такого, що відгукнулося згодом у нашому майбутньому. (Ветерани

філософського факультету 1966—1971 років, можливо, згадають тодішню

Тетяну Чайку, заповзяту студентку, факультетську стилягу з величезними

окулярами й не меншими амбіціями, яка на другому курсі переймалася пи?

танням «як можлива логіка естетики», а на п’ятому — замість очікуваної

дипломної роботи про діалектичну концепцію художності Карла Маркса

засмутила свого наукового керівника розвідкою, присвяченою філософсь?

ким інтуїціям напівлеґального тоді у нас Бенедетто Кроче…)

Відтоді минуло ціле життя, впродовж якого ані на професійній, ані на

особистій ниві про ігри з «діалектикою часу» доби нашої студентської юнос?

ті не йшлося. Ноги справно бігли вперед, голова ледве встигала повертати?

ся в різні боки, Майбутнє, як йому і належить, маячіло попереду, Минуле

сумирно жевріло десь позаду, не бентежачи своєю присутністю: історія до

мене не промовляла…

Аж ось 1996?го року доля подарувала мені можливість взяти участь у

проекті «Survivors of the Shoah», що його здійснювала Фундація візуальної

історії, очолювана Стівеном Спілберґом. Проект мав на меті збирання й за?

пис у відео?аудіоформаті свідчень тих, хто пережив Голокост — тих, хто чу?

дом вижив за тієї страшної доби, тих, хто їх рятував, а також тих, хто це ба?

чив, спостерігав, хоча власноруч допомогти й не міг. (Взято навіть кілька

інтерв’ю у колишніх поліцаїв, котрі переслідували й катували жертв Голо?

косту.) Принциповим у збиранні таких свідчень?спогадів було те, що їх

жодним чином не підготовлювали заздалегідь і не редаґували після запису.

Інтерес для збирачів становили саме безпосередні живі людські спогади, як

вони збереглися в пам’яті і в серці і як вимовилися в невимушеній співбе?

сіді віч?на?віч з інтерв’юєром. Недаремно загальновідома й шанована нині

усна історія (oral history) від початку мала ще назву «жива історія».

Саме в образі «живої історії» й спіткало мене Минуле; відтоді воно до?

стотно є невіддільною частиною мого теперішнього.
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Що так приваблює в жанрі усної історії тих, хто хоча б раз у житті до?

торкнувся по?справжньому до цієї своєрідної царини?

Як на мене, передусім те, що в усній історії ніколи не губиться окрема

людина — не тільки носій, а й суб’єкт власного слова, власної оповіді. Осо?

бистість не розчиняється тут в загальниках «історичної пам’яті», не гине в

німотній об’єктивувальній тотальності. Зрештою, ми тут бачимо (через те,

що чуємо) не стільки «людину в історії», скільки «історію в людині» — в

усьому багатоманітті й неповторності притаманного останній способу

індивідуального буття.

Істотно, що Минуле у формі усної історії промовляє до нас не тільки за

допомоги вербально?смислових засобів, а й людською інтонацією, голо?

сом, характерними паузами, а у відеоформаті — ще й мовою очей і мовою

жестів. (Про значущість, якої здатні набувати щойно згадані моменти, лег?

ко скласти уявлення, наприклад, з відомого сьогодні в Україні фільму Сер?

гія Буковського «Назви своє ім’я» («Spell your name», 2006), створеного са?

ме на основі відеоматеріалів, зібраних у рамках проекту «Survivors of the

Shoah».) У випадках, коли йдеться про суто об’єктивні характеристики то?

го чи того процесу або події, одержана в такий спосіб інформація інколи,

припускаю, може видатися надмірною. Проте вона ніколи не виявиться

зайвою там, де йдеться про потребу зрозуміти іншу людину в контексті не?

повторних обставин її існування в історії. Вона не виявиться зайвою там, де

нас цікавить сама людина, а не тільки виконувані нею функції — так, як

нас цікавлять наші ближні. Тож, гадаю, можна зробити певний загальний

висновок: потреба в усній історії загострюється там, де постає тенденція

перетворення Gesellschaft на Gemeinschaft, суспільства (або за зовнішніми

ознаками підібраного колективу) — на справжню людську спільноту. Гадаю

також, що до процесу становлення нашої вітчизняної філософської спіль?

ноти висловлені спостереження мають щонайтісніший стосунок. Утім, про

все — по черзі.

По тому як проект «Survivors of the Shoah» був завершений (а тривав

він мало не 5 років), я, як і деякі інші причетні до його виконання люди,

мусила усвідомити просту і засадничу річ: на роботі, одного разу розпо?

чатій у галузі усної історії, через хоч би які зовнішні обставини (як?от

відпрацювання конкретного проекту) поставити крапку вже неможливо.

Неможливо, оскільки за нею стоїть не просто та чи та сукупність про?

фесійних навичок, а деяке цілісне бачення минулого, теперішнього та й

людського життя загалом. Не дивно, що я почала шукати нові можливості,

аби продовжити улюблені заняття. Моїми респондентами ставали і ті, хто

пережив Голодомор, і в’язні ГУЛАГу, і переслідувані нацистами цигани, і

чимало інших людей, у долі яких відбилася історія України буремного

XX сторіччя.
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Природно, що в цих своїх розшуках я не могла не думати про своїх учи?

телів і друзів?філософів, про Інститут філософії, який, маю зізнатися, дав?

но став для мене другим рідним домом. Таким чином, років зо два тому в

мене і народилася ідея доповнити, мірою моїх невеличких сил і здібностей,

документальну історію Інституту, а зрештою, можливо, й історію україн?

ської філософії пізньорадянського періоду, записом вражень і спогадів тих,

хто, власне, її звершував. Тобто — використовуючи характерну Геґелеву

мовну конструкцію — історією, яка розповідає сама себе.

Найадекватнішим засобом збирання такої історії на сьогодні, безпе?

речно, є інтерв’ю. Знаменну ознаку часу можна вбачати в тому, що впро?

довж останніх років публікації таких розгорнутих у вимір усної історії

інтерв’ю з відомими філософами з’являються і в західній (див, напр.: [Бор6

радори, 1998]), і в російській літературі (див, напр.: [Каган, Соколов, 2006]);

окремі спроби в цьому напрямі можемо спостерігати і в сьогоднішній Ук?

раїні. Проте мені видається принципово важливим застосовувати в таких

інтерв’ю деякі методичні настанови, прищеплені нам свого часу співробіт?

никами фундації С. Спілберґа. Річ у тому, що інтерв’ю як засіб усної історії

має  низку жанрових особливостей, що відрізняють його від більш узви?

чаєних нині різновидів інтерв’ю — журналістського або соціологічного. За

своїм інформаційно?смисловим спрямуванням воно поєднує характерис?

тики біографічного, етнокультурного та власне історичного «сканування»

людської реальності. Істотним є те, що йому не властиві внутрішні часові

обмеження: респондент має право (і повинен мати можливість) розповіда?

ти стільки, скільки буде в змозі пригадати — й наскільки вистачить йому

бажання розповідати. Змістовим і смисловим стрижнем такого інтерв’ю

завжди є власна доля людини; через це нічого байдужого, знеособленого

воно не мусить містити; можна сказати, що відсутність такого не просвітле?

ного живим людським почуттям  «баласту» — один із неодмінних критеріїв

добротно виконаної інтерв’юєрської роботи у цьому жанрі. Зокрема, якщо

йдеться про інтерв’ю з філософом, обов’язково має бути відшукано певну

зону особистої небайдужості (до речі, небайдужість, небезразличие — улюб?

лене слівце А. Канарського!) у його сприйнятті загальної філософської си?

туації, суті свого власного доробку, стосунків із колеґами тощо, — і вже з

цього «спостережного пункту» можна надалі, скільки дістане снаги і тер?

піння, роздивлятися філософські краєвиди навсебіч: запорукою наближен?

ня до єдино можливої істини?правди постане в такому разі сама цілісність

особистої присутності перед вами того, хто розповідає про своє життя,

свою філософську долю.

Повторю, навичками проведення такого інтерв’ю я зобов’язана ще

досвідові співпраці за проектом Спілберґа, у рамках якого мені випало про?

вести близько 300 інтерв’ю тривалістю від 3 до 16 годин кожне. З огляду на
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доведену досвідом ефективність обраних настанов, їх я намагаюся дотри?

муватися й у своїй нинішній роботі з дорогими моїми старшими колеґами

та вчителями — Віленом Сергійовичем Горським (з ним я встигла записати

12?годинне інтерв’ю), Сергієм Борисовичем Кримським (це інтерв’ю триває

вже 30 годин, і сподіваюся на продовження). Безпрецедентною виявилася

співпраця з Петром Федоровичем Йолоном: його чудової пам’яті, незмін?

ної доброзичливості і героїчного сумління вистачило на повні 52 аудіокасе?

ти, тобто більш як на 70 годин унікального «побачення з минулим» — осо?

бистим, інститутським, філософським.

Отож, перший  скромний внесок до «скарбнички» усної історії Інсти?

туту вже, насмілюся сказати, зроблено. На черзі — з нетерпінням очікува?

не мною інтерв’ю з Мирославом Володимировичем Поповичем.

Ясна річ, будь?які матеріали усної історії, зокрема й усної історії Інсти?

туту і — сподіваймося — усієї нашої філософської спільноти, аж ніяк не по?

кликані бути альтернативою традиційним історичним джерелам, підміню?

вати їх собою. Те, що справді в компетенції усної історії, — це доповнювати

такі традиційні джерела, формувати необхідне підґрунтя їх творчого осо?

бистісного осмислення, ставати базою для подальших розвідок, створюва?

ти насичений історичною подієвістю смисловий простір, перетин у якому

суб’єктивних «векторів небайдужості» допомагав би нам подеколи, проди?

раючись крізь непевність і різноголосся, намацувати правду реального люд?

ського життя. Відчувати її доторк до нас.

Незабутній Віталій Табачковський мріяв свого часу про те, щоби ство?

рити в окремій кімнаті на Трьохсвятительській, 4 невеличкий музей Інсти?

туту філософії. Мріятиму і я: добре було б, якби в цьому сподіваному

музеї, поряд з архівними матеріалами, книжками, старими світлинами,

речами домашнього вжитку, які доносили б до нас неповторну атмосферу,

що в ній визрівала філософська думка, дістали своє місце і записи усних

спогадів. Щоб кожен міг почути усну історію Інституту безпосередньо від

її дійових осіб.

Щоби цей доторк Минулого став відчутним уже сьогодні, ми — я кажу

«ми», із вдячністю солідаризуючись із редакцією «Філософської думки»,

яка підтримала цей проект, — плануємо започаткувати в часописі відповід?

ну рубрику. Ми маємо намір публікувати в цій рубриці окремі фраґменти з

нашої «скарбнички», які видаватимуться найцікавішими, найхарактерні?

шими для певного часу або особистості — своєрідні exempla, що давали би

змогу так доторкнутися до нашої історії, щоб вона від того  не перестала бу?

ти живою. Якщо хтось відчуває себе носієм неповторної частки минулого

нашої філософської спільноти, її сукупної пам’яті про себе і зголоситься на

співпрацю — для нього неодмінно знайдеться місце на сторінках нової руб?

рики. Приєднуйтеся!
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