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ПРО КНИГИ

Книжкова полиця

Суковатая В.А. Лицо Другого: Телесные обра-
зы Другого в культурной антропологии
Харьков: Изд-во Харьковск. нац. ун-та, 2009. — 520 с.

Помітною подією в житті філософсько-культуроло-

гічного товариства став вихід друком монографії В. Су-

коватої «Лицо Другого: Телесные образы Другого в 

культурной антропологии», присвяченої дослідженням 

постмодерністських філософій Іншого в мережі культу-

рологічних категорій. Ця цікава тема ще не привертала 

достатньої уваги в українських соціогуманітарних науках 

хоча б тому, що виявився певний «лінґвістичний бар’єр», 

який перешкоджає інтеґрації вітчизняного соціокультур-

ного простору у світовий; більшість теоретичної літера-

тури написано іноземними мовами і не перекладено ук-

раїнською. Тому першою позитивною якістю монографії 

є намір авторки ввести українського читача до кола су-

часних європейських та американський студій щодо фі-

лософії Іншого, які мають тривалу історію; вони точаться 

у західній культурологічній думці понад останні п’ятдесят 

років. Іншою вкрай позитивною особливістю монографії 

є досконале володіння авторкою постмодерністською, 

постструктуралістською методологією, яка тісно по в’я-

за на з теорією Іншого. Хоча примусова індоктринація 

гуманітарної культурологічної думки догматизованим, 

вульґарним марксизмом-ленінізмом відійшла в минуле, 

але перебування в його семантичному полі значної час-

тини філософського загалу, на жаль, триває. Тому нагаль-

ною необхідністю сьогодення, що визначає (і визначати-

ме в доступній для огляду перспективі) подальший роз-

виток не лише української академічної філософії, але й 

культурології, є деконструкція стереотипів старої мето-

дології, докорінне оновлення тем дослідження та його 
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категорійного інструментарію. У цьому 

розумінні монографія В.Суковатої є смі-

ливим кроком уперед, що не лише про-

понує нове бачення відомих феноменів 

культури XX сторіччя з позицій расово-

ґендерних дефініцій, а й формує певні 

нові методологічні засади для подаль-

шої роботи на цьому проблемному полі.

Монографія містить чотири розділи. 

У першому розділі «Відкриття «Іншого»: 

на Початку було Слово» проаналізова-

но концептуальний зміст терміна «Ін-

ший», якого він набув у західноєвропей-

ських та східнослов’янських мовах. Та-

кий підхід утворює зв’язок методології 

авторки з лінґвістичною філософією 

XX сторіччя та філологічними «ґрама-

ми» Ж. Дерида та Ю. Кристєвої.

У цьому ж розділі авторка аналізує 

джерела філософії Іншого в міфоло гіях 

та релігіях стародавності. Ориґіналь-

ність підходу В. Суковатої полягає в роз-

поділі різних рівнів існування іншості 

через «тілесні» метафори; вона нама-

гається описати образи Іншого в тек-

стах минулого, сформованих різними 

культурними практиками та традиція-

ми. Авторка називає підрозділи книги 

«Очі Іншого», «Голос Іншого», «Слід 

Іншого», таким чином підводячи чита-

ча до думки, що Інший — це не лише 

категорія культури, а й певна «істота», 

яка залишає знаки своєї присутності як 

у текстах, так і в культурних практиках.

Саме аналізові того, які ґендерні, ра-

сові, національні ознаки має «істота Ін-

шого» в культурній свідомості, присвя-

чено другий розділ «Космос Іншого: час 

та простір». У цьому розділі на матеріалі 

європейської літератури, класичної фі-

лософії доби Модерну та суспільних 

дискусій щодо природи нації авторка 

досліджує, як абстрактне «вони» (кате-

горія «чужих» або «незнайомих», «не-

зрозумілих») утілюється в конкретних 

постатях. В. Суковата доводить, що най-

частіше образ Іншого культура накладає 

на жінку, чорношкіру людину, представ-

ника іншої релігії або нації, і таке мані-

пулювання «інакшістю» до сусідніх на-

родів або жіночого ґендеру не є безне-

винним, воно має долекосяжні наслід ки.

У підрозділі «Війна: порядок розріз-

нення Інших» авторка пропонує концеп-

цію, згідно з якою саме Друга світова 

війна і Холокост були визначальними у 

формуванні зацікавленості європейців 

проблемою «меншин», які перебували в 

статусі «інших» упродовж усієї культури 

Модерну. Авторка доводить, що західні 

європейці впродовж XVIII — XIX сторіч 

«узаконювали» «епістемологічний ра-

сизм» у псевдонаукових класифікаціях 

народів, тому й нацистська «расова тео-

рія» стала вершиною європейської «не-

нависті до Іншого», яка реалізувала себе 

фізично в тілах мільйонів загиблих єв ре-

їв, циган, українців, радянських війсь-

ковополонених. Таким чином, В.Су ко-

вата виявляє культурно-феноменологіч-

ні причини виникнення теорії Іншого 

саме в другій половині XX сторіччя.

Генезу, зміст і подальші трансформа-

ції в соціокультурному просторі «мови» 

постмодерністського мистецтва В. Су ко-

вата пов’язує з моральною рефлексією 

західноєвропейського та американсько-

го суспільства над підсумками Другої 

світової війни та пошуками «особливої» 

експресії. Мова модерного мистецтва бу-

ла нездатна розповісти про «біль» Ін-

ших: метою модерного мистецтва вва-

жали «естетичну насолоду». Але про 

страж дання найуразливіших Інших — 

національних, расових та ґендерних мен-

шин — не можна було розповідати мо-

вою «прекрасного», і митці несвідомо 

зму шені були шукати нові форми вира-

зу алогізмів війни, деконструювати ка-

нони модерного мистецтва, розподіл жан-
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рів на «високі» та «низькі», самі при-

нципи створення текстів. Саме з цими 

докорінними зрушеннями в естетичній 

свідомості виникають, на думку автор-

ки, постмодерністські філософії Ін шо-

го, абстракціонізм, «театр абсурду», «пост-

колоніальний роман» та інші течії.

У третьому розділі «Методологічні 

моделі Іншого» В. Суковата порівнює 

статус Іншого у філософіях модерного 

та постмодерного періодів, що, у свою 

чергу, дає змогу дійти цікавих філософ-

сько-культурологічних узагальнень. Ав-

торка формулює висновок про докорін-

ну різницю у підходах до проблеми 

Іншого: якщо модерна культура «онто-

логізувала» Іншого, то постмодерна на-

полягає на епістемологічному статусі 

Ін шого, якого конструює суб’єкт у фо-

кусі свого погляду. В. Суковата ретель-

но простежує розгортання змістовного 

процесу — як саме філософські погляди 

М. Бубера, З. Фройда, феноменологів 

та екзистенціалістів підготували появу 

постмодерністських концепцій Іншого. 

Дослідниця приділяє спеціальну увагу 

таким напрямкам сучасної філософії, 

як ґендерна теорія, квір-теорія, філосо-

фія повсякденності, етика після Ос вен-

цима. Необхідно зауважити, що якщо 

ґендерна теорія та феміністська крити-

ка вже стали відомими українській ау-

диторії за останні п’ятнадцять років, то 

такі напрямки, як «квір-теорія», або 

«ди забіліті-теорія» (дослідження іден-

тичності інвалідів та хронічно хворих), 

є майже не дослідженими в Україні. 

Екстраполяція зазначених західних те-

орій на пострадянський соціокультур-

ний простір, безперечно, є виправда-

ним кроком, що має практичне значен-

ня: дослідниця запропонувала новий 

теоретичний матеріал, який має мето-

дологічне значення для конфліктології, 

соціальної педагогіки та теорії соціаль-

ної роботи. У цьому аспекті рецензо ва-

ну монографію можна використовувати 

на лекційних та семінарських заняттях 

зі студентами — культурологами, соці-

альними педагогами, юристами то що.

На відміну від природничонауково-

го, соціогуманітарному знанню прита-

манна підвищена «особистісна наван-

таженість». У зв’язку з цим становить 

інтерес спроба авторки розглянути істо-

рико-філософські виміри теоретичної 

діяльності деяких засновників філосо-

фії Іншого. В. Суковата розглядає во-

єнний та повоєнний періоди життя 

Ж.-П. Сартра і підкреслює, що його ін-

терес до філософії Іншого не був випад-

ковим: французький філософ реаґував 

на свої тілесні «знайомства з іншими». 

Авторка описує також деякі психоло-

гічні та суспільно-політичні обставини 

життя З. Фройда, М. Блока, М. Бахтіна, 

Т. Адорно та К. Ясперса, арґументуючи 

ними теоретичний інтерес цих філосо-

фів до проблеми Іншого, який багато в 

чому був рефлексією на власний жит-

тєвий досвід.

У четвертому розділі «Буття ґендер-

них та національних Інших» дослідни-

ця привертає увагу до конкретних об-

разів Інших, створених у мистецтві та 

суспільних дискусіях XX сторіччя. В. Су-

ковата спеціально розглядає образи сут-

тєво різних соціокультурних áкторів — 

інтелектуальної жінки як «Іншої» в 

популярній літературі, національного 

Іншого та інваліда в стрічках Ейзен_

штейна, у творах Шолом-Алейхема. Дос-

лідниця вивчає віртуальні простори 

Інтернету і доводить, що кіборґ репре-

зентує в сучасній свідомості найбільш 

виразного Іншого, який не лише ство-

рює міст між тілом людини та машини, 

але й ставить гострі питання щодо пер-

спектив людини, людської тілесності. 

Читач може побачити, як філософія 
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Іншого існує в просторі масової куль-

тури та свідомості XX сторіччя.

Дослідниця концентрує увагу на куль-

турологічних аспектах філософії, сус-

пільно-політичних та моральних вито-

ках теорії Іншого, тому не приділяє спе-

ціальної уваги окремим філософським 

напрямкам, пов’язаним з теорією Ін-

шого. Наприклад, було б доречно більш 

докладно розглянути теорію «відчужен-

ня» К. Маркса, інтерес до якої періо-

дично виникає в соціогуманітарній дум-

ці — не в останню чергу в контексті по-

шуків «автентичного Маркса». У другій 

половині 1960-х років цей інтерес був 

зумовлений кризою «реального соціа-

лізму» та його доктринально-ідеологіч-

них обґрунтувань. Пригадується, як за 

пізніх радянських часів обговорення 

цих проблем — на тлі «чехословацьких 

подій», а згодом і виникнення «євро-

комунізму» — потребувало неабиякої 

особливої сміливості від викладачів-

філософів старшої генерації. Теорія 

«відчуження» знову стає актуальною на 

початку XXI сторіччя, коли в ґлобалі-

зованому світі ліберально-ринковий про-

ект зазнав фактичного банкрутства і по-

глибились етнічні, релігійні, політич ні, 

культурні конфлікти. Крім того, не 

можна забувати і про вплив теорії «від-

чуження» на формування принципу 

інакшості в постмодерністських кон-

цепціях.

На відміну від постколоніальних, 

ґендерних, постструктуралістських, опи-

саних досить докладно, деякі напрямки 

теорії Іншого тільки позначено. На при-

клад, цікаво порівняти погляди Е. Ле-

вінаса та П. Рикера на проблему Іншого 

з поглядами М. Фуко, С. де Бовуар та 

Ю. Кристєвої. Хотілося б звернути ува-

гу авторки ще на один ракурс проблеми 

Іншого, що має негеоцентричний ас-

пект і пов’язаний з розгортанням бага-

товимірних процесів космізації куль-

тури. Він виникає в культурі з другої 

половини XX сторіччя, коли загально-

філософська проблема множинності 

на селених світів, існування Інших за 

межами Землі перейшла у конкретно-

наукову, загальнокультурну площину. 

К.-Ґ .Юнґ, К. Ясперс підкреслювали, 

що для самоусвідомлення людини, для 

розуміння свого місця у Всесвіті люд-

ству конче потрібно співвіднесення 

себе з Іншими. Дійсно, від наявності/

відсутності Інших у Всесвіті багато в 

чому залежатиме доля людства, його 

перспективи впродовж наступних тися-

чоліть: необмежена ґалактична експан-

сія, формування нових осередків люд-

ської цивілізації або складне узгоджен-

ня інтересів з тими, хто випередив 

люд ство на десятки або сотні тисяч 

років. Зауважмо, що узгодження інте-

ресів далеко не завжди існує і в сто-

сунках між людськими спільнотами. 

То му й образи Інших у масовій культурі 

позиціонують між двома полюсами, 

перший з яких можна визначити слова-

ми відомого барда — «красивые и муд-

рые как боги» (гуманістична традиція 

вітчизняної наукової фантастики), а 

другий — образами «Чужих», «Хижаків», 

абдукторів-вівісекторів, що викрадають 

землян для проведення жахливих ме-

дико-репродуктивних елементів у ма-

совій культурі.

Необхідно зазначити, що В. Суковата 

вже впродовж тривалого часу плідно 

пра цює над зазначеною темою: вражає 

список її публікацій (не лише в ака-

демічних виданнях України та Росії) з 

різних аспектів філософії Іншого, який 

перевищує вісімдесят назв, що свідчить 

про стійкий інтерес до студій авторки 

не лише фахівців з філософії, культу-

рології, антропології, а й широкого за-

галу читачів.


