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ВСТУП: 
ЗАЧАРУВАННЯ ДІАЛОГАМИ ЗАМІСТЬ ДІАЛОГУ

Пропоновану вельмишановній публіці монографію мож- 
 на було б назвати екзистенційною сповіддю колишньо-

го діалогіста, нині розчарованого у філософії діалогу. Причини 
розчарування зрозуміти легко, зважаючи на усю жорстокість 
та маніпулятивність апропріації філософії діалогу глобальним 
мультикультурним світом репресивної толерантності. Але ми 
не претендуємо на радикальний розрив із своїм філософським 
минулим як з чистим Символічним і не маємо на меті довести, 
що діалог, якому ми присвятили значну частину наукового 
життя, працюючи сумісно з нашим вчителем В. Малаховим, — 
це чистий фантазм ліберал-демократії. Діяти так, означало б 
зрадити сам діалог на користь численних форм постмодерних 
квазідіалогів, які намагаються зайняти його спорожніле міс-
це і підмінити його. Наше завдання — повернути речам імена, 
повернути діалогу його первинне аутентичне значення, коли 
мовчання стосовно «останніх слів» буття не позбавляє ці слова 
викривлень та хибно приписуваних їм коннотацій, а заганяє ще 
глибше у пастку ідеологічних залежностей. 

Щоб обґрунтувати механізми звільнення суб’єкта від цих 
залежностей, у тому числі від квазідіалогів як наслідку «фас-
цинації» (психоделічного зачарування) відмінностями, необ-
хідно одразу зазначити, що не існує жодних, чітко регламен-
тованих шляхів. Не існує «антикейсу» як пакету «зручних» 
практик розриву із Символічним, не існує набору інструментів 
«розшивки», — на відміну від процесу «зшивки», де всі мані-
пулятивні практики інтерпеляції не лише існують, але й, на 
жаль, будучи класифікованими, успішно впроваджуються у со-
ціокультурну практику, утворюючи ланцюги панівних означ-
ників та їх спайки в примусові збалансовані схеми тотальності. 
Звісно, ми пройшли з моменту захисту докторської дисертації 
з філософії діалогу шалено болісний вишкіл з боку визвольної 
практики лаканівського психоаналізу, завдання якого схожі 
із завданнями християнського проповідника — забезпечити 
суб’єктові зустріч з його Реальним і відсторонитися, будучи 
гнаним з боку свого пацієнта, оскільки відповіддю на «роз-
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шивку» завжди є агресія, паніка, невроз. Було б дуже легко — 
просто і радикально розірвати з діалогом як із зачаруванням 
панівним означником Іншого і способом інтерпеляції суб’єкта 
в ідеологічний порядок. 

Утім, нас зупиняє один суттєвий момент в історії розвитку 
школи, — як «романтичної» ранньої (класичної) діалогістики, 
так і альтернативного їй «цинічного» (структуралістського та 
постструктуралістського) психоаналізу: практики лаканалій 
також дуже легко присвоюються постмодерною риторикою і 
політикою, апропріюються іншими гегемоніями (контргеге- 
моніями), іншими епісистемами Символічного, наприклад, кон-
цептами культурної шизофренії, постмодерністської порожне-
чі і некласичної естетики кіно, які мають безпосереднє відно-
шення до неоліберальної ідеології. Маємо майже непристойну 
за подвійним стандартом картину: сучасний психоаналіз кри-
тикує діалог за його дотичність до глобального світу ринку, 
щоб надалі увійти у цей світ самому. Ми б надали перевагу  
діалектичному синтезу нестач, тобто зверненню до ранньої фі- 
лософії діалогу як до «незайманих» витоків цієї духовно-релі-
гійної та етичної традиції, та одночасно зверненню до раннього 
лаканізму, який також ще зберігає академічну цноту: утриман-
ня його в ідеологічній недоторканості можливо за рахунок зво-
ротного щодо апропріації жесту — виведення вчення Ж. Лакана 
з лаканізму Символічного в лаканізм Реального, в етичні та со-
ціально-політичні практики фрейдомарксизму, як це має місце 
в етичному універсалізмі бадьюанства та в окремих неомодер-
них студіях постлаканівської Люблянської школи. 

Немає ніякої суперечності між раннім діалогом і раннім 
психоаналізом, так само, як і суперечності між новими фор-
мами відновлення класики. Суперечності створює риторика 
відмінностей на етапі політизації як вчень М. Бубера та Е. Ле-
вінаса, так і вчень Ж. Лакана та К. Метца. Тож, рухаємося до 
онтологічних першоджерел і створюємо не книгу про ради-
кальний розрив із власним філософським минулим, а кри-
тично-порівняльний компендіум автентичного минулого з 
ймовірним майбутнім, де ми ставимо за мету переосмислити 
власне символічне минуле з метою реанімації самого цінного 
у філософії діалогу, у тому числі для розвитку культурології. 
У цьому полягає наша остаточна задача і мета: синтезувати 
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періоди філософської творчості діалогіста через власний при-
клад: як класичного етика у межах метафізики та діалектики 
(на стадії Чужого, Іншого і Ближнього), як постмодерніста (на 
стадії культурної антропології «людини без історії») та як пси-
хоаналітика (на стадії фрейдомарксистського аналізу суб’єкта 
і його розриву із Символічним, із світом політичної ідеології та 
психічної економіки ринку). 

На нашу думку, введення суб’єктивного чинника у дано-
му дослідженні є не ознакою суб’єктивації проблеми, а проце-
дурою критичної саморефлексії, притаманної для методології 
феноменології та герменевтичної інтерпретації. Урахування 
індивідуальності дослідника як жест epohe [210, 40] сприяє 
за умов «онтологізації» герменевтики, яка починає тлумачи-
ти у якості тексту свідомість суб’єкта, та «етизації» феноме-
нології, яка, описуючи смисли свідомості, вдається до мимо-
вільної емпатії, — це взаємний перехресний жест незалежної 
артикуляції позиції, урахування якої дозволяє досягнути най-
більшої критичності, у тому числі стосовно цієї ж позиції. По-
зитивістське сприйняття суб’єктивної позиції як об’єктивної 
реальності (наївний об’єктивізм) або постмодерністське праг-
нення приховати позицію за описовими кейсами (наївний фе-
номенологізм) несуть в собі загрозу навіювання, прямого чи 
опосередкованого: свідома артикуляція суб’єктивної позиції 
виймає нас з цієї пастки навіювань, оскільки психоаналітич-
но розв’язує проблему у бік критицизму. Адже, чим далі на-
магається втекти суб’єкт від особистих поглядів, цінностей і 
переконань, тим глибше він у них занурюється, опиняючись у 
самому ядрі фантазму. І навпаки: усвідомлення власного Сим-
волічного допомагає зробити відносно об’єктивні типологічні 
узагальнення. Діалогічний, постмодерний та психоаналітич-
ний етапи нашого наукового розвитку відповідають зміні в 
онтогенезі філогенетичних стадій розвитку думки: класики 
як тези (модерну), посткласики як антитези (постмодерну) та 
неокласики як синтезу (неомодерну). Мова йде про поступове, 
свідоме та позасвідоме, проходження свідомістю автора цієї 
праці трьох програм буття: позитивної, негативної та психо- 
аналітичної, або: присутності, відсутності та надлишку.

Розвиток культурологічної думки відбувається на базі 
філософської онтології культури у процесі взаємодії універ-
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салістичної (філософської, гуманітарної, «східної») та пар-
тикуляристської (соціальної, антропологічної, «західної») 
версій культурології, культурології Логосу та культурології 
Культури, з їх відповідними орієнтаціями на: аксіологію, гер-
меневтику, психологію, синкретизм, інтуїтивізм, «розуміння» 
(культурологія Логосу) та гносеологію, феноменологію, соці-
ологію, позитивізм, критицизм, «пояснення» (культурологія 
Культури) як на принципи і методи проведення досліджень — 
або у модусі синтагми «наук про дух» В. Дільтея (культуроло-
гія Логосу), або у модусі парадигми «суворої науки» М. Вебера 
(культурологія Культури). Введення категорій синтагми і па-
радигми дозволяє нам залучити до аналізу діалогу культуро-
логічну компаративістику Заходу і Сходу (Г. Ткаченко, В. Стьо-
пін, М. Степанянц) та класичну семіотику культури (Ф. де 
Сосюр, Ч. Пірс, Р. Якобсон) й порівняти між собою: діахронію 
та синхронію, динаміку і статику, метафору та метонімію, час 
та простір, історію і структуру, означник та означуване, Я та 
Іншого, свідомість та позасвідоме, уявне значення (мовлення) 
та реально-символічну мову, метонімічний ідеалізм Е. Гусcер-
ля та метафоричний реалізм М. Гайдеггера, діалектику та 
метафізику, аналітичну філософію часу та континентальну 
соціологію простору, які розташовані, відповідно, або уздовж 
внутрішньої вертикальної доцентрової вісі сходження (до 
центру культури), або уздовж зовнішньої відцентрової гори-
зонтальної вісі зміщення (від центру культури). У парадигмі 
«Я» є відображенням світу і реалізує себе в коннотаціях Іншо-
го, рухаючись від пустоти знаку до повноти породженого ним 
значення. У синтагмі світ постає як дзеркало «Я», через яке ре-
алізує себе Інший, рухаючись від пустоти значення до повно-
ти знаку. Парадигма відповідає за такі соціокультурні процеси 
як: революція, інновація, негація, розрив та протиставлення. 
Синтагма відповідає за консервацію, традицію, позицію, син-
тез і повернення. Парадигмальними є мінливі форми історич-
ної свідомості як етапи діалектичного руху. Синтагмальними є 
цивілізаційні коди і архетипи культури як метафізичне джере-
ло руху, його відправна точка, вісь і кінцева мета. 

Ми намагаємося довести, що діалог (dia-logos) як наскріз-
ний рух смислів та взаємне проникнення логосів, природже-
них людині і відтворюваних культурою у різноманітних фор-
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мах у контексті світоглядного знання, являє собою синтетичну 
дослідницьку конструкцію, яка дозволяє поєднати архетип-
но-традиційний, міфічний (синтагмальний) та уявно-зна-
ковий, текстуальний (парадигмальний) модуси культури, її 
сталі ядра — з рухливими означниками. Кожна діалектична 
модель містить елементи метафізики, метафізика ж передба-
чає діалектичні алюзії. У кожного руху є трансцендентальне 
нерухоме джерело, рух передбачає якісні стрибки як певні ме-
тафізичні розриви. Кожний метафізичний розрив передбачає 
діалектичний синтез надлишків, протиставлення є одночасно 
поверненням. Революція, якщо вона отримує найменування 
з попереднього символічного арсеналу мови революцій, з ді-
алекту цивілізаційної пам’яті культури, є традицією, а тради-
ція, критично переосмислена та особисто пережита на індиві- 
дуальному та колективному рівнях, є революцією. Протистав-
лення зовнішніх механізмів розвитку культури внутрішнім 
чинникам є чистою абстракцією, як і спроба розвести набуте 
і місцеве начала як фактори її розвитку. У філософсько-куль-
турологічному концепті діалогу як образу-поняття, яке відріз-
няється від мовленнєво-комунікативних клішованих аспектів 
свого тлумачення, «зустрічаютсья» і «знімаються» критицизм 
раціоналістичного ідеалізму І. Канта та Г. Фіхте й синкретизм 
аксіологічної філософії культури М. Кагана та Г. Г. Гадамера. 
Проблема діалогу в гуманітарних дослідженнях постсучас-
ності підводить до накладання на історико-компаративну 
проблематику як підставу діалогічних взаємин порівнюваних 
«своїх» і «чужих» етичної проблематики інтерсуб’єктивності 
(синтагми) та семіотичної проблематики інтертекстуальності 
(парадигми), виходячи з ідеї тексту як головного носія куль-
тури (Символічного), у якому містяться глибинні онтологічні 
смисли Іншого (Реальне). 

Сутність діалогу і діалогічного дослідження полягає в 
тому, що у межах даного напряму в єдине синкретичне ціле 
зливаються предмет дослідження та його метод, а головне —  
внутрішній духовний світ самого дослідника. Адже, щоб осяг-
нути поліфонію смислів культури Іншого, потрібно володіти 
особливою чутливістю, здатністю до переживання цієї різно-
манітності. Відтак, якщо предметом діалогічного дослідження 
є взаємодія смислів (через людей, культури, тексти), то мето-



Вступ: зачарування діалогами замість діалогу

■ 14 ■

дом — їх герменевтична інтерпретація, «розуміння», проник-
нення у них шляхом емпатії та співпереживання. Зв’язок різ-
них інстанцій діалогу виражається у поліфонічному просторі 
тексту, який перебудовує культурний гештальт у бік семіози-
су, але не обов’язково постмодерної ризоми як семіозису без 
кінця і краю: у вимірах феноменології Е. Гуссерля та М. Гайде-
гера, «філософії вчинку» як діалогу М. Бахтіна суб’єкти куль-
тури можуть бути «прочитані» як самодостатні автономні 
тексти («інші») на основі відмови від будь-яких монологічних 
центрованих схем, але одночасно і на основі відмови від за-
перечення універсалій культури, які споріднюють між собою 
ці тексти («Я» та Іншого). Діалог — це єдність у багатоманіт-
ності, перед обличчям якої відмінності одночасно мають і не 
мають значення, це — синтагма у парадигмі, це — самість, ви-
ражена через іншість, це — традиціоналізм, виражений через 
інтернаціоналізм. 

Щоб конкретизувати поняття діалогу і не застосовувати 
його виключно до мовленнєвої поведінки як синонім комуні-
кації, співбесіди, інформаційного обміну репліками, потрібно 
зрозуміти, що досвід дійсності, який дає діалог, — набагато 
ширший за досвід простого меседжу. Це — не медійний досвід,  
це — буттєвий екзистенційний досвід. Діалог є онтологіч-
ним (й одночасно онтичним) феноменом, тому філософську 
рефлексію про нього потрібно включати у дискурс порівняння 
кількох моделей буття, які склалися упродовж історії культури 
людства. Предметна дійсність породжує інформаційні стосун-
ки між людьми у формі передачі та прийняття повідомлень, 
але сенс людських почуттів та переживань виходить далеко 
за межі мовних об’єктивацій у площину, де можуть взаємо- 
діяти, за нашими попередніми підрахунками, цілих три, чоти-
ри, п’ять або шість буттєвих моделей. Найпростіша схема їх 
класифікації — це тріада: позитивна модерна онтологія при-
сутності (суб’єкта-у-бутті), що лежить у площині синтагми, не-
гативна постмодерна та лаканівська онтологія відсутності за 
парадигмою та психоаналітична онтологія надлишку на пере-
тині синтагми і парадигми, в нульовій точці відкритої суб’єкт- 
ності як нестачі й надлишку одночасно (не номінованої про-
стором і часом самості). Додамо до тріади онтологій четвер-
ту, негативно-діалектичну онтологію чистого постмодерніз- 
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му, виявами якої є глобалізм і мультикультуралізм як взаєм-
но пов’язані темпоральні партикулярні проекти ринку, і тоді  
стане зрозумілим, що співвідношення універсального і пар-
тикулярного початків розвитку буття є набагато складнішим, 
ніж нам здається. 

Універсалізм як принцип всезагальності (матеріальних 
чи духовних законів еволюції) має відношення до позитивної 
(ідеалістичної або матеріалістичної) діалектичної парадигми, 
яка, своєю чергою, тяжіє до синтагми через пошук трансцен-
дентальних джерел, спільних ядер еволюції у формі культур-
них універсалій та загальнолюдських цінностей. Партикуля-
ризм як історичний цивілізаційний традиціоналізм перебуває 
у сталій синтагмі, але зберігає відкритість до парадигми, якщо 
мова йде про поліфонію окремих культурних гештальтів у ча-
совому вимірі. Високому універсалізмові та високому партику-
ляризмові протистоять їх нижчі корпоративні вияви у вигляді 
глобалізму та мультикультуралізму — напрямів, які захища-
ють монопольні вузькі інтереси транснаціональних еліт, що 
є лише сурогатами універсальності, імітаціями всезагальної 
волі людства. Глобалізм та мультикультуралізм замикаються 
на негативно-діалектичній онтології постмодерної ризоми. 
Негація, отже, може поставати і як лаканівське позасвідоме 
«зяяння» (Реальне), і як ілюзорне «значуще відсутнє» (Уяв-
не, симулякр) постмодерну. До тріади (позитивізм, негативі-
зім, надлишковість) докладається, отже, четверта парадигма. 
Додамо до нашого тетраедру п’яту онтологію — позитивно- 
діалектичну, яку, у свою чергу, можна розділити на ідеалістич-
ну діалектику Г. Гегеля та матеріалістичну діалектику К. Марк-
са. Позитивно-діалектична онтологія модерну рухається від 
парадигми до синтагми, від мобільності до сталості, від ідеї 
еволюції до пошуку її метафізичного базису у вигляді духу  
(Гегель) чи економіки (Маркс). 

Відтак отримаємо шість буттєвих моделей: модерну по-
зитивну (класичну метафізику), модерну позитивно-діалек-
тичну, яка розпадається на ідеалістичну та матеріалістичну 
(еволюціонізм гегельянства та марксизму), психоаналітичну 
негативну (лаканалії), постмодерну негативно-діалектич-
ну (постструктуралізм) та психоаналітичну «надлишкову» 
(фрейдомарксизм, постлаканізм) — з різним ступенем їх на-
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ближеності до синтагми (модерн, позитивізм) та парадигми 
(постмодерн, негативізм) або з намаганням порвати одразу з 
двома семіотичними вісями буття, одночасно перехрестивши 
їх в синтезі суб’єктності (онтологія надлишку). 

На нашу думку, філософія діалогу, якщо вона хоче вижи-
ти в умовах конкуренції з традиціоналізмом, еволюціонізмом, 
психоаналізом і постмодернізмом, повинна нині спиратися на 
неомодерну універсальну етику відновлення суб’єкта у ме-
жах неокласичної онтології надлишку (залишку) як нестачі і 
нестачі як надлишку (залишку). Це допоможе подолати враз-
ливість діалогічного вчення, його наївність та беззахисність 
перед експансією ідеології квазідіалогів, брак академічного 
імунітетету і кабінетне боягузство. Психоаналіз як найбільш 
потужний інструмент критики діалогізму вводить поняття ін-
терсуб’єктивності як взаємодії людей за принципом проекції 
одне на одного їх бажань, заперечуючи онтологічність (буттє-
ву відповідність) Іншого як сакрального «обличчя», оскільки 
Інший в дискурсі трагічного антигуманізму не є ні ідеалом, ні 
буттям, ні духом, ні сутністю, а є фантазмом (кодом бажання, 
«фалосом», уявно-символічним сценарієм «Я», об’єктом petit 
a — пазлом, що компенсує нестачу кастрованому «Его»). При-
пустимо, що так і є. Частково ми погоджуємося з критичним 
відношенням до визвольного потенціалу діалогу, особливо, 
якщо мова йде не про аутентичні основи діалогічної філософії 
у її первинній іудеохристистиянській універсально-етичній 
версії, а про її прикладні докладання, пов’язані з ліберальни-
ми практиками мультикультуралізму і толерантності, що не 
мають до філософії діалогу ніякого відношення, а точніше —  
спростовують її наріжний камінь — прагнення до духовно- 
екзистенційної єдності, універсальності і солідарності, — під-
мінюючи його політикою ідентичностей, які ковзають по сим-
волічній поверхні на засадах взаємної ізоляції, іронії та відчу-
ження. Ковзають, щоб служити інструментальною функцією 
для ринкового універсалізму, присягаючи на вірність імпері- 
алізму маркетингового світу, що не має нічого спільного з 
етичним універсалізмом. Плюралізм мультикультуралізму є 
квазідіалогом, політика ідентичностей та риторика відмін-
ностей — його личинами, масками, симптомами «загальних 
своїх», але не рухом Логосів назустріч одне одному. 
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Але, застосовуючи психоаналітичну критику до мульти-
культуралізму, необхідно не забувати про те, що критичне 
застосування психоаналізу до оригінальної філософії діалогу, 
тобто до тих ідей, які висували в Європі ХХ століття М. Бубер, 
Ф. Розенцвейг, Е. Левінас, Е. Фромм, В. Франкл, Ф. Ебнер, О. Ро-
зеншток-Хюссі з антинацистською метою, може бути ідео-
логічним жестом, спрямованим на приховане виправдання 
ур-фашизму через репресивні практики примусової «тиранії 
покаяння», яка змушує людей фрагментуватися на цільові 
сегменти ринку, застосовувати його символічні «застібки» і 
замикатися в колі своїх референтних груп. Подібний ідеоло-
гічний жест якраз притаманний сучасним неоліберальним 
лаканістам — постмодерністським прибічникам Ж. Лакана, 
апропрійованого ринковим дискурсом «Вавилонської вежі». 
Постмодерний психоаналіз, здійснюючи деконструкцію філо-
софії діалогу, чомусь найбільше критикує не її мультикультур-
ні перверзії (стосовно останніх він виявляє мовчазну згоду), 
а саме її ранні етичні антифашистські традиції, які дратують 
його, як симптом. Це зрозуміло, якщо зважити, що пізній пси-
хоаналіз, як і пізня філософія діалогу, зазнавши впливу ідео-
логії неолібералізму, перебуває в колі символічного ковзання 
поверхнею означників у міжособистісних стосунках, а, отже, й 
іронічного розуміння любові як перверзії, інтерпеляції, мані-
пуляції, сублімації, відповідно до якої вищий сакральний дос-
від людини оголошується продуктом Символічного, зачару-
вання панівним означником. 

«Невинна» на перший погляд гра з Символічним виймає із 
спадщини вельми суперечиливого у своїх твердженнях Ж. Ла-
кана її наріжний камінь — Реальне, — робить його у такому ка-
строваному вигляді не сумісним з класичним діалогом у любо-
ві. Повернення імен тут означає відтворення першопочаткової 
сутності вчень. Так, Реальне у Ж. Лакана можна повернути че-
рез А. Бадью та неокантіанство А. Зупанчич. Повернення Ж. Ла-
кану третього кільця Борромео — це одночасно повернення 
філософії діалогу її автентичного релігійного першопочатка. 
Це подвійне повернення робить зайвою опозицію психоаналі-
зу і діалогу, оскільки перший говорить про позасвідоме як про 
Реальне (суб’єкта надлишку), а другий — про Реальне як про 
Третього (єдність, універсальність, тотожність, солідарність, 
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доброту Ближнього). Відтак, отримуємо нову модель інтегро-
ваної автентичної онтології. Перевіряти ревізіоністські форми 
діалогу через ранній лаканізм і ревізіоністські форми лаканіз-
му через ранній діалог видається нам правильним шляхом до  
істини. 

Істина у діалозі — це універсальний смисл, що складає 
його глибинну, приховану невербальну підоснову, його під-
текст і внутрішній сенс. Цей смисл в якості базового екзистен-
ційно-смислового коду мови вказує на домовне. Він виникає 
і прокладає собі дорогу крізь відмінності повідомлень спів-
бесідників, як певний Дух Цілого, що визначає кінцевий ре-
зультат спілкування в загальнолюдському вимірі та у повно-
ті своїй залишається плавати у паузах між репліками. Про що 
нагадує нам довербальний характер Духу Цілого як останньої 
істини в діалозі? Звісно, що це — поняття з арсеналу універ-
салізму: як традиціоналістського, з ухилом в синтагму, так і 
некласичного (еволюціоністського, негативного), з ухилом у 
парадигму, це — категорія, що поєднує диспозиції Заходу та 
Сходу. Дух Цілого може бути гайдеггеріанським поетичним 
Dasein, бадьюанським «розривом», лаканівським «зяянням» 
та гегельянським «синтезом» одночасно. Наприклад, в анти-
чній Греції Дух Цілого в діалозі є тою самою істиною-Алітей-
єю, що уподібнюється горизонту, який відалляється мірою 
наближення до мудрості (Sophia), складаючи вічний об’єкт ба-
жання (Philia). В етичному ідеалізмі раннього буддизму істина 
визначається через «правильний восьмеричний шлях Будди» 
(порожнечу, шуньяту, Ніщо як Усе), в даоській містиці — через 
вчення про «середину», сутністю якої є мовчання, подібне до 
«золотого мовчання» Будди. В класичному індуїзмі священна 
тиша виражена як довербальне начало через кореневий склад 
імені божества ОМ (АУМ) в йозі, означаючи його невидиму чет-
верту фонему. Надалі ідеал істини цілого як домовного, довер-
бального начала проступає у цілої низки модерних та постмо-
дерних європейських мислителів: «світла німота» К. Ясперса, 
«архетип» К. Г. Юнга, «дім буття» М. Гайдеггера, «невисловле-
не» Л.  Вітгенштайна, «між рядків» Г.-Г. Гадамера, «замовчува-
не» Х. Ортеги-і-Гасета, «Punctum» («прокол», «отвір») Р. Барта, 
«тріщина» у мові Ж. Делеза, «Реальне» («порожнеча») Ж. Лака-
на, «універсальна незадоволеність» С. Жижека, «хора» Ю. Кріс-
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тєвої, «екзистенційний абсурд» у А. Камю, «межовий інтерес» 
у П. Тілліха, «знак пробілу» М. Епштейна, «радикальний роз-
рив» у А. Бадью тощо. Істина пізнається через діалог, як Бог 
пізнається через любов в апостольських посланнях Іоанна та 
Павла, — це твердження, яке доводить культурно-історичну 
життєстійкість та етичну значущість діалогічної ідеї у всіх її 
формах, особливо у формі радикального розриву, який проти-
ставляє себе, як позитивній програмі утвердження присутно-
сті архетипів у колективному позасвідомому, так і негативній 
програмі позасвідомого як тотальної порожнечі. Універсальні 
цінності людства як вираз істини в діалозі (модель Третього) є 
повною пустотою і пустою повнотою, вони є синтагмальними 
та парадигмальними, зовнішніми та внутрішніми, колектив-
ними та індивідуальними, усталеними та рухливими, метафі-
зичними та діалектичними одночасно. 

Діалог як пошук Духу Цілого може бути стилем розвитку 
поетичного задуму (антична драма), методом навчання (се-
редньовічна діатриба, Бхагавад-Гіта, Упанішади, зокрема Шве-
ташвара-Упанішада), механізмом філософського дослідження 
(Платон, Конфуцій, Г. Сковорода) та формою релігійного Од-
кровення (Б. Паскаль, М. Бубер, Е. Левінас). Іноді усі ці аспекти 
співпадають. Головним критерієм, який дозволяє відрізнити 
справжній діалог від «діалогу глухих», є орієнтація на правду, 
коли всі співбесідники дослуховуються до істини як до жи-
вого голосу Третього, намагаючись зрозуміти одне одного, а 
гегемонія належить тому, хто менше за все до неї прагне: «Бо 
хто з вас, найменший між усіма, той звеличиться» [Лк. 9:48]. 
Зароджуючись у первісному фольклорі в якості агоністики, ді-
алог, прокладаючи собі шлях в культурах Сходу і Заходу, від ме-
дитативних практик до античних діалогів та середньовічних 
діатриб, з приходом монологічної і технократичної картини 
світу Нового часу, з «розчаклуванням» світу і утвердженням 
трансцендентального картезіанського суб’єкта раціоналістич-
ного пізнання витісняється в область художнього: діалогічни-
ми є романтичні, сповнені апеляцій до провіденційного спів-
бесідника, мотиви творчості О. Мандельштама, Й. Гете і А. де 
Ламартіна, тексти Г. Гауптмана, який говорить про слово, що 
звучить вище слів, заклики М. Цвєтаєвої, чий ліричний герой, 
поет, «тримається на одному тире» [551, 187], сентенції Т. Ман-
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на, С. Моема, Ф. Достоєвського, завдяки спадщині якого діа-
логічність як поліфонічна якість свідомості проникла у коло 
православної соборності, визначаючи мотиви релігійного та 
містичного філософування видатних слов’янських мислите-
лів: М. Бердяєва, Л. Шестова, В.  Розанова, В. Соловйова, С. Бул-
гакова, В. Зеньківського.

В основі екзистенційних міркувань православних російсь- 
ких та українських мислителів лежала і лежить специфічна мо-
дель співвідношення людини і буття, яка відрізнялася від за-
хідної монологічної системи «частка — ціле», де тяжіння цілого 
над часткою неминуче призводило до остраху перед патрона-
лізмом і його заперечення через диктатуру ліберал-демократії. 
Мова йде про модель єдності мікрокосму та макрокосму, інди-
відуальності та соціальності, самості та іншості, сингулярно- 
сті та універсальності, синтагми і парадигмми, особистої та ко-
лективної ідентичності, яка позначається як «фокус — поле»: 
дещо подібне ми можемо спостерігати в антропології тради-
ційного Китаю, де частка не суперечить цілому, а реалізує себе 
через нього. «Я» дорівнює «Ми», «Ми» дорівнює «Я». Самість 
здійснюється через Іншого, Інший реалізується через самість. 
Будучи втіленою в традиції як в Іншому, самість не втрачаєть-
ся, а розширює свої кордони до вселенських горизонтів. Так, 
у китайському традиційному законодавстві (як і в японських 
уявленнях про «борг» — «гірі») немає слова «право», а лише 
«обов’язок» (перед Іншим), але цей обов’язок поширюється на 
всіх, так що «Я» служить Іншому, а Інший — мені, все суспільство 
виявляється взаємно пов’язаним через етичний ідеал служін-
ня, через довільний етос (за Б. Хюбнером [549]), через суб’єк-
тивний свідомий моральний вибір, про важливість якого в 
єдності індивідуального та колективного розумів говорять на 
базі традиціоналізму та неокласики представники філософсь- 
ких, соціальних й культурологічних шкіл Франкфурту, Люблян 
та Парижу, зокрема: В. Беньямін, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, 
Г. Маркузе, А. Зупанчич та А. Бадью, виражаючи мораль через 
свободу як усвідомлену необхідність (за Б. Спінозою). Ідеал 
традиційної соборності конфуціанського та православного 
Сходу виявляється дивовижним чином співзвучним сучасно-
му ідеалу неомодерної людини як героя «четвертої хвилі» роз-
витку суспільства, людини як універсально-етичного суб’єкта. 
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Сходяться між собою негатитвна етика солідарності пригно-
блених та позитивна етика любові віруючих.

В умовах кризи культури як «смерті Батька» (Великого 
Іншого) й породжуваної цією «смертю» розпаду класичної ме-
тафізичної ідентичності, в умовах втрати віри, руйнації пере-
конань, кастрації символічного першопочатку буття, занепаду 
моральних цінностей, притаманних для патрональних тради-
ційних суспільств, відчуження та спустошення, які тягнуть за 
собою глухі кути глобального машинного контролю у цифро-
вому мультикультуралізмі, діалогічність як соборність набу-
ває значення ключового онтологічного концепту, екзистен-
ційний вимір якого, закладений ще в ХХ столітті М. Бубером 
та Г.  Марселем, розкривається у суб’єкт-суб’єктній моделі сто-
сунків «Я — Ти» на противагу суб’єкт-об’єктному ставленню 
до світу за формулою «Я — Воно». «Ти» не може бути чистим 
фантазмом (об’єктом бажання petit a) і ніколи не може пере-
творитися виключно на маніпулятивний панівний означник. 
Тому ми будемо рухатися гегелівською тріадою тези, антитези 
та синтезу, Чужого, Іншого й Ближнього, діалектів ненависті, 
толерантності і солідарності: першоєдності як Уявного (нена-
висті як зворотного боку сліпої партикулярної першоєдності 
«своїх» проти Чужого), роз’єднання як Символічного (усвідом-
лення себе як окремого атомарного індивіда, своєї нестачі як 
Іншого для Іншого) і воз’єднаня як Реального (тотожності, со-
лідарності із Ближнім, універсального світовідчуття), поєдну-
ючи діалектику наративу мономіфу (зачин — кульмінація —  
розв’язка, вихід — ініціація — завершення) з метафізични-
ми психоаналітичними методиками фрейдомарксизму, як це 
робив у своєму аналізі ідеології С. Жижек, синтезуючи у сво-
їй подвійній деконструкції (жесті заперечення заперечення, 
руху думки від тексту через підтекст назад до тексту, від фор-
ми через зміст до форми, від утвердження через сумнів у ньо-
му і надалі, через сумнів у сумніві, до повернення) методики 
Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, Ж. Лакана, Л. Альтюссера, Ж. Дерріда 
[242, 5–45]. 

«Я — Ти» як модель одухотворення світу, припинення 
його бездушного оречевлення та машинізації, виражається в 
особистих аспектах релігійного світовідчуття, вона є невід-
дільною від Sacrum. Віра, релігія та діалог відображають ці-
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лісність людського духу, яка порушується витісненням Бога у 
світ «Воно»: Бог не може бути мислимим у третій особі, про 
Нього не можна говорити, лише — із Ним, Він можливий лише 
як «Ти». Внутрішній невідчужуваний стан віри — це радикаль-
ний метафізичний розрив з іманентними правилами гри за 
логікою, цей розрив водночас є внутрішнім діалогом людини 
з її головним співбесідником — Богом. Діалогічність релігії 
найяскравіше виражається через суб’єктивний досвід Одкро-
вення — на противагу зовнішньому благочестю: недарма апо-
стол Павло, який давав християнам рекомендації до практич-
них дій у вірі, надії та любові, рідко говорив про диво, яке йому 
явилося через осягнення Воскресіння, коли він із Савла став 
Павлом, — віра ж бо не є результатом дива, а сама по собі є 
дивом і породжує диво у ситуації події-істини, межового інте- 
ресу, екзистенційного абсурду, вакууму в символічній струк-
турі означників, себто — Реального. Тому діалог як Одкровен-
ня належить до сфери Реального, а не Символічного, і «Ти» у 
любові ніколи не є фантазмічним репресивним означником.  
Це — правота Цілого, про яку говорять містики, але вона не 
може бути висловлена, бо суперечить законам мови, що не 
здатна описувати саму себе як виворіт. 

Правда Цілого не вимагає від співбесідників відмовити-
ся від своїх переконань, але ставить їх перед обличчям таких 
універсальних смислів (позитивних чи негативних, еволюціо-
ністських чи психоаналітичних, традиційних чи сучасних, за-
гальної незадоволеності несправедливістю світу чи спільного 
прагнення до справедливості і любові), перед якими відмін-
ності виявляються незначними. Вони, користуючись мовою 
Нагарджуни щодо порожнечі-нірвани-шуньяти, «є» та «не є», 
«не є» та «не не є» одночасно. Апостол Павло постійно підкрес-
лює не відсутність чи необхідність нівеляції, а саме незначу-
щість відмінностей (статевих, етнічних, ритуальних) перед 
обличчям загальної божественної любові у подвійному при-
йомі спростування («утім» — його улюблений зворот). Спів-
бесідники переходять не у царство жалюгідного, токсичного 
для особистих переконань компромісу, а у царство, де закон 
переконання не має сили. У цьому царстві припиняють діяти 
лінійні монологічні схеми одномірного тотального мислення, 
що будує систему світу на основі цілеспрямованої абсолюти-
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зації одного конкретного принципу, доводячи його до повно-
го абсурду та викорінення протилежності (подібний парти-
кулярний синдром універсальних «своїх» маємо можливість 
спостерігати у театралізації народної волі в політиці). У ста-
родавній східній притчі говориться про людину, яка знайшла 
шматок істини. Диявол вельми засмутився, але потім згадав, 
що людина буде намагатися привести істину в систему, і заспо-
коївся, знаючи, що тим самим вона знову повернеться до ньо-
го (у середньовічних схоластів диявол також вважався «логі-
ком», оскільки мова йшла про панівний символічний означник 
мови). Класична філософія діалогу та фрейдомарксистський 
сучасний психоаналіз підтверджують універсальну невислов-
леність діалогу як розмови з «Ти», яке вислизає з класичних 
позитивістських визначень. Будь-яка спроба докласти остан-
ні до образу Бога завершується трагедією номінації вакууму, 
його легітимації з боку структури, трагедією нівеляції глибин-
ного змісту сакрального світовідчуття, коли хибне наймену-
вання призводить або до сплеску атеїстичного вільнодумства, 
або ж до ресентименту у вигляді догматизації і формалізації 
релігії, про небезпеку яких попереджали П. Тілліх та О. Мень 
як про спосіб знищення релігійності через гротескних і реак-
ційних прибічників священної традиції [379; 380; 488–490]. 

Щоб діалектично простежити, як відбувається утверджен-
ня філософії діалогу в соціально-етичних теоріях і практиках 
культури, потім, яким чином відбувається її заперечення в 
структурному психоаналізі, а потім як відбувається запере-
чення її заперечення на основі творчого поєднання оновле-
ної філософії діалогу з неомодерним етичним універсалізмом, 
нагадаємо наступне. Діалог після ІІ Світової війни протягом 
тривалого часу сприймався як формула міжнародної рівнова-
ги, тому становлення діалогічної парадигми було тривалим 
процесом і відбувалося у складних умовах боротьби та взає-
модії різних шкіл і шляхів думки. Уявлення про те, що кожна 
особистість (як і кожна культура) розвивається,ускладнюється 
і реалізує свій творчий потенціал лише у контексті співробіт-
ництва з іншою особистістю (культурою) мають досить давні 
витоки в історії гуманістичної філософсько-культурологічної 
думки. Про конструктивну роль зовнішніх імпульсів у станов-
ленні та розвиткові національної та індивідуальної духовнос-
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ті йшла мова у творчості Л. Феєрбаха, В. Дільтея і Е. Гуссерля, 
К. Ясперса і Ж.-П.Сартра, М. Данилевського, Е. Фромма, А. Тойн- 
бі і М. Бахтіна і т.д. Але саме в західному суспільстві постмодер-
ну другої половини ХХ століття, у суспільстві мультикультур-
ного капіталізму третьої хвилі, філософія діалогу набула теоре-
тичної інституалізації, — відтак, почалася номінація вакууму. 
Діалог перестав бути духовним (справжнім) діалогом з момен-
ту виймання з гуманістичного вчення М. Бубера наріжного ка-
меню релігійної екзистенції, він став квазідіалогом і сервісним 
розширенням ринку для «хороших» і «поганих» «інших». Ми 
сподіваємося, що нам вдасться позбавитися від ідеологічних 
нашарувань (у тому числі, власних викривлень діалогу попе-
реднього періоду) і показати діалог як шлях радикального роз-
риву суб’єкта з будь-якою ідеологією, як шлях його звільнення 
(розшивки від Символічного) та перебудови (перепрошивки) 
його суб’єктності на основі традиції, що зберігає живі форми 
безперервного смислотворення, — екзистенційної зустрічі 
суб’єкта з власною самістю, із близькими для нього символа-
ми, цінностями і смислами. Однієї негативної програми еман-
сипації від маніпулятивних світів — мало: необхідно свідомо 
обрати собі аксіологічний простір, входження у який стане не 
запереченням, а продовженням Я-ідентичності людини. 

Структурні перебудови в країнах ядра глобальної еконо-
міки (США, Німеччина, Японія) у бік появи нових наукомістких 
галузей промисловості (комп’ютери, оптика, полімери) дійсно 
призвели до децентралізації виробництва на основі новітніх 
інтелектуальних технологій know how. Суб’єктом виробниц- 
тва віднині стає не гігантське підприємство з відповідним ко-
лективом (людина-маса, конвейєр), а окрема особистість як 
суб’єкт економічної діяльності (атомарний індивід), ідеалі- 
стично змальована в глобалістичних текстах як представник 
«креативної еліти», «міленіал», «меритократ», «хіпстер», «лю-
дина, яка змінює світ», «буржуазна богема, або богемна бур- 
жуазі — Bobo». Але проектам М. Вебера та Д. Белла про зростан-
ня ролі смислотворчої технократичної інтелігенції в розвитку 
інформаційного суспільства [162] не судилося збутися до кін-
ця, у тому аспекті, що одинарний науково-технічний працівник 
за комп’ютером, навіть із знанням нейролінгвістичного про-
грамування та маркетингу, не перетворився на повноцінного 



Вступ: зачарування діалогами замість діалогу

■ 25 ■

власника виробленого продукту. Відчуження, як тривало, так 
і триває. Класова прірва як складає базову травму суспільства, 
так і складає. Прогнози Е. Тоффлера та Р. Флоріди щодо збіль-
шення представників креативних еліт у стилі Bobo (богема 
та буржуазія) та Prosumer, які мали б із пасивних споживачів 
(consumer) перетворитися на активних виробників (producer), 
із бідної «богеми» вийти у заможні верстви «тусовки» [502], 
реалізувалися лише частково і лише в країнах ядра глобальної 
економіки, лишивши решту світу в якості сировинних придат-
ків (екзотів, симулякрів, ерзаців, сервісних доповнень) техно-
логічних транснаціональних центрів. 

Прірва між ядром і периферією глобальної економіки, ви-
робниками і споживачами символічного ресурсу, капіталом 
і працею, часом і простором триває донині, незважаючи на 
взаємно зворотні процеси компресії хронотопу. Праця пара-
лельно з децентралізацією піддається ефемеризиції: вона, як 
і капітал, стає інформаційною, знаковою, символічною, отже, 
позірно легкою, змішуючись з вільним часом. У результаті 
люди праці перетворюються на сталих просторових суб’єктів, 
які ведуть новосередньовічний хуторянський спосіб життя, 
будучи прив’язаними до своїх комп’ютерів і місць реєстрацій 
у цілодобовому процесі праці як дозвілля і дозвілля як праці 
(модель карантину, віддаленої праці, фрілансу). Люди про-
стору перманентно обслуговують капітал в особі людей часу 
і потрапляють під його глобальний контроль за допомогою 
новітніх дигітальних технологій. Цифрове рабство лише по-
глиблює базову соціальну травму нерівності, яку не здатні 
подолати за кількістю і локаціями креативні еліти. Цю трав-
му необхідно замаскувати, змістивши конфлікт з економічної 
площини в культурну. Відтак, зароджується культуралізм як 
маска глобалізму у формі мультикультуралізму, який повністю 
поглинає діалог. Замість зростання особистісних виявів існу-
вання людини на екзистенційній грані з іншою людиною ми 
маємо справу із повним підкоренням людини контролю з боку 
машини. Замість спілкування людей різних культур на засадах 
синхронії ціннісних спектрів через загальнолюдські цінності 
та універсалії, маємо пасивну та репресивну толерантність у 
вигляді політики ідентичностей та риторики відмінностей. 
Посмішка в соціумі «благополуччя» приховує не ніжність, а 
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страх конфлікту. Привітання виражає не милосердя, а нама-
гання уникнути агресії. Глобальний ринок потребує цільової 
аудиторії, яку він шляхом таргетингу піддає фрагментації на 
окремі частини, локації, кластери, хаби, що забезпечували б 
просування капіталу кожен на своєму статичному місці. Не-
видима еквівалентність циркуляції грошей породжує видиму 
нееквівалентність сталих уявних ідентичностей. 

З точки зору психічної економіки мережевого суспіль-
ства відбувається криза патроналізму («смерть Батька»), яка 
лишає кожного індивіда наодинці із власним позасвідомим 
як з пустелею Реального, від якої він затуляється захисним 
екраном Символічного. Але перебування в мережі не рятує: 
одночасне «говоріння» всередині суб’єкта голосів різних цін-
нісно-смислових спектрів (східного і західного, ліберального і 
консервативного, модерного і постмодерного, релігійного і се-
кулярного тощо) провокує роздвоєний стан, розходження лан-
цюгів означників, коротке замикання, яке спонукає людину до 
віддавання своєї свободи вибору на користь машині. Таким  
чином, глобальний механізм контролю в обличчі кібернетич-
ного замісника Батька викликає тотальну добровільну пер-
верзію. Процеси деонтологізації та віртуалізації виявляються 
взаємно пов’язаними через позасвідоме для людини, позбав-
леної справжніх пам’яті та історії. Їх наслідком є поділ людей 
на групи, які фрагментуються відповідно з потребами рин-
ку. Замість діалогу, відкритості та інтернаціонального твор-
чого співробітництва ми маємо суміш пасивної терпимості,  
безпринципності, конформізму, боязні конфлікту, ксенофобії, 
іронії, які культивуються у суспільстві трансгресії бажань і  
насолод. 

Ось чому так важливо, знаючи про негативні економічні 
та психічні вияви мультикультуралізму, відрізняти діалог від 
квазідіалогів. В історії існують особливо спірні і дискредито-
вані завдяки ідеологічним номінаціям поняття, щодо яких 
необхідність повернення до їх первинних онтологічних основ 
є способом боротьби із спокусою вилучення даних понять з 
наукового обігу взагалі. Адже дискредитація поняття аж ніяк 
не свідчить про хибність чи деструктивність самого поняття: 
дискурс влади, слідуючи інтересам світу, може надавати будь-
які імена явищам, але дискурс філософії повинен змінювати ці 
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імена на інші, що відповідають не інтересам світу, а природі 
самих явищ, за потреби повертаючи старі і давно забуті імена.  
І наше завдання за таких умов полягає не у відмові від поняття 
діалогу, а у відмові від його хибних інтерпретацій та модифіка-
цій в культурній самосвідомості. М. Бубер у своєму закликові 
не мовчати стосовно останніх речей мимоволі випередив клю-
човий маніфест філософії, запропонований А. Бадью: утриму-
вати постподієвого суб’єкта за рахунок вироблення нової кон-
цептосфери [81; 84; 138]. Мужність філософа — це мужність 
порятунку слів. До таких слів належить і слово «діалог». 

Чим же відрізняється автентичний діалог від численнх 
квазідіалогів, які приховуються під такими глобалістичними 
ринковими кейсами як: «трансгуманізм», «транснаціоналізм», 
«екуменізм», «транскультура», «ліберальна іронія», «толерант-
ність», «плюральність», «велика лояльність», «множинні іден-
тичності», «мультикультуралізм», «полікультурність» тощо? У 
першу чергу, — своїм універсалістичним онтологічним зміс-
том. Справжній діалог виходить з усвідомлення єдиної світової 
культури як витонченої, сповненої розуму форми одночасного 
буття різних локальних культур Сходу і Заходу у взаємному 
проникненні процесів творчості та пізнання, акумуляції та 
трансляції цінностей. Передача смислів історичною парадиг-
мою неможлива без їх попереднього накопичення в структу-
рі синтагми, комунікація будуються на культурній пам’яті як 
знанні попередніх смислів та культурній творчості як виро-
бленні нових. Діалог — це єдність у багатоманітності, пере-
хрестя синтагми і парадигми, пізнання, творення і передачі.  
У квазідіалогічному середовищі майже вимивається духовно- 
творчий, гносеологічний та кумулятивний момент: цивілі-
заційна пам’ять поступається місцем рекламно-політичній, 
комунікація стає важливішою за акумуляцію, вимиваються 
спільні духовно-сакральні основи культур в образі універсаль-
них базових смислів людства. Відтак на зміну екзистенційній 
зустрічі приходить чистий семіозис ризоми — безперервний 
процес руху релятивних пустих знаків (симулякрів), що поро-
джують будь-які шлейфи значень, екстаз комунікації, який за-
чаровує, викликаючи стан уявного психоделічного захоплення 
і зачарування (фасцинацію перед екраном). Спілкування стає 
більш широко розлитим, але й більш пласким, ситуативним, 
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формальним, втрачаючи глибину занурення в Іншого. Реляти-
вація викликає умонастрої нігілізму та цинізму, розчиняючи 
інших в інших. 

Діалог — загальний, квазідіалог — партикулярний. Якщо 
поняття «діалог» і має західні епістемологічні корені, то вони 
стосуються іудео-антично-християнського дискурсу у широ-
кому сенсі цього слова, а не виключно дискурсу modernity — 
ринкового імперіалізму. Останній не передбачає діалогу, він є 
раціоналістично-монологічним і суб’єкт-об’єктним навіть при 
наявності мультикультурних маскувань. Побудова стосунків 
на засадах рівноправ’я передбачає специфічну прикордонну 
ситуацію, коли активність одного із суб’єктів є передумовою 
здійснення активності Іншого: за формулою апостола Павла, 
не перший через другого і не другий через першого, але оби-
два — у Богові. Спільна істина означає самореалізацію через 
самовіддачу, принесення у жертву свого Еgо заради перебу-
дови суб’єктності. У межах біфуркації «Я — Ти» спільна флук-
туація народжується як відповідь на виклик прикордоння і 
передбачає ідентифікацію з Іншим як з власним симптомом, 
злиття однієї нестачі з іншою, а не їх дистанціювання, як в 
мультикультуралізмі. За таких умов становлення індивідуаль-
ності не уявляється можливим поза цариною соціальних зв’яз-
ків, в умовах атомарного усамітнення, а становлення нації — 
поза іноетнічних домішок в національній культурі, яка ніколи 
не буває абсолютно «стерильною», бо гомогенізація прирікає 
її на загибель у межах реакційного фундаменталістичного 
мультикультуралізму. З іншого боку, гетерогенність передба-
чає тотожність. Цінності власної особистості чи власної нації 
усвідомлюються через цінності іншої особистості та іншої на-
ції, які сприймаються як елемент власної нестачі. 

У процесі концептуалізації діалогічної філософії від дру-
гої половини ХІХ до початку ХХІ ст. думка про Іншого про-
йшла виразні два етапи: філософське ствердження діалогу у 
межах ідей антифашизму, солідарності та релігійно-етичного 
універсалізму, що не виключав відмінності між «Я» і «Ти», але 
сприймав їх як незначні перед обличчям спільних для всього 
людства екзистенційних максим; критика і деконструкція ре-
лігійно-етичного діалогу через постмодерний естетичний нео-
ліберальний дискурс, у результаті якої діалогізм був редукова-
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ний до партикуляризму — плюралізму, релятивізму, політики 
ідентичностей, яка у своїй риториці відмінностей легітимує 
найбільш радикальні та неофашистські моделі ідентифікації 
й приховує невидимий універсалізм ринку. Так була створе-
на штучна опозиція «глобалізм — мультикультуралізм», що 
означала апропрійований ринковою системою універсалізм, 
який з етичного перетворився на політичний, та апропрійо-
ваний ринком партикуляризм, що набув войовничих форм на- 
ціоналізму та фундаменталізму. Фактично універсалістич-
на та індивідуалістична складові діалогу як формули єдності 
через сингулярність і сингулярності через єдність були роз-
ділені між собою на глобальне і локальне начала, які почина-
ють підтримувати одне одного, рухаючись за принципом го-
меостазу Fa vs Antifa. Запропонований М. Епштейном проект 
«транскультура», суголосний поняттям «альтерглобалізм» та 
«глокалізм», виконав типові для центристського тренду функ-
ції підкидання «рятівного круга» в умовах «вибору без вибо-
ру» між глобалізмом і мультикультуралізмом. Нам видається 
лицемірством — простягати тонучому руку, попередньо при-
топивши його. 

Універсальний та партикулярний етапи розвитку філосо-
фії діалогу можна у межах зазначеного відліку часу розбити на 
три періоди. Перший — назвемо його умовно «модерним» —  
містив у собі осмислення філософсько-аксіологічної, мораль-
но-етичної та художньо-естетичної проблематик діалогу в 
дусі гуманітарної культурологічної думки як напряму та ін-
туїтивного синкретизму як методу дослідження феномену 
зсередини, коли з діалогу, інтерпретованого як інтерсуб’єк-
тивність, виділяється архетипне ядро — міжособистісне спіл-
кування люблячих істот, спільні основи взаємної творчості 
яких не руйнують індивідуальності кожного. Саме на цьому, 
світоглядно-ціннісному етапі, що тривав від інтуїцій А. де Ла-
мартіна і С. Колріджа до прозрінь М. Бубера, виникають такі 
категорії як: «туїзм» (Л. Феєрбах»); «комунікація» (К. Ясперс); 
«буття-для-іншого» (Ж. П. Сартр); «сфера між»/«Я — Ти» 
(М. Бубер), «любов» (Е. Фромм), «авторство» (М. М. Бахтін). 
Ці категорії закладають сприятливу світоглядну базу для на-
стання нового універсалізму на етапі неомодерну, четвертої 
хвилі, нині, коли поняття тотожності як єдності у багатома-
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нітності (А. Бадью) фіксується категоріями розриву і синтезу, 
протиставлення і поверненя, метафізичного зяяння і діалек-
тичного зняття, революції та акумуляції, позитивних ціннос-
тей І. Канта та універсальної лаканівської негації С. Жижека. 
Другий етап — назвемо його умовно «проміжним» між мо-
дерном та постмодерном — передбачав трансплантацію ідеї 
міжособистісного діалогу на соціокультурну проблематику у 
світлі тлумачення культури як антропологічного феномену: 
від М. Бахтіна, який здійснив перенос поліфонії Логосів на 
тексти Ф. Достоєвського, — до В. Біблера з його «школою ді-
алогу (концерту) культур та Ю. Лотмана з його семіотичною 
динамікою діалогу культур як діалектичного руху від центру 
через ексцентризм і назад до центру. На цьому етапі культу-
ра як напружене, діалогічно збентежене середовище взаємо-
дії різноманітних смислів, цінностей та значень, уже набуває 
гетерогенних рис тексту як знаково-символічного комплексу, 
що наближає прихід мультикультурного проекту філософії ді-
алогу на третьому етапі і мимоволі закреслює цим сам діалог.  
Третій етап — назвемо його «постмодерним» — уособлює тор-
жество вічного семіозису (ризоми), притаманне для негатив-
ної діалектики. Перехід від структуралізму до поструктура-
лізму у французькій школі семіотики призвів до оголошення 
«смерті автора», який розчинився в «мозаїці цитацій» (Ж. Дер-
ріда, Ж. Ф. Ліотар, пізні Р. Барт, Ж. Лакан та М. Фуко, а також 
Ж. Делез та Ю. Кристева). Як бачимо, мультикультуралізм як 
прикладний ринковий кейс теоретичної постструктуральної 
рефлексії діалогу з притаманними для неї плюральністю, ре-
лятивністю, тілесністю, маргінальністю, іронічністю, інтер-
текстуальністю та інтердискурсивністю є лише елементом 
окремого етапу розвитку діалогістики, еволюція якої продов-
жується й донині у бік повернення до модерних умонастроїв 
через універсалістичні та неотрадиціоналістські настанови 
Франкфуртської, Люблянської, Французької, Британської, 
Бірмінгемської, Монреальської та інших шкіл етико-соціаль-
но-політичного (фрейдомарксистського й постлаканівського) 
психоаналізу. 

Репрезентована попередньо періодизація еволюції діало-
гістики дозволяє нам виділити на кожному етапі його сим-
волічні діалекти: від мови любові — через мову ненависті й 
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толерантності — знову до мови любові, якщо зважити, що мо-
дерн змінився постомодерном, а постмодерн змінюється нара-
зі неомодерном. Діалог є настільки складним, комплексним і 
багатозначним явищем, що будь-які редукції діалогістики до 
її неоліберальних псевдоморфоз є категорично неприпусти-
мими. Наша спроба повернути діалогу його вихідне значення, 
що містить у собі ремінісценції вчень Сократа й апостола Пав-
ла та противиться потоку темпоральності, складаючи вакуум 
у символічній структурі, — це спроба розкрити діалог як по-
дію екзистенційної зустрічі, як метафізичний розрив, як істи-
ну, що плаває в паузах. Наш діалектичний пріоритет — це рух 
від діалекту ненависті (Чужого) через діалект толерантності 
(Іншого, надто Іншого) до солідарності з Ближнім у любові. 
Наш метафізичний пріоритет — діалог як миттєва зупинка 
попередніх правил гри, як істина-подія, як розрив з Символіч-
ним Іншим на користь Реального Іншого. Мова йде про здій- 
снення синтезу метафізики з діалектикою, синтагми і пара-
дигми, універсалізму і партикуляризму в діалозі, але цей син-
тез стосується виключно вищих, етичних форм даних понять: 
солідарності і відмінності. Одночасно відбувається зняття і по-
долання їх неоліберальних ревізіоністських форм: глобалізму 
(тотального) та мультикультуралізму (ретушування тоталь-
ного через фрагментацію). Пам’ятаємо також, що діалог не є 
і транскультурою як уявним компромісом між глобальним і 
локальним, оскільки будь-які компроміси неминуче означа-
ють усереднення, біг замкнутим колом, перебування у нега-
тивному, вибір без вибору за ефектом доброго і злого слідчо-
го, поведінку в стилі «Гаманець або життя?», шокову терапію 
через «масажування» позасвідомого афірмацією відсутності 
альтернативи. Викривлення діалогу фактично починається 
уже з творчості Е. Левінаса, що, намагаючись уникнути тоталь-
ності, вводить і обґрунтовує поняття часу як Іншого та Іншого 
як часу замість буберівської радикальної і вічної «любовної» 
категорії «Ти» [142, 20–22]. Але Е. Левінас ще зберігає релігій-
но-етичну автономію щодо політичних дискурсів «інших для 
інших», акцентуючи увапгу на проникливій доброті, а не на 
уявній іронії. Ми цю автономію прагнемо повернути, не доз-
воляючи зовнішнім соціальним та політичним силам зазіхати 
на левінасизм, буберизм, навіть деррідіанство чи будь-які інші 
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модерні й постмодерні вчення, де імпліцитно або явно присут-
ня виважена філософська риторика відмінності, яка існує, але 
не абсолютизується у світлі пріоритету спільності.

Нам необхідно пам’ятати, що будь-яка спроба визначен-
ня категорії «діалог» завжди несе характер апофатичності, 
оскільки «діалог», інтерпретований у суворо позитивістсько-
му сенсі як науково-філософське поняття, «вислизає» з то-
тальних словесних формул та однозначних дефініцій. Якщо 
усвідомлювати діалог як взаємне проникнення смислів, їх но-
сіями є або люди (інтерсуб’єктивне спілкування), або культури 
(інтеркультурність), або тексти (інтертекстуальність). При-
чому, якщо інтерсуб’єктивність за умонастроєм є етично-мо-
дерною і тяжіє до діалекту любові до Ближнього в класичній 
традиції, то інтертекстуальність перебуває у дискурсі естетич-
ного постмодерну і тяжіє до прихованої мови ненависті щодо 
Уявного Чужого в реакційному мультикультуралізмі (фунда-
менталізмі), інтеркультурність же відрізняє м’які форми нео-
ліберальної іронії (пасивну толерантність щодо Символічного 
Іншого). Тріада символічних іпостасей діалогу («Чужий —  
Іншший — Ближній») відповідає тріаді його символічних діа-
лектів («ненависть — толерантність — солідарність») та трі-
аді його форм: інтертекстуальної (приховано дуалістичної), 
інтеркультурної (видимо плюралістичної), інтерсуб’єктивної 
(внутрішньо універсалістичної). Смислова розмитість та амор-
фність зазначеної категорії унеможливлює її чітке визначення 
за єдиним значенням, або, висловлюючись мовою Ж. Дерріда, 
центрацію. 

Утім, певна доля центрації нам все ж таки буде необхідна, 
оскільки без неї не можна повернутися до живого смислу, до 
вихідної точки творення оригінальної категорії, що надалі по-
чала розмиватися. При цьому дане повернення не носить ха-
рактер консервативного пошуку «втраченого витоку» в дусі 
онтологізованої історії М. Гайдеггера чи М. Еліаде, але означає 
безперервну актуалізацію живої суб’єктної діалогічності як 
інтенції буття персони «тут і тепер», у кожний момент існу-
вання-з-Іншим. Діалог може здійснюватися лише як поезія, 
як жива традиція і як активний процес смислотворення, по-
дібний до «над-буквенного» закону Благодаті, що в ХХ столітті 
буде фігурувати у світському психоаналізі як лаканівське до-
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вербальне «Реальне», фіксуючи романтичне герменевтичне 
коло екзистенційного абсурду дослідження філософії діалогу, 
у якій предмет (діалог) і метод (також діалог) як синкретичні 
механізми вивчення явища зсередини співпадають, утворюю-
чи діалектичний синтез як злиття конструктивних надлишків 
минулого й одночасно — метафізичний розрив як припинен-
ня фокусації на деструктивних наслідках попередніх логік 
спілкування «за правилами». 

Із сказаного випливає, що поняття діалогу являє собою 
не стільки певний диференційований художній образ чи раці-
ональний конструкт, скільки «образ-поняття» (категорія, за-
стосована у православній традиції П. Флоренського, В. Солов-
йова, С. Булгакова, В. Зеньківського, С. Аверінцева щодо збірної 
категорії «Софія») — синтез образно-асоціативного і логічно-
го мислення. Наведена нами паралель стає більше зрозумілою 
у світлі того, що діалог кореспондує із поняттям «Софія» ще й 
за змістом: у межах слов’янської традиції філософування кате-
горії «мудрість» і «діалог» є спорідненими, фіксуючи взаємну 
відкритість одне одному різних рівнів і сфер буття природи, 
суспільства, людини, Бога. У діалогічній філософії Е. Левінаса 
«обличчя» Іншого як «Жіночого» є цілком «софійним»: воно 
уособлює стан вразливості суб’єкта, що утримує втілений об-
раз Бога і потребує нашої турботи і відповідальності, не підда-
ючись при цьому атрибуляції. Діалог як Софія є Логосом і Мі-
фосом, чоловічим і жіночим началами одночасно, він апелює 
до режимів «дня» (діурн) та «ночі» (ноктюрн) функціонування 
архетипів колективного позасвідомого (Ж. Дюрана) [11] або 
до дискурсу Реального як Порожнечі (в негативному лаканіз-
мі), оскільки дух цілого у бесіді утримує все і ніщо одночасно.  
Діалог є не лише індивідуальною творчістю, але й традицією, 
але традицією живою, яку суб’єкт переживає в якості особи-
стого смислу і щодо якої здійснює свідомий критичний та ек-
зистенційний вибір.

Діалог не може бути лише церемоніальним, «ввічливим», 
ритуальним, формальним спілкуванням — ковзанням поверх-
нею Іншого — він завжди передбачає травму. З цього воче-
видь випливає, що діалог містить у собі прихований конфлікт: 
на другому етапі осмислення міжкультурного спілкування 
В. Шохін, Ю. Лотман та В. Горський помітили, що суб’єктивні 
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виміри діалогу у вигляді світоглядного ставлення представ-
ників тої чи іншої культури до культури Чужого не завжди 
співпадають з об’єктивними процесами культурного обміну 
цінностями, більше того: часто спостерігається дещо проти-
лежне, коли реальний процес міжкультурної взаємодії від-
бувається на тлі символічного протистояння [193; 347; 561].  
З точки зору аналітичної психології К. Юнга та лаканівського 
психоаналізу протистояння є збуджувальним чинником, який 
активує глибинні шари архетипів і «підхльостує» діалог через 
ідентифікацію з Тінню як з об’єктом бажання (petit a) [576]: 
позиція, яка співпадає с синергетичною концепцією розвитку 
явища як відповіді на виклик (А. Тойнбі, І. Пригожин, Г. Хакен) 
[494], але спростовується В. Малаховим, який бачить у діалозі, 
першою чергою, «ласку», доброту й проникливість, у її вищо-
му, не постмодерному, але етичному, смислі цього слова [362]. 

Наша позиція в аспекті співвідношення діалогу і кон-
флікту не є однозначною, але ми її роз’яснюємо через психо-
аналітичну онтологію надлишку. Діалог як симтом нестачі 
завжди звернений до травматичного ядра уявного сценарію 
ідентичності Іншого, він зазирає у ті місця, куди не дозволено 
зазирати мультикультуралізмові, туди, де починаються рани, 
тріщини і розриви, вразливість, оголеність і смертність, тоб- 
то — майже непристойні об’єкти-речі (Реальне). Уявний Інший, 
який не несе нестачі (ліберальний іронік, «байдужий Інший», 
«мертвий Батько», або непроникний «фалос» у Ж. Лакана), не 
може бути суб’єктом діалогу, тільки — актором мультикуль-
турної політики. Інший у діалозі може бути лише Реальним Ін-
шим. Тому для нас насилля є символічним феноменом ввічли-
вого холодного дистанціювання більшою мірою, ніж реальним 
жестом гарячого вторгнення в чужу ідентичність. Насилля 
міститься там, де оголошується його відсутність в якості об-
сценного підтексту суспільного театру. Насилля у його сучас-
них формах «м’якої сили» — це жорстокість, прихована під 
сентиментальністю, ненависть у карнавальній масці ніжності 
і привітності. І навпаки: те, що здається насиллям і є непосиль-
но болісним для суб’єкта, може становити очищувальний жест 
хірурга, триггера, психоаналітика, поета або екзорциста: через 
усвідомлення нестачі Іншого відбувається усвідомлення своєї 
власної нестачі як погляд в обличчя порожнечі, безодні, піть-
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ми, незвіданості — сумісний погляд в пустелю смерті з метою 
її подолання. Ненасильницьке насилля у діалозі ми б особисто 
наблизили до грецької категорії agape, що у контексті Нового 
Завіту означає любов і милосердя, але любов як добрий «меч», 
а не як кволий «мир», тобто любов як активну дію суб’єкта че-
рез істинну подію. 

Любов означає не ігнорування травми, але використання 
травми з медичною (сократівською, психоаналітичною) ме-
тою. Можна нанести біль ворогові, щоб послабити його (мо-
нолог, погроза, образа, цькування, війна), а можна нанести 
біль пацієнту, щоб зцілити його (екзорцизм, психотерапія, ме-
дицина). Діалог є медициною, а не війною, «розшивкою», а не 
«зшивкою», зціленням, а не руйнуванням. Конфлікт у ньому — 
це особливого роду визвольний конфлікт, який не можна вий-
няти з «тіла» діалогу, не ризикуючи перетворити його на цере-
моніально ввічливе пусте спілкування за правилами пасивної 
толерантності — насильницьке ненасилля. Не треба забувати 
про квазімедичні практики, які, лікуючи симптоми небезпеч-
ної хвороби підробно «легкими» та «приємними» терапевтич-
ними методами, злочинно уникають хірургічного втручання. 

То, чому ми наддаємо вибір: насильницькому ненасиллю 
чи ненасильницькому насиллю, хибній правді історії чи прав-
дивій хибі поезії, мирній війні чи воєнному пацифізмові? За-
питання це — набагато старіше за знамениту дискусію про 
доцільність спротиву злу силою за участю видатних етиків 
Л. Толстого та І. Ільїна [265]. Чинити спротив злу силою — це 
піддатися спокусі самому стати злом, перетворивши ідеал до-
бра на терор. Не чинити спротиву злу силою — це потакати 
злу і розділяти відповідальність за його існування, зробивши 
доброту кволістю. Визначення насилля як зазіхання на ціліс-
ність ідентичності (навіть, якщо це — ідентичність ката), а 
ненасилля як утримання ідентичності в недоторканості, фак-
тично означає партикулярну політику примусу до багатома-
нітності і легітимацію насилля, яка дискредитує вчення Л. Тол- 
стого у контексті сучасної ліберал-демократії. 

Якраз у цьому розрізі і починається фальсифікація діало-
гу, виворотом якого є репресивність. Людина, яка ігнорує твою 
нестачу чи сама не несе нестачі або приховує її, не здатна до 
діалогу. Людина, яка задовольняє твою нестачу брехливим чи-
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ном, надаючи фантазмічний сценарій ідентичності, своєї чи 
твоєї, у якості компенсатора, також не здатна до діалогу. Лю-
дина, яка наносить тоталітарний травматичний удар по ядру 
твоєї ідентичності з метою її руйнації, не діалогізує. Людина, 
яка м’яко намагається «одомашнити» твою ідентичність, муль-
тикультурно фрагментуючи її на частини і збираючи заново 
шляхом комбінацій, не діалогізує. Тому діалог не дорівнює ні 
апропріації, ні легітимації Іншого. Діалогізує лише та людина, 
яка відверто відкриває свою нестачу, а через неї — відкриває 
твою: вона наносить болісний удар по твоїй нестачі з метою 
злиття з нею своєї нестачі. У діалозі немає компромісів, тому 
що всі слова — зайві. Діалог можливий лише через злиття 
нестач у царині Реального поза символічними означниками. 
Тому ми вирішили оголити й власну нестачу, піддавши сум-
ніву свою попередню наукову концепцію філософії діалогу у 
пропонованій вам критичній систематизації-компендіумі. 



Розділ 1 

ДІАЛОГ МІЖ МЕТАФІЗИКОЮ  
ТА ДІАЛЕКТИКОЮ: 

КРИТИЧНА САМОРЕФЛЕКСІЯ  
КОЛИШНЬОГО ІДЕАЛІСТА





1.1. Діалог як використане  
не за призначенням слово: 

номінація вакууму і спроба неможливого

Рух філософії діалогу як шляху думки у довоєнній та 
 повоєнній Європі являє собою поступовий процес 

трансформації (нашому розумінні — значної фальсифікації) 
школи: від буберизму і левінасизму — через культурологічну 
діалогістику Іншого — до розчинення «Я» в симулятивних ін-
ших в середовищі ризоми постмодерну. В історії філософської 
думки існують особливо спірні і дискредитовані своєю спір- 
ністю поняття, щодо яких необхідність повернення до їх онто- 
логічних основ є способом боротьби із спокусою повного ви-
лучення цих понять з наукового обігу. Виникає бажання 
мовчання стосовно феноменів з метою повернення вихідно- 
го смислу використаним не за призначенням найменуван-
ням, але це мовчання їх не звільняє і повернення до першопо- 
чаткового вакууму іноді не відбувається. Адже дискредитація 
ідеї, поняття, терміну ніяк не свідчить про його застарілість, 
стереотипність або банальність: навпаки, вона є опосередкова-
ним аргументом на користь актуальності даного поняття, його 
адекватності відповідним суспільним запитам і потребам, для 
задоволення яких, власне, і було допущено маніпуляцію та дис-
кредитацію. Наука не є служницею тренду, тому її призначен- 
ня — послабляти тренд слів та категорій, якими він може злов-
живати. До таких категорій і належить поняття «діалог» —  
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образ і раціональна конструкція одночасно, концепт, який спо-
творювався багато разів. Наприклад, замінений на «мульти-
культуралізм», діалог не перестає бути діалогом (розумінням) 
за своєю сутністю, і, як будь-яка істинна подія, пручається номі-
націям. На зміну діалектики приходить метафізика радикаль-
ного розриву з нашаруваннями більш пізніх епох. 

Наше завдання за таких умов полягає не у відмові від са-
мого поняття, а у відмові від його хибних інтерпретацій та 
модифікацій у культурній самосвідомості, у спробі очистити 
поняття від намулу вторинних нашарувань, викривлень та 
зловживань. Особливою мірою зазначене стосується «вічних» 
понять (метанаративів), що входять до класичного апарату гу-
манітаристики, як-от: «Бог», «дух», «ідея», «матерія», «істина», 
«безсмертя», «буття» тощо. Усі ці поняття складають онтоло-
гічні адеквації діалогу. З цього приводу М. Бубер в есе «Про дві 
розмови» з праці «Затемнення Бога» так писав про поняття 
«Бог»: «Як це зрозуміло, коли хто-небудь припускає можливим 
певний час помовчати стосовно «останніх речей», аби прине-
сти звільнення використаним не за призначенням словам! Але 
так їх не позбавиш» [139]. Ми не позбавимо діалог апропріації 
і не припинимо сам процес апропріації, якщо не повернемося 
до витоків діалогу. 

Стосовно концептуалізації діалогу гуманітарна думка у 
ХІХ–ХХІ століттях пройшла виразні три діалектичних етапи:  
морально-філософське, аксіологічне, екзистенційно-антропа- 
ологічне схвалення діалогу у межах ідей інтерсуб’єктивної со-
лідарності, синтезу культур та етнічного універсалізму; кри- 
тично-психоаналітичне, естетичне, культуралістське запере- 
чення діалогу у межах лаканалій, теорії толерантності, лі-
беральної іронії, лояльності, плюральності і деконструкцій 
постструктуралізму (антитеза); спроба урівноважити цін-
нісну апологетику та позитивістську критику через пошук 
нового балансу єдності і багатоманітності культур (напри-
клад, у проекті транскультури, який, на жаль, поки що зали-
шається лише пошуком, оскільки не виходить за межі гло-
бально-мультикультурного простору відмінностей). Будь-яка 
спроба позитивного визначення категорії «діалог» завжди 
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несе характер апофатичності, оскільки «діалог», інтерпрето-
ваний у суворо позитивістському сенсі, «вислизає» з будь-яких  
тотальних словесних формул та однозначних дефініцій. Він 
є вакуумом, що пручається номінації. Одночасно, належачи 
«дому буття» (мові), діалог висковзає з його тісних «дверей». 
Тут доктрина М. Гайдеггера має свої обмеження, зупиняючись 
перед Ніщо. Смислова розмитість, родинність, рихлість та 
аморфність зазначеної категорії унеможливлює її чітке виз- 
начення за єдиним значенням, її, висловлюючи мовою пост 
структуралізму Ж. Дерріда, центрацію. З іншого боку, уявний 
конфлікт між діалогічною етикою та етикою психоаналізу, ба-
гато в чому ініційований ідеологією глобалізму, який прагне 
апропріювати обидві традиції як традиції чистого Символіч-
ного (людина дорівнюється до означника), спонукає нас до 
відновлення людського, надто людського в діалозі, до рес-
таврації універсального суб’єкта у стосунках між «Я», Іншим і 
Третім як іпостасями діалогу та до примирення діалогу з соці-
ально-політичним й етичним психоаналізом в рамках постла-
канівської теорії. 

Концепт діалогу являє собою не стільки певний диферен- 
ційований художній образ чи раціональний конструкт, скіль-
ки образ-поняття (категорія С. Аверінцева, застосована щодо 
формули-сигнатури, але актуальна і для діалогу, тим паче, 
що останній є софійним за своєю природою) — синтез обра-
зно-асоціативного та раціонально-логічного мислення, що 
становлять єдине органічне синкретичне ціле. Головне за та-
ких умов, щоб багатозначність діалогу не призвела до втрати 
відповідним терміном конкретного денотату, означуваного, 
референта, не спричинила «розчинення» даного слова у ме-
реживі його знакових інтерпретаційних репрезентацій, а, від-
так, не потягнула за собою неминуче перетворення діалогу на 
пусту метафору чи публіцистичну фігуру мовлення. У цьому 
сенсі фігуральний стиль осмислення діалогу не є прийнятним 
повністю, незважаючи на екзистенційно-есеїстичний харак-
тер викладу праць самих філософів-діалогістів: фігуральний 
стиль має бути доповнений критично чітким, позитивіст-
ським функціональним стилем, але без втрати сакрального 
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підтексту. Поліфонія та полісемантичність терміну «діалог» 
нагадує багатозначність та релігійно-художню гетерогенність 
терміну «Софія» у православній традиції, наприклад, у софіо-
логії П. Флоренського, В. Соловйова, С. Булгакова, В. Зеньків-
ського та інших. 

Соціально-культурологічні критицизм та позитивізм у 
розумінні діалогу повинні взаємодіяти із синкретизмом та ін-
туїтивізмом як альтернативними принципами гуманітарної 
культурології, метод пояснення — з розумінням, соціологічні 
та гносеологічні пошуки істини — з аксіологією та психоло-
гією, фальсифікація має обмежуватися верифікацією, щоб не 
стати фальсифікованим дискурсом, на релятивацію тлумачень 
діалогу має накладатися ліміт позитивної онтології культури. 
Наведена нами паралель образу-поняття діалогу та сигнату-
ри Софії стає ще більше зрозумілою у світлі того, що обидва 
поняття є спорідненими за змістом: у межах східнослов’янсь- 
кої традиції філософування категорії «Божественна мудрість» 
і «діалог» є семантично близькими, фіксуючи взаємну від- 
критість одне одному різних рівнів і сфер буття природи, сус- 
пільства, людини, культури, Бога. Софія в аспекті відкритості 
буття відповідає діалогічності, а діалогічність в аспекті жіно-
чості як вразливості Ближнього перед загорозою смерті, його 
«обличчя», що є предметом опіки й турботи, відповідає образу 
Софії. У діалогічній філософії «обличчя» Іншого як «Жіночого» 
(Е. Левінас) [326, 356–366] є цілком «софійним»: воно уособлює 
оголеної беззахисності суб’єкта, що утримує в собі поклик Бога 
і потребує відповідальності, глибина якої не артикулюється 
граматикою, але зводиться до чисто «достоєвського» докору: 
«Навіщо ти мене вбив?».

Утримання від будь-яких спроб ідентифікації та атрибуля- 
ції діалогу обертається ризиком його позірної легкості, його 
апріорної «само-собою-зрозумілості», що призводить до ак-
тивного використання даного терміну «за умовчанням» для 
позначення безкінечної кількості різноманітних форм і спо-
собів контактів між суб’єктами, — часто тих, що власне до 
діалогу мають вельми опосередковане відношення, виража-
ючи собою цілий спектр жестів: від ввічливої маніпуляції в 
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дипломатії до виснажливих конфліктів у колонізації. Це за-
грожує діалогічній філософії перетворитися на свого роду 
різновид філософської есеїстики з ухилом в ідеологію. Або 
навпаки: піддавшись чисто науковій «елітаризації» істини, 
діалог, витіснений у царину «невисловленого» як «священної 
німоти» (пустелі Реального), може стати виключно містичним 
або езотеричним концептом. Але будь-яке зловживання іде-
єю ще нічого не говорить про її реальний зміст. Подібне зло- 
вживання ставить нас перед необхідністю з’ясувати специфіку 
розуміння діалогу у різних формах культурної самосвідомості 
зокрема та у єдності людської культури взагалі, щоб запобігти 
численним редукціям (зокрема, і редукуванню даного понят-
тя до філологічного штампу «розмови двох», прийнятого у по-
всякденному вжитку).

1.2. Діалог і діалектика:  
метафізична корекція руху логосів

Намагання надати визначення використаному не за при-
значенням слову змусило нас поставити в один логічний 
ряд нетотожні категорії: «діалог» та «діалектика», що мають 
спільне світоглядне та етимологічне походження, але діалог 
не є лише діалектичною необхідністю, неминучістю синтезу, 
оскільки окрім синтезу у компромісі, він передбачає ще мета-
фізичний радикальний розрив як вихід за межі переконань 
співбесідників. Діалог — це єдність діалектики і метафізики, 
синтезу і розриву, повернення і заперечення, революції і тра-
диції, консервації та новації, парадигмального сходження і 
синтагмального зміщення, єдності і багатоманітності культур. 
Загальною помилкою при осмисленні поняття діалогу було те, 
що діалог протягом тривалого часу вважався пріоритетним 
духовним орієнтиром та архетипом саме західної культури (з 
точки зору теоретичної концептуалізації категорії дана уста-
новка має сенс, але з точки зору імпліцитного змісту діалогу — 
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ні, бо діалогізм притаманний також і східному світобаченню). 
Не уникнули цієї помилки і ми в своєму колишньому докторсь- 
кому дослідженні. 

Феноменологічна налаштованість на іншість Іншого, при- 
таманна для неоліберального постмодерного Заходу, не ви-
ключає екзистенційної налаштованості на тотожність Іншо- 
го, притаманну для традиційного домодерного й модерно-
го Сходу. Більше того: орієнтація на правду цілого присутня 
і в стародавніх цивілізаціях, синкретичних стосовно дилеми 
«Схід — Захід». Діалог виявляється у різних за галузями фе-
номенах: від літературного жанру (Платон, А. де Ламартін,  
С. Колрідж, Ф. Достоєвський) — до світоглядного руху (Е. Ле-
вінас, М. Бахтін); від художньої творчості (діалоги в античній 
драмі) — до освітніх технологій (школа В. Біблера та В. Воз-
няка), від філософського та семіотичного дослідження (Г. Ско-
ворода, Ю. Лотман) — до релігійного Одкровення (Б. Паскаль, 
М. Бубер, Ф. Розенцвейг). Діалогічність західної культури мож-
на інтерпретувати як динамічність (полілінійну матрицю 
розвитку), толерантність (лояльність), інноваційність (уста-
новку на зміну й оновлення соціокультурних структур заради 
свободи «Я»). Діалогічність Сходу виражена в уявленнях про 
єдність, соборність, солідарність, спорідненість, обов’язок 
«Я» стосовно Іншого. Справді, де більшою мірою захищений 
Інший, у демократичному Заході чи у деспотичному Сході? 
Спірне запитання. Там, де «Я» реалізує себе в історичній па-
радигмі, зрештою підпорядковуючи собі Іншого (глобалізм) 
або розчиняючись у ньому (мультикультуралізм) у процесі 
«смерті автора», внаслідок чого втрачаються як самість, так 
й іншість (бо вони є взаємозалежними), діалог припиняється. 
І навпаки: там, де «Я» служить Іншому через довільний етос, 
категоричний моральний імператив обов’язку, свідому волю 
до служіння, так само відчуваючи на собі турботу з боку Іншо-
го, служіння з його боку, діалог розквітає. Там, де «Я» розши-
рює горизонти реалізації себе до меж космосу, стаючи єдиним 
цілом зі світом традиції у синтагмі цивілізаційно-духовної 
пам’яті, хіба має місце втрата індивідуальності? Увесь світ стає 
дзеркалом Я. Там, де я протиставляє свою реалізацію світові, 
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доходячи до крайніх меж відчуження і самотності, хіба світ не 
роз’їдає його зсередини, змушуючи його грати іміджеву дзер-
кальну роль? Ось ті онтологічні та культурологічні запитан-
ня, які поки що не мають остаточних відповідей і потребують 
бути відкритими заново, у компаративному аналізі західної 
діалектики Я та східної метафізики Іншого. 

З точки зору внутрішнього духовного світу особистості  
діалог виявляється у множині емоційно-психічних станів, клю-
човими серед яких є стан змагання і стан любові. Дані іпостасі 
стають зрозумілими, зважаючи на головні джерела розвит-
ку європейської цивілізації — античність і християнство, від 
яких, як справедливо зауважував Е. Левінас, європейська душа 
засвоїла свої дві провідні інтенції: греко-римську відповідаль-
ність (агон) та християнську універсально-духовну любов 
(агапе) [328]. Антична змагальність є більш західною рисою, 
а християнська любов — більш східною: це ясно і світоглядно, 
і цивілізаційно, і навіть географічно. Образ діалогу як змаган-
ня успадкований західною культурою від античного агону: він 
вводить діалог у простір дискусії, дискурсу, суперечки, обгово-
рення проблеми, акцентуючи увагу на відмінностях поглядів 
опонентів і виражаючи ідею боротьби рівноцінних сил заради 
(але хіба завжди «заради»?) обґрунтування рівних прав кож-
ного з вільних громадян на політичну владу і суспільні блага, 
закони про які не є даною від початку релігійною істиною- 
подією, але виводяться з раціональної аргументації. 

Образ діалогу як любові сприйнятий європейською духов-
ністю від християнського віровчення: він перетворює діалог 
на злиття люблячих, на їх солідарність та братство в істині, 
з акцентуванням спільного начала суб’єктів такого злиття, їх  
універсальності та розриву з правилами раціоналістичної ло-
гіки. За таких умов, можливо, вищим виявом діалогу як єдно-
сті у багатоманітності є агональна дискусія, яка завершується 
станом любові-агапе, — особливого роду дискурс екзистен-
ційної комунікації, інтерсуб’єктивний духовний простір, що 
утворюється на перетині активності двох (чи кількох) суб’єк-
тів, кожен з яких, зберігаючи свою відмінність, одночасно де-
монструє відкритість стосовно Іншого, не втрачає при цьому 
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власної ідентичності, оскільки усі ідентичності виявляються 
вторинними дочірніми структурами стосовно універсалій 
культури: їх ніхто не применшує, але й не перебільшує.

Античний агон, що визначав атмосферу спортивних зма-
гань, художніх постановок, релігійних ритуалів та політич-
них диспутів, опосередковував семантику й естетику давньо-
грецької діонісійської трагедії. Зрештою — це найяскравіше 
втілилося у професійній культурі Philia Sophia (філософії), бут-
тя якої, або, точніше, буття в якій як своєрідний спосіб життя  
мислителя (аристотелівське bios theoreticus) передбачало 
умоглядно-спекулятивний відрив від феноменально дано-
го світу заради безкорисливої зацікавленості ноуменальним  
процесом пізнання істини (Алітейї) без кінцевого практично-
го результату. Саме таке «теоретичне існування» у площині са-
мосущого духу як єдність буття й Логосу мало призводити до  
універсальної перетворюючої практики на довгострокові тер-
міни. Істина складала вакуум у символічній структурі анти-
чного суспільства, що надалі набував соціокультурних номіна-
цій, замикаючи буття і Логос в єдину спайку (зшивку) у формі 
процедури діалектики. Так розрив й протиставлення поступо-
во ставали подоланням і синтезом, підпорядковуючи силу ого-
леної правди ризику тиску логічного аргументу.

На сьогодні відомо, як мінімум, чотири діалектичних мо-
делі, у межах яких можна розглядати динамічні (але не статич-
ні, за винятком, хіба що, східної) аспекти діалогу: позитивна 
ідеалістична діалектика (гегельянство), позитивна матеріалі- 
стична діалектика (марксизм), негативна діалектика (пост- 
модернізм), теологічна діалектика на межі метафізики при-
сутності (Схід). Якщо перші дві, лежачи в площині руху (па-
радигми), все ж таки тяжіють до пошуку сталих основ руху у 
формі «вічних» законів розвитку (схиляються до синтагми), 
то постмодерна негативна діалектика є цілком парадигмаль-
ною, знаковою, темпоральною, діахронічною. Гегельянська та 
марксистська моделі діалектики обидві виступають логічни-
ми методами пізнання дійсності через роздвоєння цілого на 
протилежності, коли об’єкт вивчається як внутрішньо дифе-
ренційований і гетерогенний, в іманентній динаміці його са-
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морозвитку і сукупності взаємозв’язків з іншими об’єктами. 
Ідеалізм і матеріалізм різняться лише пріоритетами у розста-
новці базових чинників цієї динаміки (дух або економіка) і 
сходять від парадигми до синтагми. 

Постмодерна ж негативна діалектика більше відповідає 
первинному давньогрецькому агону, бо постає як діалогіка 
(термін В. Біблера [119, 41-42]), тобто — як певний спосіб ве-
дення розмови, зорієнтований на виключно парадигмальний 
патерн комунікації, який надає нам знаковий перформанс — 
дельозівську «чисту подію» — плюральність імен та символів, 
що породжують відповідні смисли й значення. Мова йде про 
зіткнення двох (чи більше) рівноправних принципів — про-
стір зустрічі, з якого постає істина, що у повноті своїй або від-
сутня, або (якщо це поміркований постмодерн з елементами 
традиційної класики) залишається «плавати» в паузах між  
репліками (Ніщо), як невербальний підтекст висловлювань 
(щілина у мові, знак пробілу, значуще відсутнє), який вихо-
дить за межі мовних об’єктивацій та вводить діалог у площину 
естетичних можливостей порожнього простору (зяяння, по-
дібне до отворів замість частин тіла у пластиці О. Архипенка). 
Тут Символічне як формат обговорення проблеми, акценту-
ючи увагу на відмінностях опонентів і виражаючи ідею кон-
куренції, так і залишається Символічним, надто Символічним 
(Уявним Іншим). Онтологія правди нікого не цікавить, бо пост-
модерна дикусія позбавлена дискурсу набожності.

Теологічна діалектика, споріднена до метафізики, — ре-
презентована у школах індійської Адвайти-Веданти, конфу- 
ціанських рецепцій канону «І цзин», зокрема школи Інь-ян-
цзя, православного соборного богослов’я, арабської «фалса-
фи» (філософії) та суфійної концепції єдності буття. Вона є 
синтагмальною і являє собою цілісний погляд на предмет як 
на тотожність протилежностей, взятих в їх абсолютному син-
тезі (гармонійній єдності, баженстві, спокої), коли акцентуєть-
ся не динамічний момент антагоністичного протистояння, а 
статичне начало досягнення несуперечливої єдності відносно- 
стей. Специфіка діалогу полягає у тому, що він поєднує в собі 
усі модифікації діалектики: агональну античну, ідеалістичну 
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гегелівську, матеріалістичну марксистську, негативну пост-
модерну, метафізичну теологічну, виходячи через останню 
на синтагмальну статичну недуальну єдність. Антична моди-
фікація діалектики виступає лише однією, історично вперше 
фіксованою і позірно легко відстежуваною, формою діалогіч-
них взаємин.

1.3. Архетип античного агону в діалозі:  
уявний паритет «друзів істини»

Сократівський діалог та сократівська діалектика проти- 
стояли вченню софістів про діалектику як про демагогію — 
мистецтво видавати хибне за істинне. Сократівський діалог 
не втрачає своєї цінності і нині, в епоху постмодерну, коли 
панує мистецтво видавати істинне за хибне, точніше, тоді, 
коли правда не приховується під брехнею, а грає роль по-
стправди, будучи введена у трансформатори безкінечно на-
кладених контекстів. В основі сократівського діалогу лежить 
механізм майєвтики (дослівно — «повивальне мистецтво», 
у психоаналізі Ж. Лакана та Ж. А. Міллера — «розшивка») — 
сприяння народженню співбесідником закладеної у ньому 
самому плоду істини через доведення логіки роздумів його 
до парадоксу шляхом виявлення внутрішньої суперечності у 
його міркуваннях, що нерідко викликало у «пацієнта» напа-
ди агресії та неврозу стосовно аналітика. Майєвтика дозво-
ляла співбесідникам вести своєрідну інтелектуальну бороть-
бу, перекидати містки по обидва боки умів, які вважалися 
рівноправними, так що, з великої літери, «Істина» (Софія —  
Мудрість — Алітейя), зрештою, відкривалася обопільними 
зусиллями, становила певний загальний принцип у розмаїтті 
думок, але при цьому сприймалася динамічно, як вічна недо-
вершеність, як безперервний пошук знання, як горизонт, що 
віддаляється мірою наближення до нього. Це дозволяло збе-
регти свіжість, цнотливу недоторканість, аутентичність істи-
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ни, яка у всій повноті своїй залишається недосяжною, такою, 
шо не підлягає остаточному оволодінню. У подібному ставлен-
ні до істини вбачаємо зачаток апофатичної довербальної фі-
гури Третього в діалозі як спільного керівного начала, що до 
кінця залишається невичерпним і непізнаваним. Звідси — сам  
дух філософії як способу життя, винайденого греками та най-
більш повно вираженого у діалогах Платона («Федон», «Парме-
нід», «Софіст», «Критій», «Тімей», «Держава», «Евтидем», «Лі-
сід» та інші) [59, 50; 67–69; 131; 133; 134; 143; 281; 210; 221], 
який ототожнював ці два поняття — діалог і філософію — і 
вважав діалогізм, співіснування речей за схемою «Запитан- 
ня — Відповідь», вираженням універсальної гармонії космосу 
як втілення активного (деміургічного) творчого початку: вже 
тут простежується тенденція зблизити поняття творчості з 
діалогом через софіологічний принцип ремісничого (деміур-
гічного, софійного) втручання у світ. Показово, що одним із 
персонажів платонівських діалогів є Сократ, який виступає як 
своєрідне alter ego Платона, як співбесідник у його внутрішньо-
му діалозі-рефлексії: мова йде про міфологему Сократа як на-
слідок апропріації події його життя наступниками. 

Як правило, свобода, закладена в давньогрецькому діало- 
зі, протиставляється детермінованому Великим Іншим ре-
лігійному жанру діатриби, поширеному у християнстві та у 
культурах традиційного Сходу, протиставляється за звичною 
міфологічною опозицією «Захід (демократія, діалог) — Схід 
(деспотія, діатриба)». Протягом тривалого часу ми теж були 
переконані, що вільний сократівський діалог і психоаналітич-
не мистецтво майєвтики позбавляли процес філософування 
не потрібного для істини дидактичного пафосу, оскільки пе-
решкоджали примусовому насаджуванню позиції вчителем 
учневі, дозволяючи усім учасникам розмови виступати на 
рівних, брати участь у сумісному пошуку істини, помилятися, 
виправляти заблудження і вільно висловлювати будь-які свої 
думки, навіть хибні, щоб потім свідомо відмовитися від них. 
Але наразі наша позиція значно змінилася. Ми вважаємо, що 
ідеал античного філософа як «вчителя», навіть усвідомленого 
у ролі «друга» («нареченого») істини, містить елементи логіч-
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ного тиску на учня через свій символічний авторитет. Антич- 
ний вчитель при усій його людяності — репресивна фігура. 
Учень має підпорядковуватися логіці аргументів вчителя, він 
не здатний вийти за межі його софістичної демагогічної спай-
ки, хоча саме про це мріяв Сократ як нетиповий «вчитель» і во-
рог софізму. Учень «зшивається» з учительським аргументом 
як з об’єктом бажання і постає як цілком підвладний фігурі 
вчителя, який таким аргументом володіє. Так само античний 
космос «зшивається» у колобіг, замкнутий цикл Логосу-буття, 
кулю, непроникну субстанцію погодження розуму з існуван-
ням, телеологічну тотальну зшивку фатуму, долі, року. Про-
риву у Реальне крізь Символічне не відбувається ні на рів-
ні гносеології, ні на рівні онтології, ні на рівні антропології.  
У результаті античний суб’єкт, затиснутий у рамки ідеалів ка-
локагатії та атлетизму, полісного громадянства та риторики, 
не здатний проявити вірність собі як події істини, не здатний 
вийти за межі пропонованого детермінованим буттям вибору 
між сильнішим і слабкішим аргументами. Суб’єкт не «розпрям-
ляє» своє існування у вертикаль трансцендування, не розправ-
ляє крил трансцензусу, не здійснює «проколу» кулі, не має ви-
ходу за власні межі, він не усвідомлює своєї нестачі/надлишку 
під швом риторичної цензури. Фактично він зникає, включаю-
чись у структури «матрьошки» [57; 82, 60; 181] — концентрич-
них кіл агори-полісу-космосу.

1.4. Архетип християнського agape в діалозі: 
ієрархія як рівність активістів істини

Натомість такий прорив у трансценденцію, радикальний 
метафізичний розрив із символічно-діалектичними правила-
ми гри, пропонує другий образ діалогу — діалог як «агапе» 
(любов, братство, солідарність, соборність, тотожність, універ-
сальна сингулярність і сингулярна універсальність). Цей ідеал, 
поєднуючи універсальне абстрактне добро з партикулярною 
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конкретною добротою, спільне благо з особистим блажен-
ством, трансцендентальне буття й іманентний побут, Одкро-
вення й Одомашнення, сприйнятий європейською духовністю 
від вертикальної персоналістичної парадигми християнського 
віровчення і частково — від горизонтальної колективної син-
тагми спільної культурної пам’яті у традиційних культурах 
Сходу. Ми наполягаємо, що «невисловлене» як «золоте мов-
чання» Сіддгартхи Гаутами Шакья-Муні Будди та його учнів, 
творців містичної теорії шуньяти-порожнечі Махакашьяпи, 
Нагарджуни, Бодхідхарми, «невисловлене» як блимання/ме-
рехтіння Реального (позасвідомого) у психоаналізі Ж. Лакана 
та фільмографії Д. Лінча — це прерогатива не лише почуття 
любові, але й стану рефлексивного діалогу, який постає як 
повідомлене одне одному священне мовчання, як братерська 
любов і солідарність, з позицій універсальної етики, з позицій 
довільного морального етосу, з позицій тотожності і собор-
ності. У світлі пріоритету свідомого морального вибору з’яв-
ляється суб’єкт, однаково незалежний, як від зовнішньої мо-
ралі табу (гіпотетичного морального імперативу за І. Кантом 
[276]), так і від внутрішніх бажань (трансгресії фантазмів), як 
від надмірної аскези (утримання), так і від надмірного гедоніз-
му (насолоди), що й демонструє модель життя Будди. Будда —  
не пригнічений герой грішного Едипа, як й інші персонажі 
М. Фуко, підпорядковані табу у модерних дисциплінарних 
«поліцейських» суспільствах сцени і театру, він — не первер-
зивний зухвалий герой Анти-Едипа, як у Ж. Делеза, що знахо-
диться у полоні зовнішніх сил, у ролі яких виступають його ж 
власні, екстрапольовані у ринок брендів та вторинно апропрі-
йовані через рекламу, фантазми у постмодерних суспільствах 
ризику, перформансу і контролю. Це — суб’єкт, який зберігає 
вірність істинній події в собі самому, своїй совісті і самості.  
У І. Канта — це носій категоричного морального імперативу 
[277], у Б. Хюбнера новітній Будда — герой довільного етосу 
(на противагу примусовій естетиці бажань) [15; 549], у А. Ба-
дью — уособлення радикального розриву [81–84], у А. Зупан-
чич — це актор власного життя як акту метанойї із жестом 
роздертя театральної завіси як прийому оголення «фільму 
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в фільмі», як жива, окровавлена сцена обсценного [246, 80], 
у дзен-буддизмі — це суб’єкт золотої середини — не як ріки 
між двома берегами, а як відсутності берегів [259; 483], у да-
оській містиці — носій «увей» як ідеалу «неговоріння» [262; 
263]. Конфуцій говорить про такого суб’єкта як про самого 
ж себе перед смертю, коли він навчився, зрештою, «слідува-
ти серцю, не відкидаючи правил» [287], інтегрувавши у собі 
надлишки соціальності та сингулярності, колективізму та ін-
дивідуалізму, самості та іншості, й одночасно розлучившись з 
ними обома — на користь радикального розриву як одноча- 
сно діалектичного синтезу і метафізичного протиставлення, 
переривання і повернення. Фактично це — морально-етичний 
універсальний суб’єкт істини діалогу (Третій) як надлишок і 
нестача одночасно. 

Коли діалог набуває повчального характеру і перетво-
рюється на наставницьку бесіду (діатрибу), що постає не як 
спосіб виявлення попередньо невідомої істини, а як спосіб 
пояснення істини у якості вже наявної даності (Одкровення, 
події), що метафізично передує діалектичним міркуванням, —  
ми маємо справу з, одного боку, з детермінацією філософії ре-
лігійними обмеженнями патронально налаштованого Іншо-
го, а, з іншого боку, — саме з суб’єктом радикально етичного 
розриву, з перериванням тиску логічної аргументації, прита-
манної для античної логіки. Прикладом такого суб’єкта є ге-
рой творів Г. Сковороди мудрець Лонгин — цілком діалогічний 
персонаж, носій істини-події, яку він транслює співбесідникам 
напряму, подібно до апостола Павла. У середньовічній діатрибі 
істина передбачається апріорно відомою заздалегідь, а розмо-
ва сприймається не як шлях її досягнення, а як шлях її дове-
дення, обгрунтування і розкриття. Герой діалогу як діатриби 
проходить шлях від центрації на Батькові (донорі) і сліпому 
підкоренні йому на базі неусвідомленого злиття нестач Пана 
та Раба (першоєдності) — через ексцентризм, інфантильний 
бунт і протест проти Батька (донора, центру) на базі усвідом-
лення своєї периферійної нестачі (роз’єднання) — до нового 
центризму, воз’єднання, «повернення блудного сина» шляхом 
свідомого злиття нестач і ставлення до Батька, як до свого то-
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вариша, друга в істині, активіста правди цілого, предмета лю-
бові і турботи, навіть — як до Сина. Подібну модель соборного 
суспільства, заснованого на семіотичній динаміці діалогу, від-
стеженою Ю. Лотманом [347, 231–232; 348], пропонує нам пра-
вославна традиція містичної єдності людства як Боголюдства, 
а також зафіксована американським синологом Р. Еймсом як 
патерн «фокус — поле» [564] китайська традиційна антропо-
логічна модель єдності мікрокосму та мікрокосму, індивіду-
альної парадигми «Я» та колективної синтагми «Ми», творчої 
ініціативи суб’єкта («фокус») та пам’яті культури («поле»), 
сингулярності та соціальності, самості та Іншого, частки і ціло-
го, взаємно виражених через одне одного, коли суб’єкт розши-
рює свої кордони до універсуму, а універсальність фокусується 
в кожній окремій людині. 

Співзвучна китайській моделі «фокус — поле» є право-
славна давньоруська «соборність» (її докладно досліджували 
В. Зеньківський, П. Флоренський [256; 257; 519–521]), що за-
нурюється своїми коренями в егалітарні традиції ранньої хри-
стиянської общини, продовженої в посланнях апостола Павла 
до пастви і церкви. Християнізований (діатрибічний, собор-
ний) варіант класичної античної бесіди-суперечки (подекуди 
навіть із застосуванням мистецтва майєвтики) ґрунтується на 
символічному світоспогляданні. Символ є Софією — місцем зу-
стрічі сакрального і профанного, Бога і світу, Батька і Сина, па-
радигми уявної ідеальної свідомості «Я» та синтагми Реально-
го як символічної мови, індивідуального суб’єкта та Великого 
Іншого. Символічне ставлення до світобудови як до софійного 
таїнства віддзеркалення трансцендентного в іманентному 
підводить середньовічних мислителів (Іоанн Дамаскин) до де-
шифровки онтологічних підтекстів речей — герменевтичного 
розуміння пізнання буття як тлумачення символів емпіричної 
дійсності за допомогою розуму, підпорядкованого вірі через 
мову [66; 67; 189–194; 267]. При цьому суттєвим є те, що осяг-
нення трансцендентного можливе не тільки (і не стільки) че-
рез вивчення об’єктивних явищ реального світу, скільки через 
дешифровку їх ідеальних подоб, зафіксованих у тексті (Сим-
волічному): в біблійних образах (притчах) [292, 4]. Оскільки 
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пізнання Бога, головним засобом якого служить Біблія як он-
тологічний концентрат першотексту (Археписьма), виступає 
одночасно як гносеологічний та аксіологічний, феноменоло-
гічний та герменевтичний, психологічний та соціологічний 
жест єдності інтуїтивного пояснення з раціональним розумін-
ням («Вір, щоб розуміти, розумій, щоб вірити» за Августином 
Блаженним [69, 300] і являє собою не тільки процес теологіч-
ного дослідження, але й стан духовної екзистенції людини, —  
біблійний текст, закладена у ньому божественна істина (Со-
фія-Мудрість-Логос), набуває онтологічного характеру. Текст 
(Святе Письмо) перетворюється у самостійну субстанцію, 
він стає окремою формою буття, більше того — квінтесен- 
цією буття, за зразком якої встановлюються усі інші його ви-
яви. Відтак, буття, усвідомлене як книга («рукопис Іншого» за 
К. Ясперсом), починає сприйматися за законами літературного 
дискурсу (ремінісценції середньовічного традиціоналізму на-
далі спостерігатимемо в постструктуралізмі Ж. Дерріда з його 
принципами літературоцентризму та семантичної автономії 
тексту) і наповнюватися діалогічно-герменевтичним змістом. 

Біблійна істина, будучи втіленим Богом і квінтесенцією 
духовного буття, набуває рис активного суб’єкту спілкуван-
ня: вона сама шукає людину, апелюючи до її людяності, пере-
творюючи її на свого активіста (етичного суб’єкта). У зазна-
ченому процесі взаємообміну реалізується суб’єкт-суб’єктна 
настанова на стосунки з біблійним тестом, який перетворю-
ється на предмет особливого роду любові, що нагадує нам про 
античні ідеали творчого цнотливого еросу, але в спіритуаліс-
тичній християнській рецепції. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі вважа-
ють, що елліни створили достатньо стійкий в історії культури 
образ мислителя як «друга» істини («любомудра»), який не 
пізнав свою «наречену» остаточно і не володіє нею, а кохає її, 
постійно жадає, женеться за нею, утім, не може здобути [221, 
11]. Зауважимо, що це не суперечить образу вчителя як воло-
даря істини, оскільки коханець — це потенційний Пан сво-
єї служниці, яку він має підкорити через логіку аргументації.  
У цьому виражена скоріше не відкритість, а замкнутість антич- 
ного космосу. Г. Сковорода, коли говорить про свою закоханість 
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у Біблію, «гарячу пристрасть» і «схильність» («потяг») до неї 
[471, 357-358], синтезує еллінські уявлення про філію (син-
тез) та християнські ідеали агапе (розрив) у розумінні істини 
як досяжної та недосяжної, невідомої і відомої одночасно. Біб- 
лійну істину відомий український мислитель, який називає 
себе «коханцем Біблії», порівнює з пташкою, яка вабить мис-
ливця своєю удаваною близькістю, але ніколи не дається до 
рук, бо самодостатньою насолодою тут виступає сам процес 
«полювання», пізнання заради пізнання [471, 50]. Головним 
механізмом здійснення такого пізнання є екзегетика — безкі-
нечне символічне проникнення інтерпретатора у текст, який 
піддається різноманітним дешифровкам і, у свою чергу, здій- 
снює зворотний вплив на декодувача, забезпечуючи його ду-
ховну самореалізацію. Недосяжна антична істина, якої потріб-
но досягти, оволодіти нею, — це подовження еллінської логіки 
влади. Відкрита заздалегідь істина християнства — це вияв ме- 
тафізики любові апостола Павла, коли на зміну володінню чи 
фантазму оволодівання приходить братерство і дружба в істині.

Наявність відмінностей між античним та християнським 
образом істини не заважає встановити спільне між еллінською 
істиною-Алітейєю та християнською істиною-Софією, між  
діалогом як діалектикою та метафізичною діатрибою: обидві 
процедури становлять зразок розгорнутої між «Я» та Іншим 
спільної духовності, безкінечного потягу до горизонту, що від-
даляється (Третього, правди цілого, самосущого духу, «світлої 
німоти»), з тією різницею, що в античному дискурсі філософсь- 
ка Істина є результатом, а в християнському дискурсі релігій-
на Істина є передумовою умоглядних міркувань у формі бесід. 
Відмінність у розумінні порядкового місця істини стосовно  
діалогу (попереджає діалог або наслідує) визначає відмінність 
у розумінні справедливості як юридичної категорії у захід-
ному та східному законодавстві. Справедливість освячується 
Над-Законом на Сході і сприймається як плід божественного 
авторитету. На Заході з часів демократії в Афінах Закон розгля-
дався як раціонально-правова норма, що випливає з логічних 
суперечок в політиці (демагогії, софістиці) і не має трансцен-
дентального джерела. Звідси — відсутність поняття «права» 



Розділ І 

■ 56 ■

у юриспруденції Сходу, де, натомість, фігурує термін «обов’я-
зок» («борг»), який фіксує ідеал морального служіння Іншому 
як норму буття «Я». «Я» позбавлене права на особисте само-
вираження, але воно виражає себе у тому, що етично служить 
іншим, а інші служать йому. Західне ж «Я» слідує ідеалу есте-
тичної насолоди Іншим, оскільки захист своїх прав усвідомлю-
ється через використання Іншого як інструменту задоволення 
власних потреб.

Суттєвою новизною християнського розуміння діалогу є 
лише не інновація у літературному жанрі організації розмо-
ви, але й включення останньої в абсолютно нову смислову 
парадигму буття, фіксовану умонастроєм агапе — транспер-
сонального і транскультурного космополітичного злиття 
двох люблячих, з акцентуванням спільного начала суб’єктів 
такого злиття (на відміну від грецької «філії», що означало 
станово-корпоративну дружбу на кровних чи духовних за-
садах). У контексті нової, сингулярної та універсалістської, 
спіритуалістичної та персоналістичної, картини світу форму-
ється новий принцип гуманістичного діалогізму, відмінний 
від античної ідеї агону. Якщо для античності діалог — це, у 
першу чергу, епістемологічна категорія — змагання, бороть-
ба двох (чи багатьох) рівноцінних принципів, інтелектуальна 
суперечка, з якої народжується істина, то для християнства  
діалог — це морально-етичне поняття — імператив милосер-
дя і прощення, виражений через любов до ближнього. У супе-
речці є переможець з його мимоволі безжальним ставленням 
до переможеного. У стані милосердя найбільшим переможцем 
є переможений: «Хто-бо найменший між вами всіма, — той ве-
ликий!» [Лк. 9:48]. 

У метафізичному християнському діалозі істини досягає 
той, хто менше за все прагне сперечатися, здійснюючи тиск 
на свого опонента шляхом аргументів: в істині перебуває ге-
рой миттєвого розриву, переривання правил логіки спалахом 
екзистенційного абсурду, віри як дива, а не віри від дива, по-
рожнечі Реального як істинної події («Вірую, бо абсурдно» у 
Квінта Тертуаліана [487]). З цього приводу нагадаємо симво-
лічну оповідь М. Бубера з праці «Діалог» про христологічну су-
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перечку іудея з християнським священиком, яка, триваючи до-
сить довго, була не логічно завершена, подібно до дискусії, але  
неочікувано перервана щирим виразом братських почуттів, 
коли християнин сказав: «Забуто», — після чого опоненти роз-
чулено обнялися [138, 97-98]. У християнському розумінні діа-
логу змінюється не тільки співвідношення сил його учасників 
та порядку слідування істини та розмови, але й сама внутрішня 
сутність розмови. На зміну конкурентній війні-змаганню (фі-
лософів, політиків, демагогів, софістів), де присутній паритет 
позицій як Уявне (а насправді має місце тиск сили), приходить 
вертикальне ієрархічне духовне підпорядкування (людини — 
Богу, Сина — Батьку) — підпорядкування, яке одночасно не 
є владою, а містить егалітарний потенціал свободи, більший, 
аніж фантазмічна рівноправність еллінів, тому що патрональ-
ний діалог діатрибічного типу урівнює сили учасників як ак-
тивістів істини (братів), знімаючи з кожного з них егоїстичну 
амбіційність і перетворючи їх на індивідуальні симетричні фі-
гури стосовно спільної живої правди любові — Бога. Активіст 
істини — це суб’єкт, а не об’єкт, співтворець, а не виконавець, 
активіст істини, а не її пасивний пошукач. Активіст істини 
здатний до теургії як Богодіяння, виконання своїми руками 
божественних цілей, реалізації у собі сакрального начала. Ак-
центуація моменту теургії як спільності універсального і син-
гулярного факторів буття стала джерелом розвитку в діалозі 
метафізики та пов’язаної з нею теологічної діалектики.

1.5. Механіцизм як «убивство» Іншого:  
торжество середнього роду машинерії

Античний архетип діалогу як агону та християнський його 
архетип як агапе передаються у спадок подальшій гуманітар-
ній думці Заходу, визначаючи у ній чергування християнського 
модерну (agape) та зорієнтованого через естетичний Ренесанс 
на античність постмодерну (agon), традиції та інновації, пози-
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ції і негоції, революції і консервації, причому революційність 
тут залишається саме за християнством як за етичним вимі-
ром діалогу-любові. Наприклад, у культурі Відродження з його 
репресивною естетикою діалог як свого роду комунікативна 
гра перетворюється на чисто інтелектуальну розвагу богем-
ної освіченої еліти гуманістів. Ігровий, куртуазний, чутттєвий 
характер діалогу поступово вивітрював його пізнавальну та 
етичну первосутність, яка, починаючи з часів Христа, Сокра-
та, Платона, Конфуція, Павла, Іоанна полягала не тільки і не 
стільки в естетичній насолоді, скільки — у спільному пошуку 
суб’єктами блага і справедливості. Зрештою, — це дискреди-
тувало філософський жанр діалогу в очах мислителів Нового 
часу (вульгарного, низького, сцієнтистського модерну), які на-
магалися сконструювати цілісний, тотальний, лінійний, моно-
логічний образ гармонійно прозорого Всесвіту, побудованого 
на ієрархії причинно-наслідкових зв’язків. У межах такого Все- 
світу головне місце займає не проблема взаєморозуміння «Я» і 
«Ти», а проблема чистого пізнання, суб’єктом якої є цілісна са-
мототожна й самодостатня свідомість — всемогутнє «Я» мис-
лячої істоти, яке є передумовою об’єктивного існування світу. 
Кредо класичного раціоналізму «Мислю, отже існую» (cogito 
ergo sum) Р. Декарта говорить нам: в соціально-інженерній 
технократичній культурі, яку есхатологічно налаштований 
мислитель некласичної парадигми О. Шпенглер влучно назвав 
«фаустівською» [562, 25-26] немає місця для поліфонічного 
діалогу Ф. Достоєвського — лише для одиничного точечного 
дослідження. Поняття Іншого як альтернативи — заборонене: 
воно порушує цілісність системи. Тому на зміну античній де-
магогії (частково відтвореній у ренесансних студіях) та хри- 
стиянській діатрибі приходить принцип колоніального євро-
поцентризму як основа осмислення світу за західним зразком. 
Т. Адорно та інші теоретики тоталітарної культури (Х. Гюнтер, 
І. Голомшток) стверджують, що пізній модерний буржуазний 
раціоналізм, його прагнення до завоювання, оречевлення та 
розчаклування світу, став причиною поширення тоталітарних 
режимів у Європі ХХ століття, зокрема нацизму та фашизму 
[61; 187; 213].
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Дійсно, на перший погляд здається, що буття на межі з Ін-
шим неможливе у межах чистого трансценденталізму. Будь-
яка спроба помістити суб’єкта звернення в діалозі — Іншого —  
в дискурс раціонально-технократичної настанови завершу-
ється тим, що ми його втрачаємо, вихолощуючи до абстрак-
тного, умоглядного, генерованого інтелектом принципу межі 
самості. Світоглядним пріоритетом трансценденталізму є 
гносеологічна спрямованість на «точечний» суб’єкт, що пі-
знає світ, фокусуючи свій онтологічний статус як абстрактний 
центр Всесвіту і обожнюючи тотальне «Я» як мірило буття. 
Останнє дозволяє представити діалог виключно як засіб ло-
гічного самопізнання суб’єкта cogito: для мислячого «Я» за схе-
мою гегелівської тріади «теза — антитеза — синтез» cтанов-
лення відбувається за лінією «Я — Інший — і знову Я»: одна 
позиція, протилежна позиція та їх консенсус. Інший тут постає 
як гегельянське «своє інше» — не як суб’єкт, а як предикат, не 
як субстанція, а як акциденція, не як істота, а як сфера, що є 
додатковою функціональною ознакою пізнаючого «Я». У зв’яз-
ку із цим виникає потреба розмежування термінів «Інший» та 
«Інше», що завдяки приналежності до різних родів прикмет-
ників («Інший» — чоловічого роду, «Інше» — середнього роду) 
особливо яскраво демонструють різницю семантичних відтін-
ків у розумінні образу комуніканта. 

Співбесідник як «Інший» — це жива одухотворена істо-
та, активна субстанція звернення до неї як до «Ти», — в усій 
її реальній безпосередності, недосконалості та нестачі, яка 
мислить, діє, впливає на нас своєю своєрідністю і кидає нам 
виклик самим фактом свого буття і своєю неспроможністю 
(і не бажанням) змінювати ідентичність у відповідь на наші 
домагання. Співбесідник як «Інше» — це пасивне, неодуховто-
рене, мертве, об’єктне начало, середній рід якого налаштовує 
на метафору М. Бубера «Воно» — об’єкт-річ, дана нам з метою 
маніпулювання, використання, споживання, володарювання, 
компенсації власної нестачі, трансформації за допомогою жор-
сткої сили примусу чи м’якої сили омани. «Інше» — це завжди 
уявний сценарій Іншого, який складається внаслідок докла-
дання до нього прямого чи непрямого, реального чи символіч-
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ного насилля. На відміну від активного суб’єкта-істоти, пасив-
ний об’єкт-річ є предикативною додатковою характеристикою 
нашої діяльності і цілком слугує нашим егоїстичним цілям. Як 
предмет табу Інше підпорядковане нам. Як предмет трансгре-
сії Інше підпорядковує нас. Через Інше ми компенсуємо роз-
риви у власній ідентичності, творячи ілюзії образу співбесід-
ника як ідеального ворога чи ідеального друга: або шляхом 
нанесення йому травми по ядру ідентичності в директивній 
цензурі або шляхом утримання його ідентичності на безпеч-
ній відстані в цензурі репресивної толерантності. Можливі й 
інші комбінації насильницьких кроків, наприклад, розбірка 
(фрагментація) і перезбірка ідентичності Іншого шляхом його 
легітимації, толеризації, асиміляції, інкультурації, апропріації, 
номінації, адаптації до себе. 

Раціоналістичний перехід від живого Іншого до культу  
поняття «Інше» — це перехід від реального обличчя до зне- 
особленої якості, від процесу до результату, від дії до її оречев-
лення в статусному вираженні. Подібне «застигання», «окам’я-
ніння» Іншого виражає фантазмічну процедуру його пригні-
чення раціоналістичним розумом. Через спекулятивну логіку 
«Я» доходить до думки про обмеженість власного розуму, що 
спонукає її не стільки до песимістичних висновків про власне 
безсилля, скільки до оптимістичних висновків про існування 
чогось, що виходить за кордони раціонального і являє собою 
межу — відмінне від Я начало, існування якого виводиться, 
але реальні сутність і зміст залишаються апофатичними. Ось 
чому позасвідоме як безодня так лякає: у ній прихований Ін-
ший, що не хоче поставати як «Інше». Звідси — чисто умогляд-
на редукція Іншого до абстрактного принципу горизонту, що 
віддаляється, тримається на відстані, і одночасно — прихо-
ване намагання тоталізувати його відмінність, уподібнивши 
його до себе як до певного центру (уніфікація в глобалізмі та 
плюралізація в мультикультуралізмі — це однакові вияви цен-
тризму на «Я» західного типу). 

Отже, картезіанський дискурс знецінює автономний бут-
тєвий статус Іншого, нівелюючи його до функціонального 
придатку (акциденції) абсолютного субстанціонального «Я». 
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У межах класичної картини світу виникає прагнення подола-
ти раціоналістичний акцент на точечному суб’єкті через іде-
алістичні діалектичні уявлення про «Я» та про Іншого як про 
релятивні втілення «Чогось Більшого» — Абсолютного Духу 
як Третього. Але справа ускладнюється тим, що діалог не є: ні 
синтезом двох у третьому началі, ні консенсусом, ні компромі-
сом, оскільки «Я» і «Ти» в діалозі — автономні, самодостатні, 
відмінні один від одного суб’єкти, ширші за тимчасові маніфе- 
стації єдиної гегелівської істини, відмінності яких долаються 
шляхом солідарності, але не «знімаються» через тотальність. 
Діалог не є ні чистою фіксацією думки на «Я» (уніфікація); 
ні чистим зосередженням на Іншому (плюралізація); ні абсо-
лютним культом Третього як синтезу (жесту подолання «Я» і 
«Ти»). Про деструктивну роль уніфікації у трансценденталіз-
мі свідчить негативний суспільний резонанс від ліберального 
проекту класичного глобалізму (тотального синтезу культур 
на основі «загальнолюдських цінностей», якими за фактом 
були корпоративні цінності Заходу). Глобалістична уніфікація 
не могла не викликати спротив з боку окремих етнокультур-
них кіл як носіїв партикулярної ідентичності, які пручалися 
«міжнародним стандартам». Їх пручання часто набувало ради-
кально непристойних форм релігійного фундаменталізму, ра-
дикального націоналізму, ксенофобії, расизму. Глобалістична 
тотальність мала на меті не загальнолюдську солідарність, а 
синдром «загальних своїх» — поширення планетою уніфіко-
ваних євроамериканських стандартів життя і шаблонів бур-
жуазної ментальності. Викликані глобалізмом конфлікти легі-
тимує зворотна сторона глобалізму — мультикультуралізм, —  
який присягає першому «на вірність» через перетворення 
спровокованих глобалістами відмінностей та протистоянь у 
травматичний ідеологічний культ, офіційно запропонований 
у рамках політики ідентичностей статичних маркетингових 
атомарних індивідів як «гвинтиків» просування глобального 
транснаціонального ринку через кластери єдиної матриці.
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Якщо не шовіністичний тоталітарний глобалізм і не ра-
дикальний етноцентричний ізоляціонізм як дзеркальні ре-
сентименти одне одного, тоді що здатне врятувати глибинну 
сутність Іншого? Тільки наше розуміння того, що Інший — це 
не принцип, не межа, не сфера, не кордон, не річ, не «Воно», 
не акциденція, не уявний сценарій, не об’єкт завдавання удару, 
не данина поблажливої снобістської толерантності, а реаль-
на, конкретна, одухотворена, субстанціонально активна істо-
та. Інший — це жива душа. Первинне значення, яке людська 
свідомість з міфопоетичних часів рефлексії над фольклорним 
образом Чужинця/Монстра вкладала у поняття Іншого — це 
його одухотвореність. Інший — це Чужий і Ближній одночасно, 
який притягує і відштовхує наш егоїстичний погляд, вабить і 
дратує, викликає наші любов і ненависть, зачарування і оги-
ду, страх і трепет, замилування і презирство, постає як «ворог» 
чи як «друг», але саме постає — відкривається «Я» як нуміноз-
не, у формі живого досвіду Одкровення, співбесідника у колі 
«мого» реального життєсвіту, етосу, континууму циркулюван-
ня смислів, емпіричного спілкування у царині безпосередньо-
го онтичного досвіду Dasein (Реального). На відміну від «іншо-
го» в середньому роді, якого можна уподібнити абстрактному 
«Богу філософів», Інший як суб’єкт спілкування подібний до 
втілення живого Бога християнства, Бога як «Ти». Класична 
діалогічна філософія ранніх форм буберизму та левінасизму 
чудово ухопила статус Іншого саме як спраглої живої душі 
(«Ти» Бубера, «обличчя» Левінаса). Так, у Е. Левінаса Інший — 
це конкретна, вразлива, «оголена» людина, подібна до пора-
неного подорожнього у притчі про доброго самарянина, яка 
потребує нашої опіки, допомоги і захисту. Інший у вимірі своєї 
нестачі, беззахисності та вразливості становить «обличчя» — 
не антропологічний зліпок лиця, але духовний образ, що по-
стійно звернений до нас, нагадуючи нам про свою смертність 

1.6. Е. Левінас як трагічна постать:  
час як простір зустрічі з Іншим  

і його апропріація у постмодерні
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і закликаючи нас до переживання провини і відповідальності 
(за висловлюванням Е. Левінаса, потилиця також може бути 
обличчям, якщо це потилиця у чергах до НКВС у сталінському 
СРСР [316, 100]). Усе життя Я є відповіддю на це звернення-на-
каз — відповіддю, що визначає зміст пізнання і перетворення 
дійсності (або, як писав Е. Левінас, кожна новонароджена дум-
ка є «не думкою про… а думкою для…» [315, 235; 322, 90-91]). 

Феноменологія Іншого у левінасизмі мала на меті розко-
лоти уніфікаційний тоталітаризм буття через диференційова-
ний вимір часу, в якому людина зустрічає «обличчя» — живу 
емпіричну даність ворога, друга, сусіда, дивака, чужинця, 
топос якого, сповнений відповідними смислами, необхідно 
витлумачити і зрозуміти через семіотичний аналіз та гермене-
втичну інтерпретацію. Від абстрактного сталого принципу за-
стиглої у своїй вічній недоторканості межі самості Інший стає 
елементом повсякденного буденного існування: час Іншого 
осмислюється як бергсонівський інтуїтивний живий початок 
тривалості, темпоралньості, тяглості, пролонгованої у тріаді 
«минуле — теперішнє — майбутнє». При цьому головну роль у 
тривалості відіграє момент теперішнього — миті процесуаль-
ного становлення у передочікуванні насування близького, але 
непередбачуваного, майбутнього, фіксованої у М. Гайдеггера 
як Dasein, а у Е. Левінаса — як гіпостазіс — актуалізація потен-
ції часовості, перехід від знеособленого до визначеного стану 
речей через прорив минулої і поточної миті у майбутнє, її пе-
ретворення на подію [316; 319]. Цей імпровізаційний плинний 
момент ідеально передає англійська дієслівна форма Present 
Perfect Tense — момент, завершений до певної миті, що вже 
не є теперішнім, оскільки відбулася, але ще не є остаточним 
минулим, оскільки відбулася «тут і тепер», у прийдешньому 
майбутньому («I have come»). Час у реальності, інтерпретова-
ний у феноменологічному контексті як гетерогенна неперед-
бачувана тривалість, фокусується на «тут і тепер бутті» — на 
емпіричних мінливих і плинних виявах існування людини на 
межі з іншою людиною, крізь які за допомогою спів-буття з 
Іншим відкривається онтологічний рівень існування — Са-
мість. Головне — зберегти відповідність онтологічного виміру  
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онтичному, відповідність між синтагмою та парадигмою, 
структурою та історією, мовою та мовленням, знаком і зна-
ченням, миттєвістю та вічністю, Іншим і самістю, сакральним 
і профанним, земним і небесним, божественним і людським, 
трансцендентним та іманентним, смертю і безсмертям. У цьо-
му аспекті наріжний камінь релігійності у Е. Левінаса та його 
однодумців з філософії діалогу мав би залишатися недоторка-
ним, як вічна універсальна істина присутності Бога в обличчі 
земної людини, але завдяки деконструюючому впливові пост-
модерну (зокрема, деррідіанства) левінасизм втратив онтоло-
гічні адеквації, ставши простою симулятивною «іншологією», 
транскультурним середовищем екстатично пустих, уявних, 
релятивних інших. 

Тому подальша апропріація феноменології Іншого з боку 
прибічників ідеології глобального постмодерного цифрового 
мультикультуралізму довела протилежне: вчення Е. Левінаса 
та його послідовників було наскрізно десакралізоване і пе-
ретворилося на політичний спосіб легітимації культу інших 
заради інших, самих собі інших, інших, розчинених одне в 
одному в екстазі комунікації, екранної фасцинації та гіперре-
алізму симуляції. Концепт Іншого у феноменології, фіксуючи 
непередбачуваність та нелінійність буття людини як суб’єкта 
спілкування, віддзеркалив поступовий процес ескалації чу-
жості  — вбирання в себе Чужого шляхом виходу за межі упо-
рядкованого простору «Я» назустріч світові, виходу назустріч 
інформаційному сміттю Всесвіту проти власної волі. На межі 
із світом відбувається ідентифікація Я-суб’єкта шляхом вста-
новлення схожості і відмінності його з Уявним Чужим. Чужий, 
який став Іншим, — це вже не просто аморфно-розпливча- 
стий образ монструозної небезпеки, долі, смерті; це — уявний 
об’єкт, який подібно до «Я», має властивості особистості, але 
не справжньої, а зручної для нас. Такий Інший утворює пев-
ну «туристичну», екзотичну «цікавинку». Втрачаючи відверто 
панічний флер агресивності, Інший, на відміну від Чужого, є 
більш оформленим, конкретним, пластичним, а, відтак, — і 
більш принадним в естетичному сенсі. Він здатний безпосе-
редньо визначати буття «Я» не лише страхом, але й спокусою. 
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Інший може стати фантазмом, об’єктом бажання, petit a, який 
компенсує «Я» його розриви та слугує дзеркалом (двійником, 
іміджем). Іншим перетворюється на глобальну ілюзію атомар-
ного мультикультурного суспільства. 

1.7. «Це тебе не стосується! —  
Це тебе стосується!»:  

подвійне послання для Іншого  
як панівного означника

Вирісши із Чужого (агресивного Іншого), Інший як Інший 
зазіхає на мене по-своєму, розглядає мене (оптика погляду), 
відчужує особистісні можливості «Я» («прихована смерть моїх 
можливостей»), маніпулює мною, перетворює «буття-для- 
себе» в «буття-в-собі» (термінологія Ж. П. Сартра) [469]. «Роз-
глядаючи» мене, Інший трансформує мене у відсторонений 
об’єкт споглядання і спонукає до самовизначення в його ко-
нотаціях: ніщо так не дратує, як байдужий Інший (лібераль-
ний іронік, мертвий Батько, відсторонене атомарне чуже «Я»). 
Гола об’єктність, якою стає відчужене «Я» під пильним нагля-
дом бажаного і недосяжного Іншого, викликає змішані почут-
тя насолоди, сорому, страху та гордості. Ці почуття віддзерка-
люють зяяння — психологічну травму від Реального Іншого, 
позбавлення якої можливе через нього самого, але в уявному 
варіанті. Інший живе в «Я» як дещо, що перевищує його мож-
ливості і допомагає йому у проекції фантазму. Бажання спону-
кає людину до втечі в царство інакшості внаслідок пережитих 
комплексів чистої об’єктності «нагляду», воно також може  
переживатися як посилення умонастрою удаваного ізолю-
вання (подвійне послання: «Це тебе не стосується/Це тебе 
стосується!»). Тому ізоляція завжди обертається іншою сто-
роною — інтенсивним бажанням до сповідальності (від ек-
зистенційно наповнених «вагонних розмов» до чатівських  
пустих суперечок). 
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Отже, феноменологізм Іншого як панівного означника са-
мовизначення також демонструє свої межі, як і трансцендента-
лізм «Я»: Інший виявляється уявним сценарієм ідентичності, 
любов — фантазмом, зачарування Іншим — жестом травма-
тичної, пасивної і репресивної, толерантності. Час, ідеалізо-
ваний Е. Левінасом у якості місця зустрічі з Іншим, перетво-
рюється на фатальну кінцевість міфічного часу як безкінечної 
публіцистичної миті «фейкового теперішнього», у якому люди, 
що спілкуються одне з одним, не бачать одне одного справж-
німи, дійсними, реальними: вони мають спільного фантазміч-
ного ворога, втіленого у негативній програмі дій, але не ма-
ють позитивної програми співробітництва; вони знають, чого 
або кого вони не хотять, але не знають, що вони хотять, даючи 
можливість зовнішнім силам вирішувати за них та рухаючись 
замкнутим колом символічних ідентичностей. Найбільша 
небезпека, яка може скластися від цілковитого перенесення  
Іншого у сферу емпіричних частковостей практичного досві- 
ду, — це спокуса повного розчинення «Я» як Іншого для ін-
ших, наслідком якої є релятивація цінностей, відчуження, ци-
нізм, екзистенційна нудьга, туга і криза ідентичності, що ви-
никають внаслідок відмови від трансцендентних смислів на 
користь іронії та іманенції, відходу від великих наративів на 
користь малим. 

Порожнеча завжди заповнюється ідеологіями. Зворотним 
боком постмодерної деконструкції універсального метанара-
тиву іншості як сакральної цінності є створення симулякрів 
Іншого, його ідеальних подоб (фантазмів), схожість з якими 
вигадується: саме на цій думці ґрунтується трактовка Іншого 
у психоаналізі Ж. Лакана [306; 310; 311]. Лаканівський спосіб 
постановки проблеми Іншого кардинально відрізняється від 
усіх інших концептів даного образу і служить суттєвим чин-
ником критики діалогічної філософії. Діалогічна традиція над-
то ідеалізує функції Іншого, який з’являється у свідомості «Я» 
виключно як зворотна точка ідентифікації. Складається вра-
ження, що очікування Іншого набуває характеру магічного «за-
клинання» і необхідне виключно для підтвердження власного 
буття. Інший за таких умов втрачає свою самостійну цінність, 
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що призводить альтруїстичні імперативи діалогізму до пов-
ного самозаперечення. Лаканізм відверто пропагує пануван-
ня Іншого над «Я»: Інший — це просто результат втрати нами 
нашого позасвідомого, чистий об’єкт бажання, ілюзорно-ком-
пенсаційний механізм заповнення пробілів в ідентичності.  
В класичних дисциплінарних суспільствах раціональний Едип 
накладав на Іншого табу. В некласичних трансгресивних су-
спільствах Анти-Едип табуюється Іншим. Пан і Раб міняються 
місцями: спочатку «Я» було панівним означником для Іншого, 
віднині ж — усе навпаки: Інший є панівним означником для «Я».

Ж. Лакан пориває із будь-якою раціоналістичною філосо-
фією в дусі Cogito. Інший — екстрапольована субстанція само-
визначення, яка сама зустрічає «Я» і стосовно якої ідентичність 
моделюється як сукупність ефектів визнання мене Іншим. 
Ж. Лакан веде мову про травматичну появу Іншого в безпосе-
редньо-стихійному досвіді дитинства індивіда, на стадії «дзер-
кала» як базового механізму самоідентифікації особистості 
[311]. На даній стадії суб’єкт, що відчуває нестачу дійсності 
(регістру Реального), перебуваючи у травматичній реальності 
неконтрольованого досвіду, отримує неоціненний дар — зоро-
вий образ самого себе як цілісного тіла, як певного оформле-
ного візуального гештальту, — що є передумовою формування 
ідентичності суб’єкта як двійника власного віддзеркалення. 
Цей ідеальний і правильний, гармонійний і пропорційний, си-
метричний і зібраний, завершений і статуарний образ, побаче-
ний у дзеркалі, набуває майже міфологічних рис: він є чимось 
уявним, ілюзорним, «за-дзеркальним», зовнішнім, відчуже-
ним від Я, але таким, яке здатне впливати на ідентифікацій-
ний процес та формувати фантастичні уявлення людини про 
саму себе (регістр Уявного). Уявний образ ідеального Іншого 
(у Ж. Лакана — лат. «imago» — «імаго») надалі розпадається на 
безкінечну кількість фігур оточення — культурних репрезена-
тацій (кіногерої, мас-медійні персонажі, рекламні ролики, бло-
гери, журналісти, віртуальні «френди», зірки ТВ тощо), що слу-
жать еталоном, продовжуючи тим самим містерію дзеркала у 
бутті кастрованого «Я». Людина виявляється захопленою цією 
зовнішньою ідентифікаційною моделлю, яка постає як autre, 
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або «об’єкт маленьке а», для Я-суб’єкта. Із вступом людини у 
світ мови, що відбувається паралельно із «стадією дзеркала», у 
її бутті з’являється останній і найбільш значущий символічний 
Інший (Аutre з великої літери «А»), яким є виражена в знакових 
структурах культура (регістр Символічного). Стосовно культу-
ри (Символічного, Великого Іншого) суб’єкт постає як означу-
ване, як функція. Звідси — ставлення до себе як до предмета 
бажань Іншого, намагання ідентифікувати себе відповідно до 
його бажань, бажання стати предметом бажань іншої людини. 
Принадність лаканівської філософії полягає у спробі створи-
ти грандіозний пост-картезіанський проект спілкування, але 
у межах даного проекту Інший повністю позбавляється свого 
автентичного етичного пафосу. Більше того: щодо лаконізму 
повторюється та ж сама небезпека апропріації вчення Ж. Ла-
кана з боку постмодерного дискурсу. Інший перестає бути  
реальним суб’єктом, що формує довіру, повагу, турботу, любов, 
відповідальність, перетворюючись у агресивно-маніпулятив-
ний концепт агресії та підкорення (панівний означник). Пост-
модерні мультикультурні версії клінічного психоаналізу мало 
чим відрізняються від постмодерних мультикультурних вер-
сій естетичного діалогізму, заперечуючи моральний діалог, 
любов та щирість у стосунках, заперечуючи довільний етос та 
категоричний імператив у ставленні до Іншого, підмінюючи 
його символічним означником мережі. Недарма постмодерна 
версія лаканівського психоаналізу примусового Символічного 
піддає критиці не пізні (також постмодерні, мультикультурні, 
ризомні, естетичні) версії філософії діалогу, а саме ранній, ав-
тентичний діалог Реального як подію істинної зустрічі.

1.8. Інший як бездомний герой

Як бачимо, ми не можемо знайти Іншого у царині транс-
цендентального модерну символічного «Я» і не можемо його 
знайти в царині іманентного уявного «не-Я». Філософія діа-
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логу ХХ століття не змогла утриматися на кордоні модерну та 
постмодерну. Тому, виходячи із проведеного нами аналізу по-
няття діалогу, можемо достеменно здійснити лише негативну 
ідентифікацію даної категорії, сказавши, чим діалог не є. Діа-
лог не є суб’єкт-об’єктним зв’язком «Я» та Іншого, тому що Ін-
ший у діалозі не є пасивним предметом, предикатом «Я», але 
має самодостатній онтологічний статус. По тій самій причині 
діалог не є ієрархічною субординацією, оскільки діалогічна ре-
альність виходить за межі будь-якої тотальності, системності, 
центрованості та підпорядкованості елементів. Отже, Інший 
не утримується у межах класичної картини світу, наслідком 
якої є тоталітаризм ХХ століття, що знищує Іншого напряму 
шляхом відвертого прямого насилля, реального травматично-
го удару по його ідентичності. 

Одночасно діалог не утримуєтсья і в межах постмодерної 
риторики символічних відмінностей: він не є жестом «культур-
ної дипломатії», він уникає будь-яких виявів сентиментально-
го насилля, що прийшло разом з мультикультурною політи-
кою ідентичностей, яка розпочинається із спроб апропріації 
чуттєвих аспектів левінасизму на шкоду його сакральним та 
соціальним аспектам. По-перше, тому що діалог (на відміну 
від «філії») є явищем соціальним та універсальним і виключає 
будь-яку надмірну чуттєвість та приховану тотальність, у яку 
неминуче обертається фантазм «Я» і «Ти». Діалог також не є 
чисто плюралістичною іншологією, концептом інших як тіль-
ки інших, панівних інших, символічних інших, що утримують-
ся на відстані одне від одного та фрагментуються із селекці-
ями в стані ліберальної іронії, репресивної толерантності та 
лояльності. «Обличчя» Е. Левінаса ніколи не стане «личиною» 
ліберального фашизму. 

Легітимне дистанцювання від ідентичності Іншого як не-
проникної перформативної субстанції в новому тоталітаризмі 
ранить не менше, ніж відвертий удар по ній — у традиційному 
тоталітарному суспільстві. Символічне насилля за жорстокі-
стю нічим не поступається реальному, бо маскує глобальний 
конфлікт, тим самим легітимуючи агресію. Прихована про-
паганда шовінізму нічим не краща за явну, ліберальна розсі-
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яна цензура нічим не краща за пряму, директивну і команд-
но-адміністративну, м’яка сила завжди приховує жорстку, 
мультикультуралізм приховує глобальний контроль, оскільки 
плюралізм завершується зяянням і заповненням порожнечі 
травматичними ідеологіями конформізму, ресентименту, бу-
лінгу та расизму, відстеження й упорядкування яких здійснює 
машина (мережа, ризома). Постмодерний плюралізм пізніх 
версій левінасизму та психоаналізу знищує притаманну для 
діалогу універсалістичність, виражену в тріадичній діалекти-
ці стосунків «Я», Іншого і Третього — фігури, що диференціює 
тотальність й уніфікує плюральність, вносячи в емоційне поле 
стосунків момент раціональності (свідка, посередника, Зако-
ну, Над-Закону), у єдність — багатоманітність, у багатоманіт-
ність — єдність. Таким є Третій у категоріях позитивно-ідеа-
лістичної діалектики та діалектичної теології (метафізики) 
середньовічного персоналізму.

З іншого боку, діалектика Третього в діалозі завжди су-
проводжується радикальним метафізичним розривом (пере-
риванням, протиставленням, порожнечею, трансцензусом, 
вакуумом, зяянням, Реальним, нестачею, надлишком). Якщо 
виходити з твердження, що Інший — це межа, то народжен-
ня його відбувається саме на кордоні метафізики і діалектики, 
сакрального і профанного, онтологічного і онтичного, духов-
ного та емпіричного, універсального і партикулярного, Реаль-
ного та Символічного, трансценденталізму та феноменології, 
класики і посткласики, синтагми і парадигми, тобто з автен-
тичних гуманістичних виявів раннього модерну (від Канта 
періоду категоричного імперативу до Бубера з його «Ти») і 
раннього постмодерну (від Левінаса на стадії «обличчя» до 
Лакана у фазі Реального). Зазначене змушує говорити про пев-
ну «бездомність» концепту Іншого в історико-філософській та 
культурологічній матриці, про його принципову невідповід-
ність «правилам гри» як класичного, так і некласичного, як 
модерного, так і постмодерного дискурсів, про необхідність 
його критичного переосмислення у межах нової онтології та 
етики — психоаналітичної онтології надлишку та універсаліс-
тичної етики суб’єкта істини, події, любові, невисловленого.



Розділ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 
ПРОБЛЕМИ:

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС  
ДІАЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ЙОГО МЕЖІ





2.1. Культуралізм  
як спроба ідеологічної номінації діалогу:  

досвід повернення події

З  аналізу попередньої глави стає ясним, що діалог як 
 синтетичний (але не еклектичний) світоглядний кон-

цепт — цілком сумісний, як з вищими філософськими виявами 
модерну, його позитивною метафізикою присутності (бубе-
ризм, релігійна філософія Сходу, гайдеггеріанство), його по-
зитивною ідеалістичною, матеріалістичною та теологічною 
діалектикою (кантіанство, гегельянство, марксизм), його не-
гативною онтологією Реального (лаканізм), так і з вищими 
виявами класичного раннього постмодерну (левінасизм на 
межі з деррідіанством), якщо останній передбачає постлака-
нівський психоаналіз надлишку і логіку виключення. У філо-
софії діалогу можлива екзистенційна зустріч модерної етики 
і постмодерної естетики на рівні Реального як радикального 
розриву з панівними означниками, але неможливі жодні ма-
ніпуляції із Символічним, які супроводжують апропрійовані 
неоліберальною ідеологією «культуралістський» модернізм 
(глобалізм, мондіалізм) та «культуралістський» постмодер-
нізм (мультикультуралізм, культурний релятивізм). Сучасна 
прикладна культурологія, перетворена на «культуралізм», 
стала сервісним придатком фінансового світу глобального 
цифрового капіталізму, і вона намагається зробити діалог 
своїм кейсом, ідеологічним виправданням «культурної дипло-
матії» та репресивної толерантності. З точки зору семіотики 
культури діалог як пошук «невисловленого» начала (правди 
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Цілого, домовного духу мови, хори, архетипу, Софії-Логосу, іс-
тини) розташований на перетині синтагми і парадигми, ста-
тики і динаміки, синхронії та діахронії, метонімії та метфори, 
горизонталі і вертикалі, руху і спокою, простору і часу, діалек-
тики та метафізики, традиції та інновації, позиції та негації, 
еволюції і революції, подібно до серединної точки «нульової 
фонеми», або «імені Бога»: в ньому сходяться розрив і синтез, 
протиставлення і повернення, іновація і традиція, психоаналіз 
і релігія, революція і пам’ять, ствердження і заперечення. Від-
так, концепт діалогу стає філософською істиною, подібною до 
ефекту горизонту, що безперервно віддаляється, але не підда-
ється номінаціям. 

Ось чому ми говоримо віднині про обмеження культуроло-
гізації діалогу: це фактично означає припинення агресивного 
наступу на діалог риторики кліпових комунікативних фраг-
ментів сучасної ідеології, чого ми не усвідомлювали в 2012 ро- 
ці, коли в межах класичного етико-релігійного левінасизму  
намагалися захищати активну толерантність як чутливу про-
никливість, що не спрацювала в сучасній історії, призвівши до 
кризи метафізичної ідентичності та до гібридних інформацій-
них війн, і це необхідно з критичною сповідальністю наукової 
етики філософа визнати як власну помилку, наївність якої не 
заперечує її тяжкості. Діалог віднині не може фігурувати ні як 
пасивна толерантність, яка культивує вседозвленість, розді-
ляє відповідальність за існування соціального зла та підтри-
мує конфлікт із страху перед агресором (Тінню), ні як репре-
сивна толерантність, яка не просто попускає (ігнорує) зло, але 
й надає йому свідому перевагу, виходячи із селективних пріо-
ритетів влади ринку, що фрагментує ідентичності численних 
інших на сприятливі і та несприятливі для його корпоратив-
них інтересів. Релятивація активної толерантності у бік ак-
центуації відмінностей, позбавляючи останню універсальної 
основи солідаризації, вихолощує з «тіла» толерантності її ек-
зистенційне напруження щодо феноменологічного утримання 
від суджень заради спільного блага (адже його немає або воно 
артикулюється як Уявне — ілюзія). Тоді терпимість перестає 
складати духовне утруднення і вимагати морально-вольових 
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зусиль, бо все є дозволеним з точки зору індивідуальної на-
солоди контекстних інших серед інших (одночасно, не дозво-
лено абсолютно нічого, оскільки, трагічний парадокс «смерті 
Батька» як регулятора суспільної моралі створює невизначену 
ситуацію, коли, після загибелі фігури Великого Іншого «сини», 
позбавлені цензора, регулятора і контролера бажань, перебу-
вають у стані трангресії, шоку і розгубленості, вдаючись до 
суворої самоцензури, до погодження з машинним контролем 
і до свідомого добровільного обмеження самих себе ще більш 
жорсткими рамками нового тоталітаризму під тиском страху 
від безодні власного позасвідомого).

Утім, були і позитивні моменти включення діалогу в куль-
турологію. Невизначеність смислу філософського діалогу 
змушувала тоді багатьох дослідників (у тому числі, і нас) до 
трансформації діалогічної філософії у дискурс іншої парадиг-
ми, яка б дозволяла феноменологічно розкрити її прикладні 
аспекти, уникнувши питання про онтолоігчну сутність, якого 
нам, на щастя, так і не вдалося уникнути. Такою адресою екс-
плікації діалогу стала феноменологічна, культурно-антропо-
логічна та естетична парадигма культурології, яка дозволяла 
вийти за межі чистого трансценденталізму у питанні про єд-
ність і багатоманітність, універсальність і сингулярність, все-
загальність та одиничність, синтагмальне і парадигмальне, 
статичне і динамічне начала діалогу і звернутися до проблеми 
амбівалентного поєднання в суб’єкті культури принципу сво-
боди особистості (самості) та принципу соціальності (прина-
лежності до оточення, відкритості світові). Але наявність цих 
моментів ніяк не перекреслює факт партикуляризації діалогу 
в культурології як інструменту обслуговування інтересів ок-
ремих владних груп. 

Нині нам видається така культурологізація не прийнят-
ною, і, наразі, ми докладніше пояснимо чому. Культурологіза-
ція явищ є частковим виявом культуралізму як неоліберально-
го ідеологічного жесту зсуву глибинного базового соціального 
конфлікту на більш часткові, прикладні речі, пов’язані з гете-
рогенними ідентичностями. Уподібнення всього вивченого 
культурі або розчинення всього осягненого в культурі є зруч-
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ним способом ескапічної втечі мислителя у світ трангресова-
них бажань та репресивної естетики, втечі від довільного етосу 
у царство волюнтаристської постмодерної ідеології глобаль-
ного світу. Окрім того, сама культурологія як наукове поле, яке 
надає світоглядне обґрунтування жестам культуралізму, — не 
без впливу американської версії культурної антропології (ре-
лятивізм, школа «культура-і-особистість» тощо), що стає май-
же догматом, — є наскрізно ідеологічною у наш час, що змушує 
згадати геніальні передбачення Б. Хюбнера щодо ідеологічної 
фальсифікації культурології в Україні, яка, при усій різниці 
внутрішнього контенту (колись — марксистського, нині —  
англо-саксонського та етніцистського), посіла в 1990-ті роки 
місце спорожнілих кафедр партійної пропаганди і при зміні 
Уявного (кольору прапорів та векторів ідентичностей) пе-
рейняла від попереднього радянського спадку його найгірші 
риси, відкинувши найкращі: так, культурологи успадкували 
ретроградні — реально-символічну мову, трюїзми, шаблонні 
структури мислення та агітаційні знаки, зокрема нині в куль-
турології має місце ідеологічне виховання «homo culturologicus 
або homo democraticus» як мішень академічної освіти студен-
тів, яка долає спеціалізацію та інтегрує індивіда у відкрите де-
мократичне суспільство. Чи не обернулася інституціонально- 
ідеологічна необхідність/відсутність (скасування марксиз-
му-ленінізму) в академічне створення культурології?» [15, 11]. 

Культурологи нині старанно уникають долі онтологів 
культури, відсторонюючись від глибин буття і міркування 
над сутностями, заперечуючи необхідність багатократного 
з’ясування генезису «останніх» понять, вдаючись до рятівного 
прийому снобів («використання за умовчанням»), відмовля-
ючись ще раз і ще раз ставити гетевські запитання про сут-
ність апропрійованих глобалістичної матрицею речей, щоб 
повернути словам їх справжні імена. Справа завершується 
розчиненням в плюральній еклектичній сукупності приклад-
них міждисциплінарних кейсів, де міждисциплінарність як 
тимчасовий вдалий ключ для формування власної гіпотези 
одночасно перешкоджає здійсненню спеціалізованого нау-
кового відкриття і вказує культурологу на кастрацію його 
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свідомості, схильної до ілюстративно-констатаційних описів 
речей у стилі «коротенько про Всесвіт», як справедливо гово-
рили М. Вебер, А. Грамші та У. Еко [162; 195; 566–568]. Вузько 
мистецтвознавчий, підкреслено волюнтаристський у своєму  
постмодерні, естетичний стиль викладу еклектичного матері-
алу з різних галузей довершує справу трансгресії культуроло-
гії як фантазму в «машину бажань» глобального капіталізму. І 
виникає запитання, яка з форм пропаганди є більш прийнят-
ною: пряма директивна, як це мало місце в марксистсько- 
ленінській філософії культури, чи непряма неоліберальна, як 
це має місце в сучасній «транскультурній», позірно феномено-
логічно нейтральній культурології? 

Культурологія, якій загрожує повне перетворення в ідеоло-
гію глобального мультикультурного світу, у Реальне політич-
не як Уявне аполітичне уникає артикуляції слова «політика», 
що лише ускладнює проблему, позбавляючи нас критицизму. 
Нині культурологічна методика як похідна від матриці кла-
сичних філософських наук про дух не є єдиною, регіонально 
й локально розпадаючись на безліч крил, головними серед 
яких є синкретизм (інтуїтивізм герменевтики) і критицизм 
(позитивізм феноменології), що відображають, відповідно, ко-
лективістські та індивідуалістичні цінності Сходу і Заходу, при 
всій умовності даного поділу. Природне прагнення людини до 
збереження недоторканості й нарощування індивідуальної 
ідентичності, з одного боку, та не менш природне прагнен-
ня до спілкування й кооперації, з іншого боку, виражається в  
необхідності переплетення у сучасному культурологічному 
мисленні установок на універсалізм (єдність) та партикуля-
ризм (багатоманітність), що визначають моністичні, трансцен-
дентальні, семантичні (для універсалістичної, філософської, 
психологічної, гуманітарної культурології) або плюралістичні, 
емпіричні, семіотичні (для партикуляристської, соціальної, 
позитивістської, антропологічної культурології) орієнтири 
науково-філософського пізнання дійсності. 

Спробуємо ставитися до перспектив культурологізації  
діалогу з певними обмеженнями, викладаючи результати цьо-
го процесу та одночасно прогнозуючи альтеранативні пер-
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спективи як для діалогу, так і для культурології, якщо вони ще, 
звісно, — реальні. Не віддавати культурологію ідеології — таке 
саме важливе завдання, як не віддавати діалог постмодерній 
толерантності. Вибивання виправдального background-у у 
вигляді символічних «пристібок» з лона символічної геге-
монії означає позбавлення її права номінувати феномени на 
свою користь. Культурологічна парадигма на академічному, 
теоретичному рівні обгрунтовує механізми досягнення опти-
мального балансу між індивідуальним і колективним почат-
ками людського буття, фіксованими такими ключовими її 
концептами як: Чужий, Інший, Ближній і Третій. Специфіка 
наукового культурологічного підходу до аналізу діалогу та  
діалогічної філософії полягає у розумінні Чужого, Іншого, 
Ближнього, Третього не просто як комунікативних одиниць 
чи панівних означників ідентичностей, а як універсальних 
культурних смислів, що дозволяє поєднати різні форми об’єк-
тивацій даних смислів, типологізувавши, відповідно, різні мо-
делі і форми діалогу (особистостей, текстів, цивілізацій): мова 
йде про інтерсуб’єктивний, інтеркультурний та інтертексту-
альний види діалогу. 

Крім того, соціально-етичне та психоаналітичне тлума-
чення основних фігур інтеракції (Чужого, Іншого, Ближньо-
го як носіїв символічних діалектів ненависті, толерантності 
і солідарності, колець Борромео — Уявного, Символічного і 
Реального) уможливлює проникнення на архетипні менталь-
но-духовні рівні, які складають глибинну суть діалогу. Вико-
ристання відповідних термінів (Чужий, Інший, Ближній) з 
великої літери у контексті даного дослідження не є простою 
даниною філософським метафорам чи виявом академічного 
неврозу. Ці категорії є інтегральними концептами, які фіксу-
ють зміну у ставленні культурного суб’єкта до людей навколо 
себе. У залежності від того, як ми сприймаємо іншу людину: 
як Чужого, як Іншого або як Ближнього, — змінюються наші 
уявлення про самих себе і світ. Введення даних конструкцій на 
рівні образів-понять (формул-сигнатур), що є одночасно про-
дуктами логічного (критично-марксистського) та поетичного 
(гайдегеріансько-традиціоналістського) мислення, дозволяє 
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нам виявити амбівалентне намагання суб’єкта досягнути гар-
монії між вірністю своїм принципам і повагою до переконань 
інших через пошук спільної одухотвореної основи взаємодії. 

З іншого боку, ми вміємо вчасно поставити крапку у злов-
живанні діалектичною тріадою «Чужий — Інший — Ближній» 
у діалозі як у нібито виключно динамічній, універсальній, 
еволюціоністській лінії поступового поетапного послідовно-
го розвитку, як він тлумачився у рамках модерного ідеалізму 
чи модерного матеріалізму, а також у межах постмодерної ді-
алектичної негації (тим більше, останньої). Діалектика — це 
далеко не єдиний шлях діалогу, у якому часто присутній ек-
зистенційний момент миттєвого, катарсичного, метафізично-
го відкриття Чужого як Ближнього, момент Одкровення, си- 
туація істини-події, моментального радикального розриву з 
попереднім стереотипами мислення й дії та раптового припи-
нення ксенофобії на користь спалаху любові і доброти. У ді-
алогові є місце як для стихійної спонтанності (в екстремаль-
них умовах і/або при належній моральній готовності героїв 
прийняти Іншого одразу), так і для планомірної послідовно-
сті (у побутових умовах і/або при недостатній духовній за-
гартованості, яка вимагає від героїв поступового звільнення 
від символічних стереотипів). Де є розрив, там є і синтез. Де є 
революція, там є і консервація. Де є метафізика культурного 
«злету», там є і діалектика цивілізаційного «осідання». Ото-
тожнювати діалог з діалектикою — можна і навіть корисно, 
але небезпечно перебільшувати виключну діалектичність 
діалогу, особливо у просторі чисто постмодерної комунікації 
як негативно-діалектичної онтології ризоми. Поступове оду-
хотворення співбесідника і потепління ставлення до нього 
можливі там, де радикальний розрив у пориванні до пере-
живання доброти суб’єкт здійснити не в стані в силу своєї не- 
зрілості або відсутності відповідних екзистенційних обставин, 
які б підштовхнули його до прориву в Реальне. Але там, де уні-
версальна етика дозволяє «розшивку», сказати буберівське: 
«Забуто!» — і обійняти опонента — вершина діалогічного по-
двигу істини як події, як спів-події безсмертя, як зустрічі двох 
нестач, двох голосів самотності. 
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Досягнення балансу між метафізичним розривом (син-
тагма) і діалектичним синтезом (парадигма), усвідомлене як 
духовно-практична проблема, підводить нас до критики при-
кладного аспекту діалогу в культурології. Прогресуюча реля-
тивація цінностей, унормована постмодерними принципами 
лояльності, плюралізму, ліберальної іронії, деконструкції ме-
танаративів, відбуваються на тлі притаманної для постмо-
дерного світобачення репресивної естетизації буття, що від-
нині сприймається переважно у категоріях чуттєвого досвіду. 
Домінанта останнього як формули примусу до переживання, 
виникнувши як природна реакція постмодерної свідомості на 
утиск індивідуальної свободи з боку знеособленої центрова-
ної структури модерну, дійшла, тим не менш, до своєрідного 
самозаперечення, поставивши під сумнів існування загально-
людських цінностей та універсальних культурних смислів, що 
складають духовний вектор ідентифікації суб’єкта, і спрово-
кувавши його травму, руйнацію індивідуальності, порожнечу, 
ризик і, як ресентиментальний наслідок спустошення, — то-
тальний контроль. Відбувається трансгресія, бажання пере-
ходять в автоматичний режим фатального «онкологічного» 
самовідтворення, і діалог міг би стати альтернативою маши-
нерії смерті, якби сам не був би апропрійований «машиною 
бажань». 

Звичайно, що постмодерністська деконструкція метана-
ративів, що завдяки своїй дисциплінарності заважають роз-
кріпаченню людської індивідуальності, не може не викликати 
певної долі симпатії — своєю щирістю, своєрідною відверті-/ 
стю тотального іронізування, чесністю прагнення до звільнен-
ня. Тим не менш, подібна відвертість, попри всю свою позірну 
принадність, не може не насторожувати. Визвольний потен-
ціал постмодерну «спотикається» об власну порожнечу. Під-
вищена феноменологічна увага до чуттєво-тілесних аспектів 
буття людини як до таких, що забезпечують найповніше ек-

2.2. «Смерть автора» як «смерть читача»:  
невротична активність в гіперреальності
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зистенційне переживання світу, та пов’язаний із нею перехід 
від вербальності як домінуючої форми сприйняття людиною 
світу — до візуальності як до трансгресії бажання викликають 
до життя так звані «актуальні» форми темпоральних комуні-
кативно-мистецьких практик, зокрема феномен «медіа-арту», 
в контексті якого опосередкована новими інформаційними 
технологіями комунікація передбачає інтерактивність як легі-
тимовану невротичну пасивність. Зміщення акцентів від авто-
ра до реципієнта у мережі, до читача тексту як уявного співав-
тора, здатного впливати на текст і тим самим продовжувати 
його (завершувати, трансформувати, змінювати, викривляти, 
перегортати) завершується припиненням авторської актив-
ності взагалі, оскільки за автора тепер усе вирішує машина 
бренду, — так само, як і за читача, переймаючи на себе їх право 
насолоджуватися і діяти, їх активність і їх пасивність. 

У інтерактивному спілкуванні, здійснюваному в медіа- 
реальності, не відбувається зняття суб’єкт-об’єктної опозиції: 
замість дуалізму суб’єкта і об’єкта ми занурюємося у світ чи-
стих симулятивних об’єктностей споживання. Адже, долаючи, 
на перший погляд, прірву відчуження між задумом та резуль-
татом творчості через так звану «креативну інтерактивність», 
«Я» (суб’єкт) та Інший (об’єкт), тим не менше, не лише не  
наближаються одне до одного, але й віддаляються, потрапля-
ючи у простір атомарного усамітнення в екстатично насиче-
ній психоделічним спілкуванням мережі. Самотність стає го-
ловною проблемою сучасної людини. Читач, який віднині має 
право продовжувати текст за автора, вбиває не лише автора 
(«смерть суб’єкта»), але й самого себе, тому що він не здатний 
стати другим автором, навіть співавтором: він просто розчи-
няється в плюральності послань відчисленних уявних авторів. 
Це лякає його і спонукає до перекладання активності на маши-
ну. Він насолоджується через Іншого — через кібернетичного 
Батька, через його перверзивну машинерію, через Символічне 
ризоми, віддаючи свою активність сфері цифрової знаковості. 
Ліквідуючи ті зусилля, які докладаються до розуміння Чужого 
за допомогою ефемерної символічної праці, зусилля з подо-
лання власної упередженості або через діалектику, або через 
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метафізичний розрив (коли Чужий стає Ближнім), ми тим са-
мим нівелюємо цінність самого розуміння як основи діалогу. 

У просторі новітніх дигітальних технологій як своєрідній 
семіосфері плюрально розсереджених «інших», легкість ін- 
теракції означає психоделічний ектаз комунікації та її супро-
від — хворобливу фасцинацію, — формально-оперативний, 
зачарований своєю формальністю, тимчасовий, перформатив-
ний зв’язок випадкових партнерів — «ніби» автора і «ніби» 
читача, — ризомність (поверховість) спілкування яких не 
опосередкована більше ніяким онтологічним, моральним, до-
вільно-етичним, вольовим, духовним зусиллям з подолання 
конфлікту між ними. На зміну конфлікту приходить беззахис-
ний злий гумор, драму замінює естетизована катастрофа, ре-
альність грає роль самої себе, перетворюючи Чужого на медіа- 
спектакль естетизованої чужості. Відсутність Чужого, якого 
необхідно «приручити», фактично є відсутністю Ближнього, 
який завжди апріорно є чужим, ворожим, але необхідним лю-
дині для самоактуалізації. Символізація капіталу, символіза-
ція праці і символізація комунікації — економічної, політичної 
та світоглядної складових суспільства — призвели до пере-
творення усіх трьох компонентів на симулякри, що, однак, є не 
чистими пустими знаками, але постають гіперералістичним 
маркером втраченого або скривдженого позасвідомого, зна-
ком фантазму. «Смерть автора» у постмодерні одночасно озна-
чає і «смерть читача», тому що інтерактивність робить автора  
невротично пасивним, а інтерпасивність робить читача не-
вротично активним. Передача комусь свого права творити — 
це відмова від самості. Передача комусь свого права насолод-
жуватися створеним Іншим — це також втрата самості, більше 
того, це — найтяжча втрата, бо людина губить глибинне суб-
станційне ядро свого позасвідомого. 

Про те, що віртуальна реальність не є просто «нічим» (ва-
куумом, дірою, щілиною, отвором, пустотою, ілюзією, Уявним) і 
може бути розкрита не лише мовою постмодернізму як «симу-
лякр» (Ж. Бодрійяр) [6] чи негативної онтології постмодерно-
го психоаналізу як «зяяння» (пізній клінічний лаканізм), але й 
мовою фрейдомарксистської онтології надлишку (Реального) 
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в рамках постлаканізму (А. Бадью, С. Жижек, А. Зупанчич, М. Бо-
жович, М. Долар, Н. Кляйн) свідчить закладений у кіберпростір 
архетип соціальної міфології, одночасно подібний і не подібний 
до класичної структури міфу про ініціацію. Кіберпростір є ви-
явом позасвідомого в його стерилізованому вигляді, це — есте-
тизована до рівня «безпечної» смерті катастрофа. Мова йде про 
рятівний прийом «самозбереження героя» у віртуальній грі за 
умов уподібнення останньої мономіфу Дж. Кемпбелла (вихід —  
ініціація — повернення) [5; 304, 199–205]. Самозбереження  
героя у грі, аналогом якого постає гедоністичний споживаць- 
кий туризм з «ременями безпеки» й гарантією повернення 
додому, — це хоспісний синдром стерилизіації смерті в муль-
тикультурному глобалізмі, схожий на каву без кофеїну, безал-
когольне пиво чи цигарки без тютюну. Позбавляючи людину 
почуття екзистенційного ризику, деміургічного сп’яніння від 
споживання матеріальних або символічних речей, притаман-
ного для другої (індустріальної) хвилі розвитку капіталізму, 
новий «екологічний» капіталізм завжди містить удавану гаран-
тію нашої безпеки, нагадуючи нам про функціонально забезпе-
чене повернення додому в кінці, але трагедія полягає у тому, що 
кінця не наступає. Річ перестає бути секретом: тілесним, риту-
альним, міфологічним, символічним, в усій її онтологічній вазі, 
тяжкості й таємниці, вона навіть більше не читається у конота-
ціях іміджу, репутації та престижу. Річ перетворюється на чи-
стий функціонал — оперативну машину інтерфейсу — і означає 
можливість безкінечного повторення кожної ситуації буття.  
У цьому аспекті новітній «екологічний» капіталізм зовні нага-
дує утопію комунізму, але це — лише ілюзія, спровокована бур-
жуазною апропрацією «нових лівих». 

Ситуація безпеки позбавляється буттєвого змісту істи-
ни-події, сутність якої — в її унікальності, неповторності, оди-
ничності, сингулярності. Повторюваність породжує нудьгу. 
Про це свого часу писав М. Кундера, співставляючи «легкість 
тяжкості», притаманну для метанаративу модерну з його хрес-
том відповідальності, породженої унікальністю події в історії, 
та «тяжкість лекості» у «невиносно» пустому постмодерні з 
його критикою метанаррацій, яка зробила події дублікатно 
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повторюваними, симулятивними, скопійованими і зацитова-
ними з попередніх подій у ризомі, де змішуються оригінали 
і копії, події та спогади, історія і пам’ять [302]. Що ще можна 
зрадити, якщо зраджене геть усе, якщо зраджена як подія, так 
і сама зрада як порушення вірності події? Як Одісею повер-
нутися до Ітаки, якщо загибель у мандрах — неможлива, де  
тут — моральна краса і духовна сила справжнього повернен-
ня, адже воно — автоматично гарантоване машиною екологіч-
ного світу? Немає перемог там, де немає перешкод на шляху 
до їх досягнення. Усе навколо набуває кімнатної температури 
делікатного самозбереження софт-сили — вічного субфібрі-
літету медіа-вірусу (і, як бачимо, не лише медіа). Можливість 
«зберегтися» з ігрового прийому перетворюється на модель 
світовідчуття і послаблює почуття онтологічного ризику, а, 
отже, й етичної відповідальності за скоєні вчинки. Звідси — 
криза ідентичності, руйнація суб’єктивності, крах цінностей, 
переживання ностальгії, що спонукає повернутися на новому 
діалектичному витку розвитку думки до класичної картини 
світу («незавершеного», за словами Ю. Хабермаса, проекту 
модерну [537–541]), із притаманним для нього пріоритетом 
етичної проблематики. Етизація мислення відбувається аль-
тернативно до естетизації і дедалі голосніше промовляє про 
себе, засвідчуючи глибоку і давню кризу суспільства приму-
сового естетичного переживання, суспільства, де інтераткив-
ність породила масову невротичну пасивність. 

2.3. Універсалістична версія  
філософії діалогу:  

етичний психоаналіз інтерсуб’єктивності  
та інтертекстуальності у новітній культурології

Практичне завдання філософа за умов панування інтер-
пасивної реальності полягає у тому, щоб сфокусувати спілку-
вання у семіотичній точці єдності буття та історії, синтагми та 
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парадигми, самості та іншості, руху і сталості. Новизна світо-
бачення, запропонованого діалогічною філософією у її універ-
салістичній, етичній та психоаналітичній версії, полягає у ви-
веденні фігури Іншого з комфортних мультикультурних зон, 
адже його буття є надто складним і водночас безмежно про-
стим, щоб вмістится у прокрустове ложе нормативних принци-
пів «лояльності», «толерантності», «полікультурності» тощо. 
Деформований Інший, будучи не виявленим, не осмисленим 
до кінця, витісненим у позасвідоме культури, заміненим уяв-
ним сценарієм самого себе, обростає додатковими асоціація-
ми, викликає ресентиментальні комплекси і перетворюється 
на афектований образ уявного «ворога» чи «друга» у мережі, 
що є джерелом постійного страху і тривоги «Я», яку можна 
констатувати як тривогу порожнечі за П. Тілліхом [490, 182]. 
Ксенофобія, викликана тривогою перед Чужим як перед афек-
том позасвідомого, через ресентимент монологізує простір 
кіберкультури й призводить до зворотного ефекту: замість 
того, щоб сприяти збереженню ідентичності кожного, мережа 
позбавляє кожного його автентичної цілісності, вирішуючи 
все за нас і наші можливості спілкування, тому що реалізація 
«Я» відбувається лише на межі з Іншим та через Іншого.

Відправною точкою розвитку актуального для нас етич-
ного дискурсу діалогічної філософії продовжує залишатися 
екзистенційний позитивний мотив присутності у бутті «Я» 
комунікативного «не-Я», образи якого фіксуються фігурами 
Чужий, Інший, Ближній, Третій. Дані категорії фіксують дина-
міку та діалектичний характер розгортання інтерсуб’єктив-
ної взаємодії: від онтичного (емпіричного) до онтологічного 
(духовного) рівня спілкування. При цьому поняття Іншого у 
даному контексті застосовується у двох значеннях: широкому, 
комунікативному (загальний образ співбесідника) і вузькому, 
духовному (відмінність і схожість співбесідника як суб’єкта  
діалогу). Інший, усвідомлений у сенсі схожості-відмінності,  
постає як етап еволюції Великого Іншого (Духу, Бога, Абсолю-
ту), трактованого у сенсі спілкування із сакральним, але без 
монологізму, на основі космічного монізму. Акцентуючи ін-
шість як тотожність, універсалістична діалогічна філософія 
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сприяє утвердженню нелінійної, поліфонічної картини світу, 
але при цьому позбавляє поліфонію крайнощів релятивізму, 
партикуляризму, етноцентризму, космополітизму, ліберальної 
іронії і расизму як відповіді-ресентименту на бездумну мно-
жинність.

Включення діалогістики у дискурс універсальної етики 
дозволяє нам виявити зміст і динаміку процесу діалогу куль-
тур, тим самим поєднавши етику з культурологією. Специ-
фіка нової культурологічної моделі філософії діалогу визна-
чається її зверненням до методології семантичного аналізу, 
внаслідок чого діалог постає як проблема інтеракції смислів 
культури. Смисл інтерпретується через процедуру розуміння, 
яке є світоглядним діалогом суб’єкта із текстом, оскільки пе-
редбачає внутрішнє емоційно-психічне проникнення читача 
у прихований зміст написаного чи сказаного (Символічного 
Реального, мови, синтагми). Дане проникнення (семантичний 
зондаж) постає у вимірі «археології знання» як рух думки від 
феноменологічних частковостей (текстів) до екзистенційних 
генетичних першооснов культури (архетипів) — рух, тенден-
ції якого дозволяють поєднати універсальне та партикулярне 
начала. Зв’язок тексту як поліфонії смислів, як діалогічного 
середовища із методом його тлумачення як з діалогом засвід-
чує позитивну тавтологічну замкнутість культурологічного 
діалогу: діалог досліджується «із середини», з позицій само-
го діалогу, інтуїтивно-синкретичним методом, але при цьому 
коригується критицизмом, щоб не перетворитися на інтимну 
обсценність. 

У контексті етичного та психоаналітичного розуміння  
діалог типологізується на три основних семантичних різ-
новиди у залежності від носіїв смислів культури — окремі 
персони, цивілізаційні традиції чи тексти: міжособистісне 
спілкування (інтерсуб’єктивність), міжкультурне спілкуван-
ня (інтеркультурність) та міжтекстове спілкування (інтер-
текстуальність). Проміжним видом є спілкування особисто-
сті із текстом — герменевтична інтерпретація як стратегія 
дослідження інтертексту у культурології. Інтерсуб’єктивний 
діалог — це діалог онтологічний, морально-етичний, модер-
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ний. Інтертекстуальний діалог — це діалог трангресивний, 
знаково-символічний, постмодерний. Вони сходять до різних 
джерел-архетипів: інтерсуб’єктивний діалог — до християн-
ського агапе (він постає як довільний етос, свідомий мораль-
ний вибір суб’єкта та його радикальний метафізичний розрив 
з негативною діалектикою Символічного). Інтертекстуальний  
діалог сягає коренями античного агону (він постає як есте-
тичне переживання та примусова насолода). Античний агон 
(симпатія-філія) та християнське агапе (дружба-сторге), кор-
поративна партикулярна спорідненість та позакланове уні-
версальне братство, софістична діалектика і софіологічна 
діатриба, боротьба і любов, рівноправність та субординація, 
філософська та релігійна істини виражають дві протилеж-
ні інтенції людського духу: установку на відмінності (агон) 
та установку на спільність (агапе), що у модерній та постмо-
дерній самосвідомості Заходу позиціонують себе як універса-
лізм (інтернаціоналізм в парадигмі та відкритий світові через 
космізм цивілізаційний традиціоналізм в синтагмі: від пози-
тивної метафізики присутності буття до позитивної теологіч-
ної, ідеалістичної та матеріалістичної діалектики розвитку 
буття) та партикуляризм (глобалізм, мультикультуралізм, ет-
ноцентризм у негативній діалектиці постмодерністської пара-
дигмальної темпоральної установки, позбавленої онтологіч-
них адеквацій). 

Знаковий (мовний, лінгвістичний, чисто інформативний, 
комунікативний, семіотичний, партикуляристський, інтер-
текстуальний) діалог постає перед нами як плинна взаємо-
дія знаків і знакових систем, як комунікація, як дискурс, як 
ризома: елементи мережі беруть свій початок від агону і нині 
репрезентується будь-якими розробками, що тяжіють до прі-
оритетів постструктуралізму та постмодернізму, в основному 
в мовно-семіотичному дискурсі. Онтологічний (екзистенцій-
но-антропологічний, семіотичний, особистісний, етичний, 
універсалістський) діалог постає як взаємодія значущих сен-
сів буття, виражених в емоційно-психічному світі індивідів, 
зокрема інтерсуб’єктивна взаємодія у її буквальному значенні 
спів-буття та спілкування між конкретними людьми, індивіду-
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альними суб’єктами духовності. Етичний діалог походить від 
християнської концепції любові, розвивається через секуляр-
ну концепцію «людської релігії» Л. Феєрбаха і досягає повер- 
ненння до сакрального в контексті біблійно-релігійних пошу-
ків іудейських філософів «Вільного єврейського дому учіння» 
1920-х рр. (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, Ф. Ебнер, О. Розеншток-Хюс-
сі, В. Франкл) [40; 136–142; 455–458; 524; 565], завдяки яким, 
власне, й інституціалізувалася філософія діалогу як гуманітар-
на школа європейської філософії. Надалі вона почала схиляти-
ся в тотальну «іншологію» левінасизму і піддаватися апропрі-
ації з боку постмодерну.

Мовний та онтологічний, семіотичний та семантичний 
діалоги, будучи двома різними формами єдиного процесу 
взаємодії, фіксуються у класичній аксіології поняттями «ко-
мунікація» та «спілкування». Якщо спілкування — це етична 
категорія, що означає співбуття людей, коли у даний термін 
вкладається значення морального обов’язку перед Іншим, 
служіння йому, то комунікація — це когнітивна категорія, що 
означає інформаційний обмін, дискурс, континуум циркулю-
вання повідомлень. Глибоко обґрунтовану методологію роз-
межування даних категорій надає М. Каган: комунікація — це 
суб’єкт-об’єктні відносини, засновані на принципах управлін-
ня, маніпуляції, пізнання та оцінки партнером партнера, а 
спілкування — це суб’єкт-суб’єктні відносини, які ґрунтують-
ся на розумінні, співпереживанні, взаємозбагаченні та довірі 
партнерів одне до одного [270, 144-145]. 

У світлі порівняння «комунікації» (дискурсу) та «спілку-
вання» (розуміння) як виявів античної та християнської за ду-
хом архетипних іпостасей діалогу можна сказати, що сама сут-
ність діалогу є амбівалентною: вона містить взаємно виключні 
ознаки раціонального та інтуїтивного, інтелектуального та 
морального, гносеологічного та аксіологічного, соціального 
та психологічного, феноменологічного та герменевтичного, 
вербального («вислів» у М. Бахтіна) та невербального («неви-
словленого» у Л. Вітгенштайна), єдність начал єдності і від-
мінності, рівноправності і підпорядкування, багатоманітності 
і солідарності, змагальності (рівного з рівним) і терпимості 
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(сильного до слабкого). Язичницьке світоглядне начало від-
дзеркалює у діалозі одну групу ознак, пов’язану із суперечкою 
(пріоритет відмінності), християнська установка — іншу гру-
пу, пов’язану із діалогом як з примиренням (пріоритет єдно-
сті). Постмодерн є неоязичницьким феноменом діалогу, нео-
модерн — знову християнським. У структурі осей семіотики 
модерний етичний діалог, який передбачає пріоритет семан-
тики, лежить у просторі синтагми, тобто реально-символічної 
мови, зміщаючись від пустоти значення до повноти знаку. По-
стмодерний естетичний діалог, який передбачає пріоритет се-
міотики, рухається у часі парадигми, тобто уявного значення, 
зсуваючись від пустоти знаку до повноти значення. У першому 
випадку значення втілюється в знакові, мова є домом буття. 
В другому випадку знак породжує значення, мова руйнує влас-
не житло. Парадоксальне співвідношення мови і буття, слова 
і «невисловленого» утворює простір бінарного напруження 
між знаковим (семіотичним) та смисловим (семантичним) 
полюсами, що є виявами онтичного та онтологічного начал, 
означника та означуваного в діалозі: начала Іншого та начала 
«Я», коли Великий Інший як дзеркало «Я» фіксує традицію, а 
«Я» як дзеркало малого Іншого — інновацію в діалозі. Проти-
ставлення ж традиції та інновації, синхронії та діахронії, мета-
фізики і діалектики є умовним й існує лише на рівні наукової 
абстракції, але не в реальному життєсвіті.

Тому між виокремленими нами видами діалогу існують 
взаємні переходи. Концепт інтерсуб’єктивності, як і концепт ін-
тертекстуальності, має подвійне значення: вузьке, позначаючи 
особистісний або текстовий діалог індивідуальних суб’єктів, 
та широке, позначаючи взаємну активність як принцип діало-
гізму світу взагалі, внаслідок чого особистісна інтерсуб’єктив-
ність проектується у простір стосунків між колективними 
суб’єктами, між цілими культурами і цивілізаціям, між різними 
рівнями космосу. Обидва різновиди діалогу можуть проекту-
ватися у культурологічну площину, якщо мова йде про пред-
ставників (або тексти) різних духовних спільнот (інтеркуль-
турність). Синкретичну єдність діалогу віддзеркалює процес 
інституціалізації діалогічної філософії, еволюцію якої, відпо-
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відно до здійсненої нами класифікації видів діалогу, за крите-
рієм домінуючої проблематики, можна умовно розподілити на 
три періоди: інтерсуб’єктивний (кінець ХІХ — перша половина 
ХХ ст..); інтеркультурний (середина — початок другої полови-
ни ХХ ст.); інтертекстуальний (кінець другої половини ХХ ст..); 
комплексний (сучасний, початок та середина ХХІ ст.). Специ-
фіка сучасного стану діалогічної філософії полягає у тому, що 
медіа-спілкування, естетизуючи дійсність, послаблює момент 
морально-етичної відповідальності на користь чуттєво-тіле- 
сного задоволення, примусового переживання, безкінечної на-
солоди і трангресії бажань. Туга за екзистенційними смислами 
буття (універсаліями культури) як реакція людського духу на 
постмодерний плюралізм віддзеркалюється у глобальних ту-
пиках дигітального контролю і перверзії Батька через його 
замісника в образі машини-контролера. Але дискусії універса-
лізму та партикуляризму тривають, у їх контексті діалогістика 
займає поки що прикордонне місце, долаючи негативні край-
нощі як ідеї єдності (тотальність), так і ідеї багатоманітності 
(релятивація), але все більше схиляється до універсалізму че-
рез фігуру Третього та новітню психоаналітичну етику.

2.4. Конструктивні аспекти циклічності  
в колах інтерсуб’єктивності,  

інтеркультурності та інтертекстуальності  
як модусів діалогу

Пропонуємо розглянути кожен із виокремлених нами 
видів діалогу більш докладно. Інтерсуб’єктивність як універ-
сальний міжсуб’єктний простір буття-з-Іншим у контексті  
діалогічної філософії постає у двох вимірах, умовно постульо-
ваних нами як «романтичний» (універсалістична етична версія 
М. Бубера) та «прагматичний» (партикуляристська естетична 
версія Ж. Лакана). «Романтична» версія інтерсуб’єктивності 
репрезентує «Не-Я» як «Ти» — живий голос, уособлення аль-
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труїстичного екзистенційного звернення, або «відношення» у 
модусі «сфери між» [140, 130; 142, 52], опосередковані Вели-
ким Іншим (сакральним). «Прагматична» версія репрезентує 
«Не-Я» як фантазм (об’єкт бажання) — ілюзорний компенса-
тор відсутніх у «Я» елементів ідентичності, втілених в уявному 
сценарії маленького Іншого (petit a), починаючи із стадії дзер-
кала [307, 205; 311]. Між «романтичною» та «прагматичною» 
моделями встановлюється негативна спорідненість, якщо 
пара «Я — Ти» перетворюється на егоїстичну інтимність двох 
фантазмів, а позитивна спорідненість виникає тоді, коли дис-
позиція «Я — Інший» передбачає вихід за межі символічних 
означників у Реальне. Так зближуються між собою романтика 
і прагматика, метафізика та діалектика, релігійна традиція та 
світська революція, синтагма і парадигма, рух і сталість, пози-
тивна та негативна програми онтології, теологія розуміння та 
психоаналіз солідарності. Синдром взаємного відображення у 
«дзеркалі» людських стосунків надає останнім універсально-
го онтологічного статусу і перетворює інтерсуб’єктивність у 
форму буття людини. 

Концепт інтерсуб’єктивності як цілісна космічна онтоло-
гічна конструкція утворена на межі індивідуалізму та колек-
тивізму, утримує в собі модерні та постмодерні жести. Їх по-
єднання викликає цілий ряд парадоксів інтерсуб’єктивності, 
які дозволяють постулювати її амбівалентну природу: спів-
відношення «невисловленого» (архетипу) і «Слова» (знаку) 
як медіаторів інтеракції; співвідношення у хронотопі діало-
гу синтагмального простору і парадигмального часу; зустріч 
емпіричного (Dasein) та сакрального (Existentia) вимірів часу 
в діалозі; ставлення до Іншого як до компенсаційного (під-
леглого у глобальному модерні чи панівного у плюральному 
постмодерні) засобу ідентифікації «Я» та одночасна вимога 
збереження його самодостатнього статусу, у межах якого «Я» 
набуває самореалізації в любові (християнство, універсальна 
етика, неомодерн). Одним із головних протиріч інтерсуб’єк-
тивності є поєднання її несумісних передумов: вихідної ду-
ховної відкритості «Я» — Іншому у спілкуванні та вторинної 
раціональної відособленості «Я», що мислить світ збоку. Ця 
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суперечність спілкування (першоєдності, центризму) та мис-
лення (роз’єднання, ексцентризму) розв’язується етично, в 
любові (воз’єднанні, новому центризмові) через універсалі- 
стичний принцип солідарності «Я» та Іншого, у якій стан емо-
ційної залученості та логічної не-залученості, приналежності 
та неприналежності людини до світу — це один і той самий 
стан взаємного трансцендування у морально опосередкова-
ній, «розумній» комунікації, подібній до мандрів, де право 
бути собою, бути в безпеці, бути «вдома», одночасно озна-
чає ризик себе покинути, піддатися ризикованим блуканням 
«стежками» буття. Ця суперечність також розв’язується через 
перетин синтагми (колективної пам’яті традиції ) та парадиг-
ми (індивідуальної авторської творчості) у нульовій фонемі 
суб’єкта непарності («імені Бога») з точки зору класичної семі-
отики культури. У філософії космізму («живої етики») єдність 
синтагми «Ми» та парадигми «Я», першоєдності та роз’єднан-
ня, центризму та ексцентризму — це єдність мікрокосмосу та 
макрокосмосу, цілого і частки, закономірного і випадкового, 
фокусу і поля, всього з усім.

Інтеркультурні відносини як проекція інтерсуб’єктивності 
у цивілізаційний простір взаємодії культур відрізняються від 
механічних зовнішніх контактів культурних систем своїм гли-
бинним семантичним характером, що передбачає активізацію 
оригінальних базових смислів (архетипів, універсалій) доно-
ра та реципієнта, автора і читача, відправника і отримувача, 
Батька і Сина, та їх обопільну здатність на основі культурних 
архетипів творчо трансформувати отриманий ціннісно-смис-
ловий фонд Іншого, надаючи «відповідь» на його «виклик» 
[494], забезпечуючи флуктуацію в умовах біфуркації (з синер-
гетичної точки зору). Хід діалогу культур характеризується 
не тільки чергуванням активності культури-донора (Батька) 
та культури-реципієнта (Сина), але й специфічною діалекти-
кою злиття, розриву і вторинного злиття внаслідок повернен-
ня культури Сина до культури Батька, коли наївна первинна 
єдність з Батьком внаслідок сліпого неусвідомленого злиття 
нестач обох культур змінюється на наївний бунт периферії 
проти центру культурного ареалу, інфантильний протест Сина 
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проти Батька внаслідок індивідуалізації культури-реципієнта, 
а надалі протест завершується виробленням культурою-реци-
пієнтом власних цінностей і їх віддачею в семіосферу взагалі 
або напряму Батькові як новому предмету турботи через сві-
доме злиття обох нестач, причому це усвідомлення може бути 
відтерміноване у часі. Ми також не виключаємо перерваних та 
незавершених діалогів, діалогів з неповним циклом за Ю. Лот-
маном [347, 234], смисл яких не втрачається, якщо присутнє 
творче, критичне та селективне, ставлення до надбань Ін-
шого, уміння «синівської» культури піддавати їх рефлексії та  
поетизації. 

На сьогоднішній день ми піддаємо критиці глобалістич-
ну мультикультурну модель сучасної американської культур-
ної антропології, відомої під метафоричною назвою «Куль-
тура має значення» (М. Грондона, Л. Гаррісон, Р. Флоріда та 
інші.) [14, 25–31], у якій увага акцентується не на діалозі як на  
реальній формулі єдності солідарності та багатоманітності, а 
на м’яких (глоболокалістичних) формах акультурації (апро-
пріації) глобальним світом аборигенних локальних культур 
на основі символічного престижу західних цінностей життя 
з метою накопичення сировини у потенційних («аграрних») 
зонах впливу монопольного ринку та транснаціонального ка-
піталу, який постачає у ці зони запозичені («креативні») тех-
нології. Тому ми критично ставимося до неоліберальних кла-
сифікацій суб’єктів культури, яких американські антропологи 
поділяють на відкритих щодо Іншого суб’єктів-маргіналів (но-
сіїв принципів «богемної» толерантності та космополітизму) 
та закритих щодо Іншого базових суб’єктів (носіїв принципів 
«хуторянської» ортодоксальності та етноцентризму) [108, 
109–130; 383; 384; 459]. Орієнтація лише на «маргіналів» (з 
індексами креативності, ЛГБТ-активності, еко-тренду) при-
зводить до втрати аксіологічного ядра ідентичності цивіліза-
ції і до перетворення місцевих культур на сервісні придатки 
глобального ринку. Внутрішнє зіткнення фундаменталістів і 
маргіналів набуває характеру громадянського («гібридного») 
конфлікту, воно відбувається як в царині переконань, в основі 
яких лежать архетипічні міфологічні фігури культури, так і в 
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сфері реальних воєнних дій в кожній окремо взятій країні, що 
потрапила під тиск шокового експерименту. Звідси — подвій-
на вимога щодо перебігу маніпулятивної інтеркультурності: 
актуалізація маргіналів, коли мова йде про глобалізацію, і 
виключення маргіналів з дискурсу, якщо необхідно тимчасо-
во застосувати націонал-радикалізм (етноцентризм) як ін-
струмент глобального мультикультурного шоку в гібридному 
конфлікті. Насправді ж, якщо мова йде про травматичну куль-
турну реальність, про справжню дійсність культури як тіла, як 
об’єкта-речі, як зяяння, радикали і ліберали, фундаменталісти 
і маргінали, етноцентристи і космополіти у ній є взаємними 
уявними віддзеркаленнями єдиного ресентименту, коли по-
рушується природна космічна поліфонія культури як єдність 
у багатоманітності. Адже абсолютно «чистих», «стерильних», 
гомогеннних культур не існує у природі, становлення націо-
нальної духовності є неможливим без сприйняття Іншого, але 
це сприйняття повинно відбуватися не в руслі репресивного 
глобалізму/мультикультуралізму, а в руслі конструктивної ін-
тернаціональної солідарності. 

Зважаючи на те, що діалог є природно смисловим фено-
меном (подією зустрічі Логосів), наявність у ньому цінностей, 
значень, символів та архетипів культур є неминучою даністю 
їх взаємодії, але саме цінності та архетипи визначають переко-
нання суб’єктів культури і мимоволі, за своєю природою, не-
суть певну долю агресивності, необхідну їм для реального чи 
уявного самозахисту. Агресивність переконання не відає межі 
між нападом та обороною, тому може атакувати супротивника, 
продовжуючи за інерцією сприймати атаку як захист. При всьо-
му цьому маніпулятивним жестом виглядає мультикультурна 
вимога не утримувати в активному стані ціннісний простір 
циркулювання взаємно відкритих смислів культур, взаємодія 
яких повинна виключати будь-який конфлікт, задля запобіган-
ня якого начебто потрібно вийняти «переконання учасників» 
з тіла діалогу [208, 6–9; 209, 73–80]. І не лише тому, що поверхо-
ве, «ввічливе», церемоніальне спілкування видається немож-
ливим в силу семантичної природи діалогу, що не є тотожним 
процедурі дипломатії, «погладжування», але завжди передба-
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чає тригер-прийоми, спрямовані на катарсичні розшивку та 
перепрошивку суб’єктностей у Реальному, а не на підтримку їх  
фантазмічних залежностей-зшивок у Символічному. Звідси — 
необхідність не уникнення конфлікту в діалозі, а його подо-
лання шляхом переопрацювання, не відмови від переконань, а 
виходу у царство універсальної етичної солідарності за їх пар-
тикулярні межі, в якому переконання існують, але втрачають 
абсолютне значення. Тензофобія є жестом слабкості пасивної 
толерантності, яка перетворюється на репресивну, підтриму-
ючи, в силу страху перед конфліктом, його агресивну сторону 
і розділяючи, таким чином, відповідальність за соціальне зло. 
Більше того: мультикультурне конвенціональне спілкування 
«без ускладнень», з «винесенням переконань за феноменоло-
гічні дужки», незважаючи на свою позірну ризомність і фор-
мальну оперативність, є глибоко маніпулятивним, оскільки 
через ризому та її панівні означники шляхом м’якої сили се- 
міотичної війни непомітно змінює ціннісні ядра культур як 
об’єктів впливу у бік «зручної» (апропрійованої) іншості. 

Мова йде про розчинення Іншого у «Я» шляхом дії одра-
зу не помітних методик фрагментації та адаптації, тобто про 
сентиментальне насилля символічного неоліберального сві-
ту, підлаштування та осідлання гегемонією периферії. Одно-
бічна трансляція є явною або прихованою формою пересадки, 
колонізації, завоювання пришлою культурою місцевої. Нато-
мість іноді (але не завжди) конфлікт з Іншим (аж до відвер-
того політичного протистояння) є тим викликом і пасіонар-
ним поштовхом, який, виводячи культурну систему із стану 
інерції, рівноваги, ентропії, актуалізує її архетипно-генетич-
ні ряди, розкріпачує її семантичний потенціал і сприяє пере- 
оцінці цінностей перед обличчям «ворога» за рахунок психо-
логічних механізмів захисту (імітації та наслідування фігури 
Тіні, або об’єкту бажання) та вироблення нових флуктуацій у 
стані шоку. Притаманні інтеркультурності діалектичні ознаки 
у світлі семіотичної методології дозволяють визначити нара-
тивну структуру діалогу культур та порівняти його з мономі-
фом, романом або драмою, в основу якої покладена лінійна 
модель культурного сюжету у його есхатологічному русі від 
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зачину-початку (теза — наслідування) через кульмінацію-се-
редину (антитеза — протест) — і до розв’язки-кінця (синтез —  
самостійна творчість та співтворчість). 

У світлі діалектики діалогу культур стає очевидним, що 
конфлікт не можна ні перебільшувати як активуючий чинник 
«підхльостування» діалогу, ні применшувати, редукуючи ді-
алог до поверхні ризомного, маніпулятивного, екстатичного 
спілкування «чатівського» типу. Адже імітація поведінки во-
рожого донора як «Тіні» (непроникної субстанції фалосу, носія 
уявної ідентичності) також не гарантує глибини проникнення 
в культуру Іншого, як і поверхове ковзання «ввічливою» по-
верхнею. Мова йде не про конфлікт як стимул до діалогу (хоча 
з точки зору синергетичної, семіотичної та психоаналітичної 
методологій має місце і подібна ситуація), але про психологіч-
ну здатність його долати, не тікаючи від нього, шляхом суб’єк-
тивного свідомого морального вибору як основи довільного 
етосу суб’єктів культур, їх уміння усвідомлювати чужу нестачу, 
як свою, і навпаки, будуючи каркас солідарності та універсаль-
ної відкритості одне одному у Реальному, а не в Символічно-
му. Подібні зв’язки є тим «добривом», про яке мріяв М. Дани-
левсьский, говорячи про міжкультурну взаємодію [216], і яке  
складає нині соціально-утопічний метафізичний ідеал інтер-
культурності, її етичний універсальний горизонт як образ іс-
тини «всесвітнього милосердя». Утім, ми не боїмося показа-
тися у цій роботі утопістами відносно діалекту солідарності, 
як не боїмося показатися скептиками відносно діалекту толе-
рантності. 

Концепти інтерсуб’єктивності та інтеркультурності, не-
зважаючи на їх різне походження, у дискурсі класичного пост-
структуралізму (деконструктивізму) конкретизуються як ідея 
інтертекстуальності, породжена «лінгвістичним поворотом» 
[226–229], аналіз якої дозволив нам виокремити такі основні 
характеристики тексту: залежність від культурного контек-
сту; здатність віддзеркалювати притаманні йому плюральні 
смисли (інтексти, цитації, тексти в текстах); наявність у тексті 
прихованого невербального «підтексту» як результат витіс-
нення в імпліцитні шари його структури за синтагмою части-
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ни засвоєних ним плюральних смислів за парадигмою; смис-
лова автономія тексту, семантика якого, перевищуючи свідомі 
наміри творця, відриває текст від предметного світу буття та 
активізує фігуру читача як інтерпретатора та «співтворця» 
тексту, який за умов свого конструктивного прочитання тек-
сту повертає цей текст до феноменальної дійсності, тобто до 
самого автора, і, тим самим, «відроджує» автора, заперечуючи 
його постмодерну «смерть» («рефігурація мови» за П. Рікке-
ром [444; 452]). 

Специфіка дискурсу читача як Іншого у тексті полягає у 
його легітимованій шизофренії (розриві, паралелізмі внутріш-
ніх ідентичностей читача): його постать, яка є результатом 
семантичної автономії тексту, комбінує в собі його емпіричне, 
побутове «Я» в якості «тіла» та його духовно-естетичне «Я» 
у якості суб’єкта ідеології, інтерпельованого у семантичний 
простір тексту. Будучи результатом «конфігурації», яка відри-
ває мову від «дому буття» і народжує самостійного співтворця 
у парадигмі уявних значень, постать читача є двоякою: вона 
провокує і одночасно скасовує конфігурацію, перетворюючи 
її на «рефігурацію» і повертаючи текст (мову) «додому» (бут-
тя, синтагми). Це знімає постмодерні недоліки інтерактивно- 
сті як прихованої пустої пасивності автора й читача та попе-
реджає небезпеку проекції глибинного субстанційного ядра 
ідентичності їх обох на замісника (мережу). Читач, як медіа-
тор, наближує текст до дійсності і, тим самим, «повертає» його 
автору, замикаючи коло діалогу. Діалогічність тексту в інтер-
текстуальності є похідною від загальної діалогічності мови, ін-
терсуб’єктивне призначення якої повною мірою виражається у 
наявності в будові слова універсального екзистенційно-смис-
лового коду (внутрішньої буттєвої форми, або семеми) [238; 
239; 251], який, виявляючи зв’язок із зовнішнім семіотичним 
кодом (морфемою та фонемою), демонструє нам єдність у 
слові формального та змістового, емпіричного та духовного, 
онтичного та онтологічного модусів буття, індивідуального і 
колективного начал, свідомості і власне мови, «Я» та Іншого, 
метафори та метонімії, уявного значення і реального знаку, ди-
наміки і статики, історії і структури, парадигми та синтагми. 
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2.5. Еволюційні тріади діалогу: 
«Я», на перехресті смерті, звільнення і космізму

Поєднання у змісті діалогу інтерсуб’єктивної, інтеркуль-
турної та інтертекстуальної складових засвідчує його діалек-
тичний характер як руху від самості («Я») через «не-Я» і знову 
до самості на основі єдності процесів пізнання Іншого і само- 
пізнання. Динаміка діалогу конкретизується у трьох основних 
каузально детермінованих напрямах руху: еволюція фігури  
«не-Я» (Іншого); еволюція фігури «Я» та еволюція фігури Тре-
тього. Каузальність даних еволюційних ліній виражається у 
багатовекторній зумовленості: діалектику «Я» визначає діа-
лектика Іншого і навпаки, а діалектику їх обох — діалектика 
Третього, що одночасно претендує на роль абсолютного ме-
тафізичного універсального джерела релятивних смислів «Я» 
та «не-Я», обмежуючи динаміку парадигми часу на користь 
синтагмальної статики простору. Тлумачення філософії діа-
логу як філософії Третього у вимірах універсальної етики та 
психоаналізу є провідною ідеєю нашого дослідження, яке, як 
ми говорили, є своєрідною науковою сповіддю розчаровано-
го діалогіста та прощанням з його ліберально-постмодерним 
філософським минулим. Єдине, що залишається незмінним, —  
це сама фігура Третього, яка у якості базового першозмісту 
була від самого початку обрана нами як відправний пункт 
плюральних діалектик. 

Сутність Третього у культурології певною мірою є апо-
фатичною, оскільки апелює до метафізичної проблематики, 
але феноменологічно ми можемо фіксувати досвід його пере-
живання як сакрального смислу, що виражає глибинні семан-
тичні рівні в структурі культурної активності, інтеріоризовані 
у духовному світі суб’єкта як його екзистенціали, які склада-
ють відповідний підтекст створених ним культурних текстів. 
Як фігура Свідка і посередника Третій має амбівалентне при-
значення у діалозі: він диференціює тотальність та уніфікує 
плюральність, урізноманітнює універсалізм та накладає ліміт 
на інерцію розгортання релятивізму, варіації якого не зни- 
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кають, але тьмяніють перед лицем солідарності. Зумовле-
ний присутністю Третього рух діалогу за тріадою «Чужий —  
Інший — Ближній» постає як поступова онтологізація та гу-
манізація образу «не-Я»: Чужий («ворог») стає Іншим («дива-
ком»), а Інший — Ближнім («другом»).Чужий — фігура ворога, 
Тіні, сформована внаслідок трансгресії, перенесення базового 
бажання або витісненого раніше негативного позасвідомого 
знання «Я» про себе на зовнішній об’єкт як предмет своєрідної 
танатологічної насолоди. Чужий є носієм уявної ідентичності, 
ілюзорного сценарію, який травмує, складає предмет нетер-
пимості, ортодоксальності, агресії переконання. Одночасно 
Уявне як основа симптому Чужого викликає специфічне пе-
реживання його непроникності як цілісної субстанції («фало-
су»), що постає ілюзорним механізмом компенсації пробілів в 
ідентичності «Я». Характерною особливістю Чужого є вклю-
чення його топіки у міфологічну географію хаосу і космосу і 
взаємна зверненість процесів екстеріоризації та інтеріориза-
ції, руху бажань із внутрішньої царини у зовнішню і назад, з 
вторинною ідентифікацією Персони («Я») з власною Тінню 
через проекцію та наслідування. Чужий утворює навколо себе 
місце («антисвіт») [153–157], в рамках якого «Я» самовизнача-
ється. «Я» потребує конотацій ворога як панівного означника, 
тому розчаровуватися у ньому — дуже нелегко для травмова-
ної людини. Чужий — це завжди монструозне начало, за допо-
могою якого людина уявляє Реальне. Відмовитися від Уявного 
Реального означає вийти на рівень прориву, короткого зами-
кання, розходження ланцюгу означників і пережити травму 
від зустріччі з пустелею власного позасвідомого, віднайшов-
ши нестачу в собі самому. 

Феномен чужості як «антисвіт», «світ навиворіт» маскує 
цю нестачу самості та заглиблюється своїми коренями в інте-
ріоризовані глибини буття «Я», але об’єктивується у феноме-
нальній дійсності у вигляді відповідної топіки, яка вторинно 
засвоюється психікою, надалі знову переноситься і знову ін-
теріоризується, і так — до безкінечності. «Внутрішній» Чужий 
є первинним, якщо це — базова травма, і вторинним, якщо 
мова йде про сублімований суб’єктом деструктивний зовніш-
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ній імпульс, засвоєний з міфологічної географії хаосу. Активна 
іпостась Чужого («Воно» З. Фрейда [527], «Тінь» К. Юнга [572–
576], «базова травма» Ж. Лакана [308; 310; 312] та С. Жижека 
[242; 243]) за умов здійснення проекції чужості у площину со-
ціокультурної дійсності може втрачати свій негативний драйв, 
нівелюючись до пасивного об’єкту маніпуляцій, зводячись до 
об’єкту-речі («Воно» М. Бубера [142, 20–70]) й, відображаючись 
у свідомості, вторинно ставати змістом витісненого негатив-
ного знання. Трангресія — це перенесення базової травми (ба-
жання, ядра позасвідомого) з внутрішнього світу на зовнішній. 
Після екстеріоризації як проекції може наступати ідентифіка-
ція — наслідування поведінки ворога як Уявного Реального і 
його вторинне засвоєння (інтеріоризація). Надалі знову відбу-
вається трансгресія (екстеріоризація) у вигляді сублімації або 
інших механізмів і знову інтеріоризація. Буберівське «Воно» і 
фрейдівське «Воно» як способи культурної рефлексії чужості 
однаковою мірою протистоять суб’єкту, обмежуючи егоцен-
тричну раціональну активність «Я» сферою феноменологіч-
ної іншості і водночас гармонічно відповідають його потребі 
у компенсації нестачі. Як антипод логоцентричного «Я» образ 
Чужого має екзистенційний характер: його присутність є емпі-
ричною даністю безпосереднього існування і викликає супере-
чливе почуття протягування і відштовхування, любові і нена-
висті, зачарування та огиди, замилування і презирства. Чужий, 
будучи викликом, через кризову прикордонну ситуацію, акти-
візує культурну творчість як відповідь на свій виклик, як па- 
сіонарний поштовх, як біфуркація, яка породжує відповідні 
флуктуації в розвитку соціокультурної системи. Культурна фі-
гура Чужого є архетипом і складається у надрах міфологічного 
життєсвіту, де переживання чужості має форму бінарного по-
рівняння «Ми — Вони» (чоловіче — жіноче, добро — зло, істи- 
на — хиба, краса — потвора, розум — почуття, небо — земля, 
час — простір, порядок — безлад) з позасвідомим пошуком 
Третього як критерію порівняння, який одночасно є його спіль-
ною одухотвореною основою, джерелом і метою (універсалією 
культури). Тяжіння дуалізму до монізму, протистояння — до  
єдності, Чужого — до знову Свого/Ближнього/Тотожного — це 
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тяжіння Символічного до Реального через «голову» Уявного 
(ненависті), ілюзії якого завжди супроводжують образ ворога 
в шизоїдних культурах і зникають у культурах психотичних, 
де культура і «печера» психіки, надсвідоме та позасвідоме, 
Символічне та Реальне в «кільцях Борромео», внаслідок міні-
мальної присутності Уявного, зшиваються напряму — через 
блаженне незнання, яке супроводжує містичну першоєдність 
людства, його метафізичну істерію, сакральний ритуал, онто-
логічний міф ініціації, реально-символічну мову зі спотикан-
нями та пробілами мовлення (ляля-мову), нумінозний екстаз, 
шаманський досвід тощо. Співставлення «своїх» з «чужими» 
у ситуації первинної оргіастичної єдності «своїх» в дуалізмі є 
імпліцитним виразом та прообразом діалогічності людської 
свідомості, налаштованої на пошук спільного начала, навіть за 
умов ворожнечі, на поступовий перехід від дуалізму та плюра-
лізму як прихованого дуалізму до монізму та космізму в його 
теологічній (метафізичній, традиціоналістській) та еволю-
ційній (діалектичній, марксистській та гегельянській) вер-
сіях. Універсалії культури можуть одразу відкривати Чужого 
як Ближнього, миттєво (метафізично) змінюючи ненависть 
на любов (психоз, розрив) а можуть поступово (діалектично) 
пом’якшувати Чужого, перетворюючи його спочатку на Іншо-
го (шизофренія, синтез).

Якщо Чужий перебуває в регістрі Уявного, то Інший — 
цілковита данина Символічному. Це — предмет терпимості, 
адже спайкою між Уявним та Символічним є «любов», але не 
справжня, а сприйнята як фасцинація, або фантазм, відобра-
жений у вічливому або невротичному зачаруванні панівним 
означником. Характерною особливістю Іншого в діалекті то-
лерантності є межа: культ його відмінності від Я («дивності») 
в мультикультуралізмі пізнього постмодерного левінасизму 
та його вразливості (смертності) у релігійній етиці самого 
Е. Левінаса. Іншість мала б стати джерелом активної відпові-
дальності, саме так вона замислювалася Е. Левінасом у якості 
межі тоталітаризму [328], але стала причиною пасивної й ре-
пресивної толерантності. Пасивна толерантність допускає усі  
ідентичності як прийнятні види примусової естетично-чут-
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тєвої насолоди, виходячи з тензофобії — страху перед кон-
фліктом. Тому пасивна толерантність часто переростає в 
байдужість, індиферентність, усередненість, анархію, вседоз-
воленість, конформізм, безпринципність (ліберальну іронію, 
неопргаматичну «велику лояльність», риторику відмінно- 
стей). Іронія ж, змішуючи у потоці пустих знаків (ризомі) усі 
ідентичності, мимоволі урівнює в правах агресора і жертву і, 
тим самим, сприяє агресії, підтримуючи у протистоянні силь-
нішу сторону конфлікту. Якщо пасивна толерантність стає 
механізмом легітимації агресивності і попускає зло, вона несе 
відповідальність за його допущення і переростає у репресив-
ну толерантність. Репресивна толерантність не просто попу-
скає зло, але вже надає йому перевагу. Пріоритет агресивності 
під виглядом м’якої сили формує упереджену вибірковість —  
фрагментацію ідентичностей Іншого на «хороших інших» 
(схожих на «мене» і відповідних «моїм» інтересам, пов’язаних 
зі злом) і «поганих інших» (абсолютно інших, надто інших, не-
безпечних інших). «Погані інші» зовсім не обов’язково є дійсно 
деструктивними: вони якраз дуже часто є носіями конструк-
тивних з точки зору соціальної солідарності ідентичностей, 
здатних протистояти соціальному злу, і саме вони витісняють-
ся на периферію культурного буття як не вигідні для глобаль-
ного цифрового мультикультурного ринку. Якщо «хороший 
Інший» стає сервісним придатком агресора, легітимуючи його 
уявну «демократію» (ліберал-демократію як форму насилля), 
то «поганий Інший» оголошується «ворогом» (Чужим) і підда-
ється акультурації жорсткими (тиск, погроза, шантаж, фізичне 
знищення, геноцид, апартеїд) або м’якими (маніпуляція, споку-
са, омана) методами інформаційної війни з метою його адапта-
ції до «моїх» потреб, легітимації, номінації, апропріації, акуль-
турації, одомашнення. Репресивна толерантність у своєму  
«воєнному пацифізмі» надає перевагу агресору перед прибіч-
ником миру, у явній чи прихованій формі. 

У стані пасивної толерантності «Я» розчиняюся в числен-
них інших (екстаз комунікації), втрачаючи самість, в стані ж 
репресивної толерантності «Я» розчиняю в собі Іншого (сно-
бізм), крадучи в нього самість. Наслідком релятивізму і на-
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слідком снобізму є взаємна корозія як зяяння (порожнеча), 
яка заповнюється новою тотальністю, ідеологією, політичним 
порядком Символічного: від мазохістичного жесту травми і 
культивування масової жертви, тиранії загального покаяння 
(пасивна толерантність) — до садистського жесту влади і ге-
гемонії, культивування контролю, сили та ксенофобії. Можна 
сказати, що мультикультуралізм як проект пасивної та репре-
сивної толерантності одночасно приховує гіперглобалізм, а 
за лояльністю, ліберальною іронією і конформізмом просту-
пають загрозливі риси шовінізму, расизму, фашизму. Жорсто-
кість стає зворотною стороною ніжності, толерантність — 
формулою сентиментального насилля. 

Інший як еволюційна стадія «не-Я» формується внаслідок 
переходу від відверто ворожого до відносно нейтрального, 
від Уявного до Символічного, від агресії до нейтралітету, за 
яким знову проступає агресія, але завжди є надія переходу до 
дружнього ставлення, якщо утримувати терпимість в актив-
ному стані прагнення до любові. Інший може приймати харак-
тер дивакуватого, але принадного суб’єкта, який має свободу 
власного переконання, думки і слова, але ця свобода все одно 
обмежується вимогами «Я». Чужий, який став Іншим, — це вже 
не просто аморфно-розпливчастий образ танатологічної фа-
тальної небезпеки («лісу», «хаосу», «монстра»); це — суб’єкт, 
який подібно до «Я», має властивості особистості, але ще не 
сприймається повноцінно, як рівний. Звичаї Іншого, на відмі-
ну від звичаїв Чужого, часто є непотрібними «Я», але слугують 
предметом снобістської розваги, сентиментального розчулен-
ня і огидної, презирливої поблажливості, як все екзотичне, 
незвичне, пейзанське і водночас — туристично пусте, пере-
творене на симулякр та ерзац-продукт глобального ринку, що 
робить глобальну послугу локаціям, попередньо завдавши їм 
непоправної шкоди з боку глобалізму. 

Утім, незважаючи ні на що, образ Іншого — це поворотний 
пункт з точки зору ідеалістичної діалогістики і низки дотич-
них філософсько-культурологічних концептів (феноменології, 
герменевтики, екзистенціалізму, класичного постструктура-
лізму). З точки зору діалогічної філософії Інший вже має пев-
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ний самодостатній статус: він має право не бути ні ілюзорним 
компенсатором дійсності Я, ні його ідеальною подобою, ні 
об’єктом бажання petit a, ні зворотною точкою ідентифікації 
«Я», утім, це право постійно відчужується. Якщо припустити, 
що Інший дійсно має потенціал діалектичного переростання 
із Символічного у щось більше, або прориву Реального, зустріч 
«Я» з Іншим — це завжди абсурд, розрив, травма, породжена 
страхом перед власним позасвідомим, адже суб’єкт стикаєть-
ся із чимось, що перевищує його можливості і допомагає йому 
вийти за власні межі, витягнути себе із скутого соціальними 
масками та панівними символічними означниками буденно-
го життєсвіту. Прагнення до самопізнання як до передумови 
звільнення спонукає конструктивно налаштованого суб’єкта 
до свідомого етичного вибору інакшості, в результаті засво-
єння якої суб’єкт набуває свою самість, переживаючи духовне 
оновлення і загартування (у міфологічному сенсі — вихід з 
«лісу», повернення додому або знаходження скарбу). 

Пройшовши ініціацію перед обличчям Іншого, людина не 
уніфікується, не зливається із ним у єдине тоталітарне ціле 
«Ми-об’єкту», але, навпаки, гостріше відчуває свою самість на 
тлі одночасного переживання відкритості до світу як спорідне-
ності із сущим в космізмі. Мова йде про свідоме злиття нестач, 
за умов якого відмінності як ознаки індивідуальності кожного 
приймаються, але визнаються такими, що не мають абсолют-
ного значення на тлі цієї відкритості, спільності, солідарності. 
Дана відкритість у ставленні до Іншого відкривається через 
входження досвіду смерті як симптому Реального в онтичний 
досвід суб’єкта, онтологічним аналогом якої є істина (розрив). 
Істина виражається через відповідальність за буття Іншого на 
основі екзистенційних страху та провини як способів співпе-
реживання його вразливості та беззахисності перед небуттям. 
Прийняття смерті може спонукати суб’єкта або до ще більшої 
зшивки (остаточного уходу у Символічне, в монструозного Ін-
шого як Чужого), або до роздертя завіси панівних означників 
шляхом катарсису. 

Відповідальність за Іншого формує активну толерантність 
(дієву жертовність), що відрізняється від пасивної та репре-
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сивної своєю здатністю утримувати принциповість, вірність 
суб’єкта собі як істині-події, самості, совісті, любові. Активна 
толерантність — це початок універсальної етики солідар-
ності. Вона здійснюється через Третього, який, накладаючи лі-
міт на інерцію розгортання релятивізму, на стадії відкритого 
ставлення до Іншого поступово інтеріоризується від абстрак-
тної зовнішньої «міри» порівняння (Закону) до глибинного 
внутрішнього почуття справедливості, еволюціонуючи від гі-
потетичного кантівського імперативу (зовнішньої моралі) до 
категоричного імперативу (внутрішньої моральності) [276]. 
Слідування справедливості сприяє самоусвідомленню «Я» че-
рез Іншого, забезпечуючи розвиток особистості як рух від Уяв-
ного через Символічне до Реального, по Борромеєвих кільцях 
незнання, ненависті та любові у психоаналізі, а в екзистенцій-
ній філософії: від емпіричного (онтичного) «Я» (Dasein) — до 
трансцендентного (онтологічного) «Я» (Existentia). 

Самість людини, яка формується через Іншого знаменує 
собою перехід до останньої, заключної, стадії інтерсуб’єтив-
ної взаємодії — стадії Ближнього. Ближній — це Інший, що 
сприймається в позитивно-діалектичній, метафізичній та ре-
ально-психоаналітичній («надлишковій») онтології присут-
ності як вмістилище сакрального досвіду і предмет любові. 
З точки зору негативної онтології надлишку у психоаналізі 
Ближній як нестача — це радикальний розрив з Символічним. 
Концепт Ближнього, на нашу думку, найбільш повно розкри-
вається не через негоцію, а через позитивну онтологію, саме в 
релігійному (у першу чергу, християнському, конкретніше —  
православному) контексті, де образ Ближнього постає як вмі-
стилище божественної мудрості (Софії, Жіночого), а любов до 
нього є формою вираження любові до Бога. Ближній є ідеаль-
ним предметом теологічної діалектики, онтології присутності 
і метафізики. Софія як посередник діалогу «Я» та Іншого фік-
сує цілісну космічну єдність буття та взаємну відкритість усіх 
його рівнів: Бога, світу, тексту і людини. Софія становить со-
бою Божественну мудрість — Бога, втіленого у світі, тобто —  
сакральне, втілене в Іншому. Специфічною характеристикою 
Софії є її інтегративний характер, поєднання у її змісті метафі-
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зичного (Бог), онтологічного (світ), гносеологічного (пізнан-
ня Бога і світу), етико-естетичного (краса і добро як атрибути 
софійного світу), культурного (текст як Софія) та антрополо-
гічного (Інший як Софія) начал. Софійний характер Іншого 
сприяє його еволюції у Ближнього. Архетипна жіночість об-
разу Софії дозволяє співвіднести дане поняття із гендерним 
концептом любові, репрезентувавши Третього як вираження 
духу агапе. Пізнання Ближнього у Софії-любові є органічною 
єдністю самопізнання та богопізнання, які, опосередковуючи 
взаємодію суб’єктів, трансформують емпіричний діалог — у 
діалог релігійний. Схильність до софіології визначає високий 
ступінь соборної космічної діалогічності слов’янської і взагалі 
східної духовності. Якщо позитивна онтологія вбачає в Іншо-
му присутність сакрального досвіду, позитивно-діалектична 
(матеріалістична, ідеалістична) онтологія — еволюцію соці-
уму/духу та людини як суспільної/духовної істоти, негатив-
на онтологія — нестачу, онтологія надлишку — розрив, який 
здійснює суб’єкт, то Ближній як етична категорія повністю за-
перечується негативною діалектикою постмодернізму, що так 
і залишається в межах мультикультурного символічного кон-
цепту Іншого, надто Іншого. 

Поступове одухотворення інтерсуб’єктивних стосунків 
з Іншим на основі зростання ступеня активної толерантно-
сті-любові викликає динаміку фігури «Я», що постає як прогре-
суюча індивідуалізація шляхом універсалізації, або прогресу-
юча універсалізація через індивідуалізацію: байдуже, головне, 
що маємо справу з єдністю загального та одиничного начал, 
універсальності і сингулярності, людини і людства. З точки 
зору динаміки культури (парадигматики) у процесі еволюції 
фігури «Я» маємо справу із процесом послідовного форму-
вання суб’єкта від носія дуалістично налаштованої монокуль-
турної (приписаної, групової) ідентичності (у рамках Уявного 
Чужого) — до носія плюрально налаштованої полікультурної 
(все ще приписаної та партикулярної) ідентичності (у рам-
ках Символічного Іншого), а від неї — до носія універсальної 
та сингулярної, самостійно сконструйованої ідентичності (у 
рамках Реального Ближнього), утвореної через взаємне тран-
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сцендування самості та іншості, свободи і соціальності, універ-
сальності та сингулярності у космічному почутті всеєдності. 
Якщо для досягнення позитивного монізму через плюралізм, 
єдності у багатоманітності, синтезу еволюції та креаціонізму, 
у символічний дискурс суб’єкта повинна увірватися смерть як 
Реальне, смерть як подія досвіду, то етично це необхідно ви-
тримати, причому витримати з гідністю кантівського катего-
ричного морального імперативу, вийшовши через смерть на 
істинну подію звільнення, а не на нову символічну зшивку.

Носіями різних моделей ідентичності постають різні 
культурно-історичні герої модерну і постмодерну: для моно-
культурної ідентичності традиційних та модерних суспільств 
притаманні «паломник» і «хуторянин»; полікультурну іден-
тичність постмодерну репрезентують комерційний «турист»,  
«бродяга» і «фланер»; універсальну етику — турист-паломник, 
романтичний ностальгічний турист, поет, активіст істини. 
Водночас зазначені у класичній культурології типи до кінця 
не відповідають сучасному повороту суспільства до неомодер-
ну, оскільки відображають два лики одного й того ж буржуаз-
ного світу modernity у світлі утвердження моралі (паломник,  
хуторянин як герої Ю. Габермаса та М. Гайдегера) або її запере-
чення (бродяга, турист і фланер як герої М. Фуко та Ф. Ніцше). 
Постає необхідність подолання modernity у бік радикального 
розриву, який пропонує психоаналіз в особі героїв Ж. Лакана, 
Л. Альтюссера, А. Бадью та інших сучасних філософів, схиль-
них до побудови нових антропологічних типів. Таким чином, 
через динаміку образу «Я» ми виходимо на прикладний рі-
вень зближення філософії діалогу з культурологічним аналі-
зом ідентичності, що на сьогодні є однією із головних проблем 
буття сучасної людини. Тип людини майбутнього залишаєть-
ся невизначеним: якщо така людина обере постмодерне бут-
тя до Смерті, здійсняться перверзивні фантазми естетичного 
фукіанства. Гайдеггеріансько-габермасівський тип буде від-
творювати етико-утопічний лібералізм життя, і лише психо-
аналітичні персонажі-тригери відшукуватимуть травматичну 
реальність в розколі між символічною радістю модерну і сим-
волічною тугою постмодерну.
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2.6. Обсесія як наслідок віртуального шуму: 
як жити без Батька?

Неоліберальне суспільство, закріпивши свободу совісті у 
якості легальної підстави мультикультуралізму, тим не менш, 
не лише не спростило, але й ускладнило процес ідентифікації 
особистості, викликавши кризу метафізичної ідентичності, 
або «смерть Батька». Втрата сакральних авторитетів мину-
лого, які передбачали центрацію суб’єкта на панівних нормах 
культури, що приписувалися людині ззовні традицією внас-
лідок сліпого неусвідомленого злиття з нею (Батьком), при-
звела до порожнечі. Через приписування відбувалася пасивна 
соціалізація суб’єкта, наслідком якої ставало інтуїтивне та ор-
гіастичне переживання людиною традиції, що не піддавалася 
критичній рефлексії, бо до традиції людина була залучена з 
народження, вона давала людині почуття захисту, покрови-
тельства і безпеки через гармонію «Золотого віку», органіку 
космічної першоєдності і злитності буття — буття як при- 
сутності, буття як обоов’язку,буття як тотожності («Ти пови-
нен!», «Жити, як усі»). Після вишкілу критично-негативним та 
атеїстичним 

Просвітництвом людина розчарувалася у своїх божествен-
них авторитетах: традиція перестала мати фундаментальне 
значення, воля Отця стала фікцією, утворився вакуум, поча-
лося усвідомлення нестачі, надалі зяяння поступово почало 
заповнюватися суперечливими малими наративами супутніх 
ідеологій. У неоліберальному соціумі закріплена конституцій-
ним принципом свободи совісті реалізується в кіберпросторі 
у якості екстазу комунікації, плюрального перформативного 
й симулятивного спілкування, наслідком якого постає стан 
інформаційного шоку, розходження означників, когнітивного 
дисонансу, короткого семіотичного замикання та кризи іден-
тичності. Помістивши людину на перехрестя численних і ча-
сто протилежних за змістом повідомлень, вибивши з-під ніг у 
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неї світоглядну точку опори у вигляді освяченого центру і сві-
домо надавши її існуванню маргінальних рис, зяяння викли-
кало масовий обсесивний невроз. Безпосередня присутність 
поруч із фігурою «Я» фігури кібернетичного Чужого (Уявне 
Реальне Віртуального, або монстр [249]), що прагне посягнути 
на моє буття, що ніби кепкує з мене, змушуючи вступати мене 
у гру іронічного загравання з власним удаваним образом, — це 
трагедія оголення непристойного, проступання позасвідомо-
го крізь символічні шви, трагедія релятивації, провокації та 
змагання ідентичностей як інфомраційних «шумів», відмінно-
сті між якими домислюються у якості захисних символічних 
механізмів від самих себе. Будучи не в стані керувати своїми 
численними ідентичностями, суб’єкт добровільно віддає свою 
свободу кібернетичному замісникові Батька — машині, прово-
куючи тотальний дигітальний контроль, який призвів до гло-
бальних тупиків прогресу і викликав ще більшу залежність, 
аніж це було у патроналізмі [49; 225]. Криза постмодернізму 
спонукає гуманітарну думку шукати нові моделі ідентичнос-
ті, які б відповідали на виклик Чужого, не тікаючи від нього в 
Уявне та Символічне, допомагали б «Я» зберегти свою самість 
перед його обличчям і одночасно зрозуміти таку ж вразливу 
самість Іншого.

У некласичній культурології, наближеній до американсь- 
кого культурно-антропологічного дискурсу, проблема іден-
тичності на межі з Чужим набула форму кроскультурності 
як мозаїчної ідентифікаційної моделі «Вавилонської вежі» 
(Є. Сурова, П. Вайль, О. Геніс) [152; 181; 484]. Концепція 
кроскультурної ідентичності набула свідомого етнологічно-
етнографічного та глоболокалістичного характеру, відповідно 
до якого кроскультурність визначається як новий, перехід-
ний, маргінальний тип культурної самосвідомості, що виник 
внаслідок акультурації в континуумі взаємодії аборигенних 
культур із Заходом. Таке колонізаційне, політично забарвлене 
розуміння не слід плутати з академічним науково-методоло- 
гічним принципом порівняльно-історичних (в cultural stu- 
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dies — «кроскультурних») досліджень відповідно до подвійно-
го докладання англійського дієслова «cross» («перетинати»): 
як до ідеальної конструкції компаративного аналізу різних (як 
правило, ізольованих у хронотопі) культур за єдиним крите-
рієм, так і до реальних процесів взаємодії (діалогу) культур за 
умов збереження пріоритету єдності у багатоманітності, уні-
версальності та сингулярності. 

Якщо це правило порушується, Чужий у студіях кроскуль-
турності розглядається як сутнісно необхідний елемент са-
моідентифікації «Я». Байдуже, чи піддається Чужий прямому 
жорсткому тискові (модель глобалізму), чи зазнає непомітної 
апропріації через м’яку силу впливу (модель мультикультура-
лізму): зберігається притаманна для modernity картезіанська 
фокусація на «Я» (моделі Заходу), наслідком якої є позбавлен-
ня Чужого його автономного онтологічного статусу і перетво-
рення його на фантазм, уявний сценарій. Ілюзорна компен-
сація призводить до розуміння кроскультурної ідентичності 
як способу повернення до себе через Чужого, пізнання «Я» 
через символічного Іншого. При цьому сам зміст еклектичної 
кроскультурної ідентичності не розкривається: не конкре-
тизується, як саме повинен мислити суб’єкт, внутрішній світ 
якого утворений завдяки мозаїці спектрів, і чи повинен він 
мислити взагалі, чи за нього це зробить машина глобального 
контролю.

Специфіка культурологічного підходу до осмислення 
проблеми кроскультурної ідентичності полягає в тому, що у 
дискурс дослідження включаються різнорідні дескриптивні 
практики, стратегії інтерпретації та деконструкції тексту, роз-
роблені в дискурсі постструктуралізму та релятивізму. Дані 
методи є інструментальними домінантами при роботі куль-
туролога з ідентичністю як з текстом, який, своєю чергою, 
сприймається як інтертекст — мозаїчне сплетіння цитацій у 
вигляді запозичених, трансформованих і імпліцитно засвоє-
них фрагментів текстів інших епох, регіонів, стилів, традицій. 
При цьому інтертекстуальність не редукується до проблеми 
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історіографічної «вичавки» з тексту джерел у вигляді прямих 
і непрямих цитацфй. Посмодерний інтертекст передбачає вза- 
ємопроникнення смислів, образів і світоглядних моделей 
культури, нескінченність семантичних переходів і дифузій, 
сплетіння не тільки знаків, а й ментальних кодів, соціальних 
формул, ідіом, символів, архетипів у єдиному потокові ризоми 
[86–93]. 

Таким чином, самосвідомість людини на межі культур як 
центральна проблема культурологічного дискурсу філософії 
діалогу має справу з різними його іпостасями: Чужий, Інший, 
Ближній. На стадії Чужого домінує регістр Уявного (нена-
висть), ідентичність суб’єкта зберігає дуалістичні пріорите-
ти, при цьому дуалізм тяжіє до монокультурності. Інший пе-
ребуває в колі регістру Символічного (пасивної, репресивної, 
активної толерантності) і є дистанційним уявним сценарієм, 
за допомогою якого суб’єкт заповнює пробіли у власній іден-
тичності: так формуються полікультурність та кроскультур-
ність в мультикультуралізмі. 

На стадії Ближнього відбувається прорив Символічного, 
радикальний розрив з його уявними означниками і повернен-
ня до регістру Реального через любов. Мультикультуралізм 
змінює універсальна етика солідарності, включаючи прита-
манний для неї перехід від побоювання Батька як позбавлено-
го травм всесильного Пана — до усвідомлення Батька як друга 
і нестачі.

Якщо цієї гуманістичної зміни з боку реципієнта у став-
ленні до донора як до свого роду другого реципієнта («об-
личчя» оголеної смертності) не відбудеться, інформаційний 
«шум» внаслідок психоаналітичної «смерті Батька» (видален-
ня патрона з порядку денного, краху усіх табу на бажання, що 
віднині стають трангресивними та репресивними) — перетво-
риться на затягнуий депресивний екзистенційний шок у інди-
віда в стані глибокої туги, а цей шок — на неототалітарний 
цифровий контроль, який стане єдиним способом порятунку 
людини від стану занепокоєння і тривоги порожнечі. І саме ці 
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процеси — втрати Великого Іншого, відчуження та розгубле-
ності, втечі від них у віртуальність, у світ тимчасового забуття, 
але, як наслідок, ще більшого зростання шоку від дезорієнта-
ції в середовищі плюралізації — ми маємо змогу спостерігати 
в умовах пандемії та карантину в ХХІ столітті. 



ТРАНСКУЛЬТУРА VS  
ТРАНСКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:

ПІСЛЯ ПОСТМОДЕРНУ,  
АБО НЕОМОДЕРНА АНТРОПОЛОГІЯ

Розділ 3 





3.1. Транскультура  
як уявна «золота середина»:  

тотожність глобалізму,  
мультикультуралізму та ще раз глобалізму

Сучасна культурна антропологія глобального світу пе- 
 ребуває під впливом концептів постмодернізму та  

мультикультуралізму, майже не залишаючи місця регістру  
Реального та іпостасі самості заради переваги регістру Симво-
лічного та іпостасі Іншого. Звісно, що надається перевага то-
лерантності як «поміркованому» діалектові діалогу. В рамках 
політики ідентичностей, яка реалізує толерантність, сучасна 
ідентичність визначається як «полікультурна», «кроскуль-
турна», «множинна», «гетерогенна» тощо. Виникає запитан-
ня: яким конкретно етосом, психічним складом, системою 
життєвих приписів повинна володіти людина, перебуваючи 
на перехресті культур, якщо перехрестя як хор суперечливих 
голосів обертається станом короткого семіотичного зами-
кання та інформаційного шоку? Як погодити ці «голоси» різ-
норідності і вийти на універсалії культури? Чи взагалі сучас-
на культурно-антропологічна традиція передбачає вихід на  
універсальний діалект солідарності чи, можливо, передба-
чається зовсім інша альтернатива? У рамках умовного про-
тистояння між глобалізмом і мультикультуралізмом як між 
економічною внутрішньою та культурною зовнішньою сто-
ронами єдиного у своєму рухові капіталу в часі ринку, його 
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невидимими еквівалентністю й екстериторіальністю та ви- 
димими нееквівалентністю й ретериторизацією [220–222], 
формується з першого погляду альтернативний щодо уні- 
фікації та гетерогенізації концепт транскультури Г. Тульчин-
ського та М. Епштейна [506–508] — специфічної моделі роз-
витку сучасної культури, яка свідомо протиставляє себе як 
глобальній культурі, так і концепції мультикультурності че-
рез вивищення суб’єкта над розмаїттям конкретних традицій.  
Але чи є це «вивищення» трансцензусом, розривом, іншими 
словами: чи зберігається у ньому самість суб’єкта як вірність 
події істини і, якщо це справді так, якими є механізми пого-
дження оригінального та запозиченого начал у модусі тран-
скультури? Чи транскультура ризикує розчинится у космо-
політичній мозаїчній еклектиці, без усвідомлення спільних 
цінностей людства, з одного боку, та без власної культур- 
ної ідентичності з іншого? Чи тотожна транскультура постмо-
дерному номадизму «бродяги», попри декларацію здійснюва-
ного у ній трансцензусу?

Незважаючи на доволі докладну характеристику окремих 
виявів і атрибутів транскультури, її цілісний образ як стилю 
мислення, етосу, ментальної установки та модусу буття зали-
шається певною мірою «річчю в собі» — номінальною єдні-
стю, яка, тим не менше, не є цілісною єдністю. Так, на думку 
творця даного концепту М. Епштейна, транскультура — це 
«універсальна система знаків (семіосфера)», яка вивищуєть-
ся над конкретним розмаїттям обмежених історичних, на- 
ціональних, расових, гендерних, професійних, релігійних  
культур і яка одночасно акумулює у собі усі їх уже наявні ва-
ріації та ще не здійснені можливості [571, 622–634]. У межах  
транскультури людина перебуває на перехресті культур й од-
ночасно належить їм усім, вбираючи їх у свій мікрокосм, по- 
дібно до «монади» Г. Лейбніца, але залишаючись при цьому  
самою собою. Показово, що ключову роль у формуванні тран-
скультурної моделі буття людини М. Епштейн відводить саме 
культурології, яка виникла і розвивалася як традиція компа-
ративного аналізу культур внаслідок усвідомлення їх віднос-
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ної множинності. Транскультурний спосіб існування дає лю-
дині своєрідне «подвійне» звільнення: від природи завдяки 
культурі і від культури (у першу чергу, своєї, «рідної», націо-
нальної культури) — завдяки культурології. Звідси — соціо-
культурна значущість смислової парадигми культурології як 
рефлексії полікультурності, прикладне завдання якої полягає 
у формуванні нового стану існування — транскультури, — що 
є світоглядною основою нового типу діалогічної свідомості і, 
як показують останні тенденції, нового типу культурної ан-
тропології (як правило, прозахідного, проамериканського 
типу, нерідко — примусово космополітичного). 

3.2. Транскультурна ідентичність  
як альтернатива постмодерній транскультурі:  

реставрація самості посеред потоку ризоми

Відповідно до висловленого про транскультуру, ми ро-
бимо спробу ввести та концептуально обґрунтувати понят-
тя «транскультурна ідентичність», що, будучи усвідомленою 
нами як результат дії транскультури, постає як діалектич-
на єдність (тотожність протилежностей) самості та Іншого,  
універсального і партикулярного, етнічного і космополітич-
ного начал за тріадою від «Я» до Іншого і від Іншого до онов-
леного і збагаченого через взаємодію «Я». Одразу зазначимо,  
що дана спроба відрізняється певною мірою соціального 
утопізму, щодо якого ми зберігаємо критичне відношення: 
адже концепт М. Епштейна не передбачає такої ідентичності 
(згадка про яку викликає бурхливе незадоволення його по-
стмодерних прибічників), оскільки не допускає досягнення  
універсалізму самості у жодній з її форм: ні в негативній (роз-
рив), ні в надлишковій (суб’єкт), ні в позитивно-діалектичній 
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(економічний базис, закони еволюції, архетипи, загально- 
людські цінності). Амбівалентно-релятивна сутність тран-
скультури полягає в тому, що вона, незважаючи на претен-
зію займати «проміжне місце» між тотальним модерном і 
плюральним постмодерном, все ж таки залишається у межах 
негативної діалектики постмодерну, тому вона не є ні осо-
бистісною, ні груповою, ні універсалістською, ні партикуля- 
ристською. 

Транскультура не передбачає ні еманації суб’єкта шля-
хом виділення його із соціального цілого, ні синдрому маси, 
схильної до уніфікованого ототожнення себе із спільнотою, 
традицією. Транскультура нічим не завершується. Вона не є 
ні етноцентричною, ні космополітичною, ні метафізичною, 
ні номадичною, оскільки начебто долає крайнощі лібераліз-
му і націоналізму, модерну і постмодерну, але не розробляє 
відповіді на запитання про формулу погодження розмаїття 
варіацій і культур всередині внутрішнього світу конкретної 
людини, яка має право лишатися собою. Транскультура пред-
ставляє собою результат взаємного збалансування модерного 
фундаменталізму і постмодерного релятивізму, архетипної 
міфопоетичної належності до традиційної національної куль-
тури та постмодерної іронічної звільненості від неї. Третій 
прикордонний варіант ідентифікації суб’єкта між глобалізмом 
і мультикультуралізмом виявився не власне третім, а скорі-
ше «другим іншим»: пропонується не вихід за межі уявного  
вибору між двома однаковими позиціями однієї матриці  
капіталу (глобалізм — мультикультуралізм), не розрив із  
ними, а їх накладання одне на одного моделювання їх конфі-
гурації як комбінації у процесі комунікації, якій транскультура 
надає майже сакрального значення, не кажучи вже про її фі-
нансову підтримку з боку транснаціональних еліт. Приймаючи  
міфологічну опозицію «глобалізм — мультикультуралізм», 
створену самим глобалістичним дискурсом, за дійсну альтер-
нативу, незалежно від ефективності пошуків шляху виходу з 
цієї опозиції, транскультура вписує себе в матрицю глобаліз-
му. Ця вписаність апріорно не дозволяє знайти виходу між 
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цими двома варіантами, незалежно від ступеня їх відмінності.  
Маємо справу з типовим замкнутим герменевтичним колом: 
від глобалізму до мультикультуралізму, від мультикультура-
лізму до транскультури, від транскультури — назад до гло- 
балізму.

Увівши поняття транскультурної ідентичності, ми спро-
бували розірвати коло (чи, принаймні, зробити у ньому «про-
кол», Punctum), визначивши сутність транскультури як моде-
лі виявлення і збереження автентичної ідентичності суб’єкта 
(недарма есенціалістських питань завжди уникає постмо-
дернізм), тобто — розкрити субстанціональні ознаки тран-
скультури, щоб відкоригувати тавтологічність її визначен-
ня. Останнє можливе на грунті критичного переосмислення  
постмодерних апропріацій філософії діалогу за допомогою 
позитивної онтологічної програми (присутності буття, уні-
версальних законів його розвитку чи/та функціонування, ре-
лігійного досвіду діалогу) та негативної онтології надлишку 
(нестачі суб’єктності), властивої для сучасного психоаналізу. 
Суміщення даних методологічних позицій дозволяє виокре-
мити такі світоглядні ознаки транскультурної ідентичності 
як: інтерсуб’єктивність (в руслі діалогістики); трагічну іронію 
(в руслі екзистенціалізму як філософування про буття та існу-
вання); інтертекстуальність (у руслі постструктуралізму як 
основи постлаканівського психоаналізу).

3.3. Трагічна іронія:  
як «не слухати сміх» скомороха?

З точки зору етосу інтерсуб’єктивності транскультурна 
ідентичність — це тип самосвідомості особистості при якому 
внутрішній світ останньої уявляється феноменологічно, як 
інтенціональний потік взаємодії смислів різних культур. Для 
плідної взаємодії цих смислів необхідно мати у якості вихідної 
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точки дискурс порівняння — установку на пошук одухотворе-
ної спільної основи об’єктів співставлення у вигляді критерію 
порівняння [500]. Інтерсуб’єктивність, отже, передбачає бага-
томанітність, яке не застигає на місці у стані публіцистичної 
медіа-миті «фейкового теперішнього», яке обертається по- 
рочним колом негацій, а рухається назустріч універсаліям 
культури (Третьому). Ідентифікація, відтак, постає як дина-
мічний процес розгортання інтерсуб’єктивних відносин в бік 
винайдення солідарності, спільності, спорідненості, форму-
лою якою може бути як слово, так і домовне начало, як вислів, 
так і «невисловлене», втілене в ідеалі сакральної тиші. Третій 
у межах позитивної онтології є цінностями загальнолюдської 
культури, а в світлі негативної онтології — нестачею та по-
рожнечею, за якими приховуються надлишок суб’єктів та їх 
нестач (травм). 

Трагічна іронія як ознака транскультурної ідентичності 
дозволяє доповнити некласичний дискурс транскультури (лі-
беральну іронію) класичними розробками екзистенціалістсь- 
кої філософії творчості як трагедії, екзистенційної драми твор- 
ця. Інтерсуб’єктивна природа транскультурної ідентичності, її 
яскраво виражена орієнтація на самість як іншість та іншість як 
самість, не може не призводити до конфлікту, який виникає між 
«Я» (суб’єктом творчості) та Іншим (культурним контекстом 
творчості). Особистість носія транскультурної ідентичності 
уподібнюється художнику, що добирає різні фарби з однієї па- 
літри для своєї картини (метафора М. Н. Епштейна [571, 20–
25]); перебуваючи в плюральному потоці різних культур, твор-
чий суб’єкт не розчиняється, але кристалізується в їх мозаїці, 
він віднаходить себе у критично-селективному ставленні до 
них, у процедурі безперервної та самобутньої етико-естетич-
ної «гри в бісер» Г. Гессе — гри із світовими смислами (зокрема, 
в концепціях культури як феномену романтичного кіхотизму 
[404; 513]), — у здатності здійснювати їх оригінальну конфі-
гурацію і креативну трансформацію відповідно до власної 
неповторної екзистенції, виходячи на рівень повернення до 
традиції на новому діалектичному витку: як до світової тради-



Євгенія Більченко

■ 121 ■

ції, так і до власної цивілізаційної системи. Звісно, що тут йде 
мова майже про ідеальний, утопічний варіант транскультури, 
ще не позбавленої онтологічних адеквацій. 

Численні запозичення (інтексти, підтексти, інтертексти) 
нанизуються на суб’єктність — духовний стрижень автор-
ства, — як намистини на нитку, приймаючи ту послідовність 
і те співвідношення, які необхідні автору для вираження його 
індивідуальності, якщо тільки не знищують самого автора 
у потоці номадичної темпоральної ризоми. Щоб естетична 
грайливість не переросла у примусову естетику, в безприн-
ципний космополітизм та конформізм мандруючого інтелі-
гента, у пасивну чи репресивну толерантність трангресії (бо 
носіями транскультури найчастіше і постають представники 
креативних еліт, номадів, меритократів, Bobo, ліволіберальної 
молоді еко-тренду тощо), необхідне онтологічне випробову-
вання транскультури екзистенційною трагедію творчості як 
духовним конфліктом, апріорно закладеним в архетип діа-
логу художника зі світом як з Іншим. Ми наближаємо транс- 
культуру як модель постмодерної ідентифікації, спрямованої 
на значущу відсутність, у бік присутності буття, асоціюючи 
ідентичність із вірністю собі, із суб’єктністю, із самістю як іс-
тиною-подією, з тим, що утверджує подолання смерті у геріан-
ському бутті до смерті як фатальної приреченості — подолан-
ня заради звільнення від кінцевості і потрапляння у місце, де 
для смерті немає місця (Воскресіння). 

Трагедія творчості в її первинному релігійно-екзи- 
стенціальному та філософсько-антропологічному розумінні 
(М. А. Бердяєв) [114, 50–78] — це дисонанс між творчим актом 
(поезисом) і творчим продуктом (мімезисом і техне), задумом 
і результатом творчості, екзистенціальністю творця і усеред-
неними нормами культури, які «заземлюють» його «злет» за 
допомогою іманентної продукції. Мова йде про розходження 
між розташованою у парадигмі уявного значення метафори, 
ідеальної свідомості, творчої свободи художника, з її транс-
цендентальною спрямованістю за межі іманентного світу, —  
і колективно-нормативним стандартом культурної пам’яті, 
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пов’язаною з ґрунтом, з метонімією, із синтагматикою, з ре-
ально-символічною мовою (закони жанру, правила, табу куль-
тури). Метафора індивідуальності та метонімія колективності 
як внутрішня вертикальна вісь доцентрового сходження та 
зовнішня горизонтальна вісь відцентрового зміщення утво-
рюють семіотичний конфлікт [291, 90; 578], який у контексті 
екзистенціалізму і складає трагедію творчості, провокуючи 
стан фрустрації, зяяння, відчуження, неврозу, істерії у митців. 
Особисті уявні та ідеальні значення митця, покликаного до 
творення нових світів, здійснюють розрив з традицією старих 
світів, але апропріюються нею ж, переходячи з вертикальної 
площини індивідуальності у горизонтальну площину колек-
тивності. Парадигма і синтагма, діалектика «Я» та метафізика 
«Ми», універсальність та сингулярність, індивідуальне та ко-
лективне начала мають зійтися в «нульовій фонемі» по цен-
тру семіотичної структури творчості. З точки зору семіотики 
культури ця фонема як «ім’я Бога» (беззмістовна непарність 
екзистенційного абсурду) є Третім у діалозі самості та іншості, 
універсальним екзистенційно-смисловим кодом цього діалогу 
як тексту. 

Трагедія творчості виражає поширений в психоаналізі 
умонастрій «незадоволеності культурою» (вислів М. Бердяєва 
та З. Фройда одночасно і незалежно одне від одного), але  
бердяєвська «незадоволеність» є вищим за відповідний кон-
флікт у фрейдизмі. У першому випадку культурі суперечать 
вищі поривання суб’єкта як піднесеного героя Символічного 
Реального (сакрального), а в другому ж випадку — нижчі пори-
вання суб’єкта як тіла («Реального Реального», за С. Жижеком 
[249], — тобто найбільш непристойного у нашому позасвідо- 
мому, jouissance Ж. Лакана, об’єкту-речі). У суперечність з усе-
редненим рівнем ілюзорних ідентичностей культури (Уявно-
го), якому відповідає модель «розумного» в семіотиці Ю. Лот-
мана [348], вступають не нижчі за культуру, позасвідомі, 
варварські біологічні потяги, інстинкти чи бажання (модель 
«дурня»), а вищі за культуру, надсвідомі, трансцендентальні 
прагнення суб’єкта, який уже пройшов норми і правила куль-
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тури («божевільний») і вичерпав її онтологічний потенціал, 
переживши сакральний досвід виходу за власні межі. З точки 
зору колець Борромео у конфлікт з культурою як з Уявним під 
час творчої трагедії вступає не травматична реальність (дій-
сність як наслідок витісненого Реального, вічна нестача, ба-
жання, зяяння), а Символічне Реальне, яке артикулює себе че-
рез любов як надлишок суб’єктності, як нічим не номінований 
вакуум істини. 

Частина самості творця опиняється у надлишку щодо куль-
тури й утворює той вакуум, який пручається будь-яким спро-
бам його сигніфікації, номінації та ідентифікації. Це — диво, 
назвати яке — неможливо, подібне до аури в поезії чи неви-
словленого підтексту в філософії. Адже перебування генія над 
культурою («теургія» у В. Соловйова [475], або християнсь- 
ка Благодать, Над-Закон), при якому творець, засуджуючи 
прагматичне обґрунтування добра заради вигоди в обива-
тельській культурі та протестуючи проти гіпотетичного ім-
перативу офіційної моралі, обмежує діапазон особистісної 
свободи альтруїстичною дією внутрішнього категоричного 
морального імперативу, — не слід ототожнювати з перебу-
ванням варвара під культурою (Законом, едипальним табу), 
коли «дурень» перетворює свій інфантильний протест проти 
Батька в анархію розкутого бажання (в трансгресію), в силу 
своєї нездатності опанувати стандартом культурно адекват-
ної поведінки і регулювати за його допомогою власну свободу 
(Анти-Едип). Відхилення від культурної норми у вищу і ниж-
чу сторону, свобода і вседозволеність, глупота і божевілля, 
варварство і геніальність, месіанство і бісовство, божествен-
ність і звірство в людях як однаково «анти-культурні» стани 
виявляються принципово протилежними за внутрішньою 
моральною суттю, висловлюючи або перевагу над культур-
ним стандартом (геній), або профанну банальну заздрість до 
нього (варвар): згадайте образ свободи як «Прекрасної дами» 
і «Гулящої дівки» у М. Цвєтаєвої, які однаково відступають від 
побутової норми, але «Прекрасна дама» (божевільний, месія, 
геній, жива свобода) втілює ідеальну норму, абсолютний сту-
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пінь цінності, а «Гуляща дівка» (дурень, бестія, варвар, мертва 
анархія) — її симулякр [550, 16; 551]. Конфлікт творчої особи-
стості з культурою — це завжди індивідуальне переживання 
смерті Батька, крайньою точкою якого є кенозис. Але за втра-
тою Батька наступає або синівський розгул, або повернення 
блудного Сина. Або нова фантазмічна залежність від зовніш-
ніх сил, у ролі яких віднині постають власні відчужені бажан-
ня, або повна духовна незалежність як усвідомлена необхід-
ність свободи в діалозі, у події спів-буття з Батьком, в істині 
свідомої солідарності з ним на основі турботи та опіки. Наразі 
подивимося, як це відбувається крізь призму трагічного нача-
ла у творчості на основі транс культурної ідентичності. 

Геній є вираженням екзистенції і трансценденції, він є 
суб’єктом істини як свідомого суб’єктивного морального вибо-
ру, носієм метафізичного радикального розриву, альтруїстич-
ного категоричного морального імперативу — внутрішньої 
духовності, що нерідко суперечить зовнішнім суспільним нор-
мам дидактичної моралі. Однак нерідко варварство і геніаль-
ність, Реальне Реального і Символічне Реальне, зусиллями 
самого художника виявляються пов’язаними прийомом «по-
двійного кодування» трагічного і комічного начал, піднесено-
го і смішного, юродства та скоморошества (У. Еко) [566–568], 
подвійний код передбачає жест стилізації елітарності під вуль-
гарність, що виражається в такій особливості поведінки твор- 
ця, як його трагічна іронія. Драматична насмішка, виражена 
в умонастроях скандалу, істерії, епатажу, гротеску, травесті 
і т.д. є навмисною примітивізацією, свідомим уподібненням 
сакрального героя профанному світу з метою деконструкції 
самого профанного світу — критичного викриття посередно-
сті у всіх її формах: від наївно-варварської до офіціозно-салон-
ної, міщанської (згадаймо поведінку С. Єсеніна, В. Висоцького, 
О. Башлачова тощо). Подвійне кодування є типовим жестом 
Трікстера, трігера, священного божевільного, юродивого — 
месії, що удає бестію, маскуючись під власну протилежність з 
метою підриву наявної системи символічного порядку.

При здійсненні аналізу трагічної іронії як ознаки твор-
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чої особистості найбільш важким завданням є вироблення  
критерію, що дозволяє розмежувати означник і означуване, 
стилізацію і стилізоване, що нерідко перетікають одне в од-
ного. Таким критерієм є не лише етико-естетична домінанта 
твору у вигляді авторської дистанції і загального трагічного 
контексту (підтексту), але й уміння героя повертатися від 
клоунади до світу справжнього буття, рухаючись від пара-
дигми до синтагми, від індивідуального злету фантазії до 
всезагальної соборності. Перебування виключно в парадиг-
мі особистого смислу, поза традицією, спустошує революцій-
ний потенціал розриву, підштовхуючи героя до розчинення у 
власних метафорах і перетворення на просте дзеркало світу 
(«смерть автора»). Так відбувається руйнація суб’єкта у пост-
модерні, суб’єкта як носія довільного етосу, який виявляється 
нічим більше не скутим, впадає у стан залежності від самого 
себе, трансгресує та перетворюється на перверзивного персо-
нажа Анти-Едипа у царстві примусової естетики власного від-
чуженого бажання. 

Натомість, якщо протестуючий проти усередненої обива-
тельської міщанської культури свідомо приймає високу куль-
туру як особисто пережиту та критично переосмислену тра-
дицію, його іронія виявляється всього лише страдницькою 
маскою, змученою бравадою, за якою приховуються біль і са-
мотність, екзистенційна зраненість соціальною несправедли-
вістю: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая 
за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами. Если 
же мы не способны явить нам то, что за нами, то, чего хотят 
и ждут иные из нас, — отвернитесь от нас скорее. Не делай-
те из наших исканий — моды, из нашей души — балаганных 
кукол, которые таскают на потеху публике по улицам, лите-
ратурным вечерам и альманахам», — писав О. Блок [127, 337]. 
Втім, «подвійне кодування» нерідко не вловлюються профан-
ним поглядом обивателя, який плутає трагічне з комічним, 
піднесене із смішним (так, під час перегляду театральної по-
становки з подвійним дном наївні глядачі продовжують смія-
тися над дійством спектаклю у момент, коли вже треба почи-
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нати плакати). У результаті художник, здійснюючи іронічний  
прийом, ризикує опинитися в ролі Гаррі Галлера, трагікоміч-
ного героя «Степового вовка» Г. Гессе, який, будучи своєрідним 
міксантропічним демоном, сприймався в класичній лінійній 
центрованій матриці мислення звичаної людини з якоїсь од-
нієї своєї уявної сторони: його любили/ненавиділи або за те, 
що він вовк, або за те, що він людина, але ніхто не розумів його 
драматичної амбівалентності — екзистенційної складності 
характеру, якою нерідко відрізняються подібного роду щасли-
во-нещасні, сильні і слабкі одночасно, втрачені й цілісні, від-
чужені і люблячі герої М. Кундери [302]. У даному випадку імі- 
тація профанного, сприйнята як саме профанне, піддається 
або уявному засудженню (з боку офіційних кіл міщанської  
моралі), або настільки ж уявному схваленню (з боку анархіч-
них сил аморальності), що однаково не помічають каверзи і 
«диверсії».

Подвійний код у протистоянні суспільства і митця може 
розглядатися також як конфлікт буденного (історичного) та 
сакрального (міфічного) вимірів часу. Класичний художній 
досвід, починаючи від окам’янілих у своїй удаваній рухомості 
наскальних сцен і до застиглої посмішки Джоконди чи зупи-
неної у польоті гойдалки Ренуара, — не здатний ухопити чи-
сте теперішнє. Поєднання в художньому образі профанного і 
сакрального часу, побуту і буття, миті і вічності, допущення 
у простір безкінечності емпіричної кінцевості, є витонченим 
засобом залучення до онтологічних глибин через онтичний 
досвід. Завдяки використанню цього засобу художник симво-
лічно звертається до вічності, до ідеальних сутнісних станів, 
але не через повну відмову від реальності часу, не через по-
долання темпоральності як такої, а через імпресіоністичну 
зупинку мінливої миті Dasein у її зв’язкові з екзистенційними 
минулим та майбутнім, спогадом та мрією. Утворюється внут- 
рішня іманентна подовженість мистецької реальності, схожа 
чимось на теологічну діалектику, яка передбачає рух в спокої 
та спокій у рухові. Рембрандтівський Авраам буде вічно зано-
сити ножа над обличчям Ісаака, а Ангел Господень — вічно від-
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водити його руку. Поцілунок Клімта так і залишитья момен-
том безсмертного дотику вуст. Катарсис наступає як нестача 
завершення, справжній твір містить знамениті три крапки 
(невисловлене) у кінці. 

Неможливість чистого теперішнього, а, отже, й немож-
ливість негативної темпоральної діалектики у класичному 
мистецтві, не стосується постмодерної артосфери, оскільки 
остання пов’язана з фрагментарною кліповістю, а класика — з 
вихідним базовим екзистенційно-антропологічним завданням 
художньої творчості — трансцендентальним проривом суб’єк-
та за межі буденного існування в ідеальний світ. Художник як 
суб’єкт істини намагається творити нову реальність поза ме-
жами повсякденних параметрів буття. У хронологічному кон-
тексті це означає, що митець здійснює перехід від профанного 
до сакрального часу, тобто вершить стрибок у вічність, у міфо-
логічний простір метанаративу, у порожнечу розриву з точки 
зору негативної програми буття та у «Золотий вік» гармонії 
з точки зору позитивної програми буття. А «Золотий вік» — 
це вже традиція. Розрив із повсякденною миттєвою часовістю 
в стані творчості одночасно відриває митця від профанної 
культури у буденних тимчасових вимірах і повертає його до 
високої класичної культури у її найглибших основах (архети-
пах). Закон «вічного повернення» у М. Еліаде та Д. Кемпбел- 
ла — це закон, втіленням якого постають синтагма, колектив-
ний макрочас, сакралізоване минуле, канон, традиція, боже-
ственне, пам’ять, горизонт істини. 

Тому трагедія творчості частково і вельми успішно зні-
мається в семіотиці через символізацію — універсальне зна-
кове вираження особистих інтенцій творця у створених ним 
текстах культури. Символічне світоспоглядання, з притаман-
ним йому тяжінням до виявлення прихованого, закодованого 
у зовнішніх видимих ілюзорних виявах буття онтологічного 
смислу, сприяє особливо активному поверненню до сутності, 
якщо декодуванню піддається увесь світ як Великий Інший, 
усвідомлений у якості предмета герменевтичної інтерпрета-
ції. У дискурсі герменевтики буття сприймається як таке, що 
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потребує з боку людини розуміння (тлумачення). «Висловлю-
ванням» істини буття (парафраз гайдеггерівського «вислови-
ти» щодо репрезентативного призначення правди) є мова (за 
М. Хайдеггером, «дім буття» [172, 192]). Головним суб’єктом 
мови є творець, який перетворюється в центр існування (по-
рівняйте з китайським центром дитини-мудреця Цзи, з «ну-
льовою фонемою» Р. Якобсона, з «нульовим ступенем письма» 
у семіотиці Р. Барта, з місцем культури посередині у перети-
ні осей одухотвореної смислами, символічної, «висловленої» 
дійсності, — так само, як, наприклад, у даосизмі у центр струк-
тури ансамблю ставить себе музикант-філософ як налашту-
вальник музики Всесвіту — люйлюй). Призначення творця 
полягає у тому, щоб сприймати, тлумачити і доводити до люд-
ства божественні символи і знаки. З цього приводу М. Гайдег-
гер наводить рядки Гельдерліна: «Та нам, поети, з непокритою 
головою / Належить стояти під божими грозами / І власною 
рукою промінь Отця / Ловити, й дарунок небес, / Загорнутий у 
пісню, простягати народу» [172, 356]. «Пісня» (поезія), відтак, 
постає як акумульований у синтагмі парадигмальний смисл, 
як діалог індивідуальності із соборністю цивілізаційної пам’я-
ті архетипів.

3.4. Зупинка інтертексту:  
повернення мови до буття і воскресіння автора

Мовою філософії діалогу як транскультурної ідентично- 
сті це означає: протиріччя «Я» та Іншого (інших) долається 
через інтерпретацію, «розуміння», дешифровку символіки 
буття. Герменевтична інтерпретація допомагає подолати не-
доліки чистої постмодерної деконструкції, «зняти» мозаїчну 
еклектику плюралізму і по-новому репрезентувати таку по-
стструктуралістську ознаку транскультурної ідентичності як  
інтертекстуальність. Феномен інтертекстуальності протягом 
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тривалого часу сприймався у постмодерній думці як концепт 
смерті суб’єкта (Ж. Ліотар, М. Фуко, Р. Барт, Ю. Крістєва, Ж. Дер-
ріда) [20; 87–93; 226–229; 331–334; 535; 536], фігура якого 
розчиняється у плюральній семіосфері інтертекстуального 
дискурсу парадигми як вісі вертикалі, де перебуває фігура 
Іншого, надто Іншого. Вводячи дану фігуру, її можна предста-
вити у двох іпостасях: як маленького «іншого» (читача, pe- 
tit a) та і великого «ІНШОГО» (Батька, простір культури, мову). 
Лаканівська позиція щодо Іншого, у конотаціях якого визна-
чається «Я», у даному випадку підкреслює пріоритет Симво-
лічного у бутті авторського тексту, що стає власною «грамою», 
«складкою», «відкладеністю» (за Ж. Дерріда, «слідом», «Пись-
мом») [227], копією попередніх текстів, цілком залежною від 
волі Читача, який має право робити з текстом, що завгодно і 
коли завгодно, за рахунок вільної асоціативної інтерпретації 
«послання в пляшці», позбавленого монополії автора вщент. 
Перетворення тексту на предмет бажань Іншого — це спро-
ба абсолютизації читача, його права на домислювання тексту 
шляхом виявлення зв’язків між явними та прихованими цита-
тами, вербальними і невербальними дискурсами різних епох, 
попри всю, здається б, неадекватність цих смислових «мостів» 
і паралелей бажанням автора і міркуванням здорового глузду 
(цитата передує цитованому, сюжет змінюється до непізна-
ваності, переклад упускає ритм й риму тощо). У рамках сим-
волічного потоку інтертекстів, зрештою, зникає і сам читач, 
залишається лише ризом ковзаючих означників, яка поглинає 
обидва «Я», авторське й читацьке. Суб’єкт делегує ризомі свої 
активність та пасивність, формуються основи інтерактивно- 
сті як прихованої невротичної пасивності та інтерпасивності 
як прихованої невротичної активності. Якщо людина втрачає 
глибоке право діяти і відповідати, її бездіяльність — квола і 
злочинна. Якщо ж людина втрачає право споглядати і молитис 
я, її дії — буремні і пусті і від цього не менш шкідливі.

Але реставрація герменевтики створює сприятливі пере-
думови для реконструкції суб’єкта в його самості. З діалогіч-
ної точки зору читач може повертати автору його ж текст, а  
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інтертекстуальність як царство Іншого не лише не суперечить 
авторській позиціїі, але й підтримує та збагачує її. Усвідомити 
взаємну залежність «Я» та Іншого, автора і читача, донора та 
реципієнта, Батька і Сина, який «воскрешає» авторське патро-
нальне начало в тексті, можна увівши головну герменевтич-
ну категорію — концепт «конфігурації мови» П. Ріккера, або 
«семантичної автономії тексту» [444]. Діалог автора з чита-
чем ґрунтується на здатності тексту до семантичної автоно-
мії («конфігурації мови») — відриву мови від феноменальної 
дійсності, подолання її практичного аспекту. Текст ніби гово-
рить власною мовою, діє власною волею, іманентно продукує 
самого себе із себе, трансформує і розвиває нові смисли, неза-
лежні від автора, які інтерпретує і підхоплює, видозмінюючи, 
читач. Текст, що вже створений, характеризується залежністю 
від контексту, вбираючи в себе його численні значення, що 
осідають на днищі тексту і є підґрунтям його самостійного 
буття. Відтак, текст відривається від свого творця, здобуває 
смислову автономність і функціонує незалежно від його волі, 
обростає паралельними значеннями, чекаючи на свого інтер-
претатора. 

Схильність тексту до самодостатності пов’язана із специ-
фічними механізмами функціонування мови та її співвідно-
шення зі світом. Як тільки мова виділяється із світу, вона своє-
рідним чином онтологізується: втрачає безпосередній зв’язок 
з «домом буття» і набуває самостійної форми існування, транс- 
цендентної щодо досвіду («потойбічність» мови) і водночас 
такої, що формує, годує, збагачує, огортає, утримує його, що 
ніби «до нього промовляє» [444, 114]. Будучи самодостатнім 
буттям, текст стає метанаративом, структурованою міфоло-
гічною оповіддю (Аристотель застосував для її позначення 
термін «muthos»), яка потребує «повернення до реальності» 
(«рефігурації мови» за П. Ріккером) — вторинного обертан-
ня мови до феноменальних речей, що складають означуване 
(референти) відповідних означників (репрезентантів, знаків 
мови). Зазначене «повернення» відбувається за посередниц-
тва читача тексту — своєрідного інтерпретанта, медіатора, 
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який належить одночасно двом світам: трансцендентному 
світові мови та іманентному світові предметів і який реалізує 
інтенцію тексту до передачі смислів речей. Підтверджується 
схема семіотичного трикутника Ч. Пірса: від об’єкту як денота-
ту (референту) через інтепретанта як суб’єкта тлумачення до 
репрезентанта як знаку і назад, до світу феноменальних пред-
метів [419, 45–70]. Тому семантична автономія тексту означає 
не повне зречення мовою буття й втечу в знакову симуляцію, а 
вміння схоплювати істотно-сутнісні, синтагмальні риси буття, 
його приховані архетипні символічні значення. 

Звідси ефективність повернення тексту до буття, яка ви-
значається, як мінімум, трьома чинниками: герменевтична 
активність читача-інтерпретатора; здатність самого автора 
до інтерпретації ідеальних смислів буття (через символічне 
світоспоглядання); внутрішня, іманентно притаманна тек-
стові потенція до вираження найістотніших архетипічних 
рис буття. Маємо справу із своєрідним ланцюгом діалогічних 
стосунків автора з читачем: здатність автора до символічного 
розуміння буття — текст, залежний від контексту, — плюраль-
ність значень тексту — підтекст у тексті — семантична авто-
номія тексту (конфігурація мови) — дискурс читача (Іншо- 
го) — взаємність розуміння автора і читача — повернення 
тексту до буття (рефігурація мови). Рефігурація передбачає 
виймання суб’єкта з лабет символічних означників, поряту- 
нок особистості автора, його випадіння з постмодерного по-
току ризоми і відповідну перебудову у бік класики. Трагедія 
творчості знімається, оскільки вакуум у вигляді авторського 
начала повертає собі революційний потенціал опору всякій 
номінації. Автор дивується власному тексту, поверненому  
до нього — щирим, оновленим і збагаченим. Відбувається  
самореалізація автора через самовіддачу — буттєва процеду-
ра, можлива лише в любові, у межах свідомого вибору кате-
горичного морального імперативу у процесі задоволення від 
тексту. 

Транскультура лише тоді сприятиме збереженню самості, 
якщо буде цнотливим еросом платонівського задоволення 
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духу, а не трансгресивною насолодою фантазму. Повертаю-
чись до дійсності, текст здійснює зворотній вплив на контекст 
життя, зокрема, на поведінку автора, яка сама набуває рис те-
атралізації, сюжету тексту (Ю. Лотман) [348], перетворюється 
у «філософію вчинку» (М. Бахтін) [99–106; 375; 376], стає сце-
ною, тобто — втіленням ідеальної норми божевілля, стилізую-
чи себе «під текст». Поет живе, підпорядковуючись закону єд-
ності думки і справи, слова та дії, теорії і практики, особистого 
існування та громадського буття, причому це не виглядає, як 
доведена до істерії «постправда» відігравання Реальним ролі 
Уявного в скандальній естетизованій катастрофі. Щоб уник-
нути хайпу і дешевизни в ефекті змішування внутрішнього 
і зовнішнього, публічного та особистого планів, мистецтва і 
життя, Реального і Символічного, дійсність, щоб стати предме-
том поетичного зображення повинна спочатку очиститися від 
непристойного у своїй інтимності суб’єктивізму, одухотворено 
сублімувати до рівня універсалій культури, які потім, будучи 
повернені назад, стануть визначати реальне існування митця 
як транслятора та інтерпретатора універсалій культури. Зга-
даймо театральну поведінку імператора Нерона, який під час 
гри ховав обличчя під маскою, що являла собою гіперболізова-
не зображення його власного обличчя, змушуючи Реальне гра-
ти роль Уявного та Символічного, а потім переносив риси гри 
на емпіричну дійсність, перетворюючи останню в театр [348, 
73–76]). Реальне може трансформуватися у Символічне через 
етичну красу піднесеного Уявного в класичному світі театру, 
або ставати ним напряму через постмодерний репресивний 
перформанс мережі. Нерон певною мірою відтворював типи 
Едипа та Анти-Едипа, модерного героя Гайдегера та постмо-
дерного ніцшеанця. 

Страшно і дивно, але транскультура може почергово віді-
гравати едипальну роль театру та анти-едипальну роль пер-
формансу, коливаючись між модерном і постмодерном: адже 
сам її задум відповідав суспільству ризику, контролю та «гі-
перреалізму симуляції» [6, 130] і погоджувався з «біологічною 
владою» трансекономіки, трансполітики, транссексуально-
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сті, транснаціонального капіталу «рідинної» сучасності [98]. 
Проте, відкоригувавши поняття транскультури через поняття 
транскультурної ідентичності, ми ризикнули на дискусію з  
постмодерністами і наважилися повернути у дискурс суб’єкта 
як автора, постать якого характеризується трагічними сто-
сунками з буттям: від розриву з ним до повернення. У стані 
радикального метафізичного розриву автор відходить від по-
току історії і сучасної йому культури і занурюється у вакуум, 
аналогом якого у позитивній онтології є вічність (істина).  
Автор, отже, стає носієм свого парадигмального егоїстичного 
«Я» — живим, індивідуалістичним, еманаційним актом осо-
бистої творчості, творчості, що спочатку рятує самість, а по-
тім убиває її, аж доки він не збагне, що на часі — повернутися 
до синтагми цивілізаційної пам’яті, яка містить цивілізацій-
но-культурні архетипи, які не дадуть йому втратити своєї само-
сті остаточно. Його особисті уявні значення стають загальним 
надбанням. Трагедія обертається заспокоєнням і перебудовою 
суб’єктності. Така сама доля чекає і на його текст, який відіграє 
провідну роль, з одного боку, в індивідуалізації автора, з іншо-
го боку, у відновленні його зв’язку з буттям: текст спочатку 
віддаляється від дійсності, а потім повертається до неї через 
читача і, тим самим, повертає автору його суб’єктність у бут-
ті. Читач як Інший перестає бути символічним Іншим, він пе-
реходить з царини Уявного у справжнє травматичне Реальне. 
Автор як творець тексту спілкується з ним через діалог, любов 
та розуміння. Текст підтверджує буття автора, автор підтвер-
джує буття культури, вакуум отримує відповідну його сутності 
назву — не від зовнішніх прагматичних критиків, політиків, 
медіаторів, а від самої природи слова як Логосу та Софії. Ось на 
яких традиційних засадах має триматися транскультура, щоб 
не стати номадичною еклектикою постмодерної ризоми. 
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Неомодерні конотації транскультури відрізняються від її 
стереотипного й звичного постмодерного тлумачення. Вони 
визначають людину майбутнього як певну утопічну (але не  
ідеологічну) модель, яка приходить на зміну модерну та пост-
модерну одночасно, розриваючи з їх недоліками та синтезую-
чи їх кращі риси на основі комбінації метафізики А. Бадью та  
діалектики Г. Гегеля, однаково шанованих у школі social, cultu- 
ral, critical studies Любляни [246]. Акцент на ідентичності доз- 
воляє нам перейти до філософсько-антропологічної класифі-
кації суб’єктів (транс)культури та виокремити, слідуючи фі-
лософії представника Британської школи З Баумана та пред-
ставника Київської школи В. Малахова, різні типи суб’єктів 
культурного буття за критеріями їх динамічності (прив’язки 
до часу) або статичності (прив’язки до простору): «паломник», 
«бродяга», «турист» (часовий тип) та «хуторянин», «фланер» 
(просторовий тип). Відзначимо, що динамічно-маршрут-
ний тип суб’єкта часу існує як у модерні («паломник»), так і 
в постмодерні («бродяга», «турист»), так само, як статично- 
радіальний суб’єкт простору може бути модерним («хуторя-
нин») і постмодерним («фланер»), тільки в модерні простір 
(синтагма) панує над часом (парадигмою) як вияв історичної 
пам’яті, і навіть рух часом (опросторовлення часу) відбуваєть-
ся як рух до Золотого віку (рух «туди», де було, як «тоді», — в 
раю), а в постмодерні час (парадигма циркуляції капіталу) під-
порядковує простір (синтагму), і навіть перебування в просто-
рі (очасовлення простору) відбувається як умовна статика, що 
слідує руху в якості йог тиимчасового нерухомого хабу. Отже, 
модерні традиційні «паломник» і «хуторянин» як «герої Едипа, 
Габермаса та Гайдегера» складають опозицію постмодерним 
героям «Анти-Едипа, Фуко та Ніцше», але дана опозиція має 
певну долю умовності, виходячи з того, що етичний модерн й 
естетичний постмодерн віддзеркалюють одну й ту саму інер-

3.5. Зворотний бік транскультури: 
«карантинне» місце для кожного
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цію матриці суспільства західного буржуазного modernity —  
в його рухові часом капіталу та у нерухомості простору пра- 
ці, — з тою лише різницею, що постмодерн остаточно залишає 
монополію влади над часом не конкретним людям, власникам 
капіталу, а лише абстрактним потокам грошей та інформації в 
мережі, таким чином, всіх героїв (навіть відверто часових і мо-
більних) зміщуючи у синтагму простору, хабу, кластеру, ніші, 
локації, «карантинного місця» за екраном, в особистій в’язни-
ці монітору. 

Доповнюючи класифікацію Лідської (Британської) школи, 
можна відмітити, що модерний шлях думки надав нам часовий 
тип «паломника» як динамічний образ та ти «хуторянина» як 
статичний просторовий тип. Їх обох споріднює класична для 
традиціоналізму та модерну метафізична ідентичність — он-
тологічна установка на загальнолюдські моральні цінності та 
комунікацію через їх посередництво, за допомогою якої час 
набуває характеру лінійного прогресу (еволюції, діалектики, 
діахронії, маршруту), а простір — безперервного, виснажливо-
го, поступового, поетапного руху вперед з метою подолання 
перешкоди. Час і простір не втрачають своєї духовної цінності 
та тілесної значущості через бар’єрні відстані. Часовий «па-
ломник» та просторовий «хуторянин», мандрівник у часі та 
мешканець простору, — це яскраві духовні типи Габермаса та 
Гайдегера за С. Жижеком та Ж. Дерріда [242, 50–65]. Постмо-
дерн характеризується часовим типом богемного хіпстерсько-
го «бродяги» і комерційного буржуазного «туриста», а також 
просторовим типом обивательського міщанського «фланера». 
Їх споріднюють: відчуження, втрата віри, крах моральних цін-
ностей, руйнація пеерконань, тяга до насолоди споживанням, 
причому раціональної «дозованої» насолоди з «ременем без-
пеки», онтологічні порожнеча та зяяння, спустошення, нудьга, 
екзистенційна дуга, панічний страх перед дозвіллям (можли-
вістю опинитися перед обличчям позасвідомого), обсесивна 
невротична активність, криза метафізичного наративу, пер-
верзія, трансгресія бажання, репресивна орієнтація на есте-
тично-чуттєвий досвід, іронія, асистемність та маргінальність. 
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У С. Жижека та Ж. Дерріда ці типи ідентифікуються як «типи 
Ніцше і Фуко» [там само]. 

Утім, жоден з модерних чи постмодерних, просторових 
або часових типів не надає нам повного звільнення від сис-
теми modernity, яка самовідтворюється через показне запе-
речення і не відповідає пріоритетам діалогу як універсальної 
етики, за винятком, хіба що, паломника як суб’єкта істинної 
події, носія сакрального досвіду та творця радикального роз-
риву з іманентними вимірами буття культури та її правилами  
повсякденної гри, — і те лише в тому випадку, якщо фатально 
невротична, обсесивна активність модерного паломника як 
результат перенесення на протестантського Бога як Абсолют-
но Іншого свого глибинного субстанційного ядра пасивності 
як позасвідомого права на молитву не призведе до повного 
відчуження і спустошення світу навколо себе, перетвореного 
на буржуазний етос калькуляції гріхів та підрахунку благих 
діл в приреченій методичній праці. 

У такому випадку універсальним етичним суб’єктом істи-
ни-події, який поєднує вірність Богові та любов до Ближнього 
у божественно одухотвореному повсякденному житті є модель 
екзистенційного паломника в середньовічному православ-
ному християнстві, на що справедливо вказує київський опо-
нент З. Баумана В. Малахов, окреслюючи тип аскета, монаха 
Києво-Печерської Лаври, святого і трудівника, романтичного 
«туриста» з ностальгічно-традиціоналістськими (релігійни-
ми, бардівськими, поетичними,екстремальними, ліричними, 
пейзажними, але не пейзанськими (!) нахилами [357, 300]. 
Екзистенційний турист-аскет — це суб’єкт етики, здатний як 
до суворої універсальної мети, так і до сингулярної трепет-
ної уваги до кожного фрагменту світу, що любовно втілює 
цю мету. Справді, це є спробою втечі з тюрми, яким стає місце  
реєстрації для просторових суб’єктів, і одночасно втечею, 
що не призводить до беззмістовних мандрів та спустошення  
світу навколо себе та Ближнього — спустошення, що найпов-
нішу відповідь Бога перетворює на суцільне незносне мовчан-
ня (згадаймо знаменитий релігійний фільм М. Скорсезе «Мов-
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чання» про гординю християнського священика в Японії, який 
отримав звільнення лише через любов до інших людей, а не 
через хворобливу пристрасть до букви Закону). 

Перш, ніж говорити про модерні і постмодерні, динаміч-
ні та статичні персонажі у вимірі транскультури, зазначимо 
ту головну рису, якою дисциплінарне, директивне, командно- 
адміністративне суспільство модерного спектаклю, яке де-
хто називає «патрональним» і «тоталітарним», відрізняється 
від трансгресивного суспільства ризику, контролю, універ-
сального захоплення й примусово-естетичного, репресивно-
го перформансу. Мова йде про хронотоп. З точки зору сприй-
няття просторово-часових реалій, яке визначає архітектоніку  
людського спілкування, у класичній картині світу простір і час 
не втрачають своєї позитивної цінності і трансцендентного 
смислу. Вони — важкі, вони мають вагу і секретність речі, се-
кретність і вагу символу речі як ідеї, оскільки вони долаються. 
Подолання простору у часі та підпорядкування свого життя 
часові — реальне — і вимагає духовно-фізичного зусилля від 
паломника, так само як подолання часу у просторі та підпо-
рядкування свого життя простору теж вимагає такого зусилля 
від хуторянина. Наведемо приклад. «Паломник» — динаміч-
ний зразок часового, центровано-універсалістського, куль-
турного герою, який в ролі метанаративу ставить собі за мету 
системне нарощування метафізичної ідентичності шляхом 
«спустошення» емпіричної феноменальної дійсності навколо 
себе як вторинної стосовно абсолютного виміру божествен- 
ного. Так паломник дійсно виходить на рівень пустелі Реаль-
ного — безодні позасвідомого, архетипу, нумінозного, абсо-
лютного сакрального досвіду, який спустошує, наповнюючи, 
і наповнює, спустошуючи, дозволяє, забороняючи, та заборо-
няє, дозволяючи, робить безсильним, накладаючи табу, та на-
дає сил через залучення до цих табу. 

«Хуторянин» — статичний зразок традиційного просторо-
вого героя, це він — міщанин, аграрій, пізній феодал чи ранній 
буржуа, фермер, землероб, фольклорний богатир. Він — також 
центрований, але при цьому нерухомий. Життєсвіт «хуторя-
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нина» обмежується емпіричним видноколом існування його 
спільноти (сім’ї, роду, племені, хати, селища, фортеці, етносу, 
стану, класу). Обидва типи домінують у традиційних куль-
турах і є їх начебто крайніми сутностями: якщо «паломник» 
прагне до єдиного універсалістичного трансцендентного  
центру буття, то «хуторянин» тяжіє до партикулярних етно-
соціальних центрів буттєвості і побутовості. Але обидва во- 
ни — і універсалістичний динамічний часовий «паломник», і 
партикуляристський статичний просторовий «хуторянин» — 
належать не до парадигми плинних постмодерних означників, 
а до синтагми усталених модерних означуваних, до цивіліза-
ційної пам’яті культури, де загальне і часткове, універсальне і 
сингулярне начала, індивідуальна свобода і колективні прак-
тики тісно пов’язані в єдності мікрокосмосу та макрокосмо-
су, реально-символічної мови, позасвідомого і структури, які 
протиставляються уявному мовленню, свідомому та історії. 
Тому поляризація простору і часу не протиставляє цих героїв 
одне одному остаточно, але передбачає сходження семіотич-
них осей діахронічної вертикалі і синхронічної горизонталі в 
нульовій фонемі духовного зусилля, означеного як «ім’я Бога», 
спільна точка їх метафізичної ідентичності, екзистенційна не-
парність пари часу і простору. Останню З. Бауман порівнює із 
сімейним фотоальбомом, гортаючи який, кожна окрема лю-
дина послідовно відтворює колективну пам’ять роду, народу, 
родини, спільноти і самовизначається у їх межах [97, 133–154]. 
Немає місця для атомарності: «Я»: воно артикулюює себе че-
рез Великого Іншого і розширює, тим самим, свої кордони до 
вселенських горизонтів. 

Що протилежного відбувається в кластерній парадигмі 
атомарного постмодерну? У негативно-діалектичній онтоло-
гії значущої відсутності динамічному «паломнику» відповідає 
«бродяга» як часовий тип, а статичному «хуторянину» — «фла-
нер» як просторовий тип. Вони обидва є носіями гетерогенної, 
множинної, полікультурної ідентичності і переживають кризу 
метафізичної установки. «Бродяга» (так і напрошується тут 
герой-хіппі «Бродяг Дхарми» Д. Керуака чи персонажі Д. Се- 
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лінджера або фанати Д. Моррісона) — це динамічний космопо-
літичний тип маргінального богемно-елітарного суб’єкта, до-
бре описаного у фільмі К. Тарантіно «Одного разу в Голівуді», 
де «милий», гламурно-невинний хіпі-екологізм «бродяг» як 
ідеологія «беззубого» пацифізму був готовий, слідуючи класо-
вій травмі та патологічному реваншизму, перерости в неолібе-
ральний фашизм, квазірелігійний шахідизм та постмодерний 
расизм справжнього криміналітету. 

На противагу амбівалентному «бродязі» «фланер» — це 
статичний і масовий тип міщанського героя, споживача се- 
ріалів, де звучить сміх за кадром, любителя шопінгу, зорієн-
тованого на усереднено-комерціалізовані стандарти культу-
ри. «Бродягу» і «фланера» як типових представників постмо-
дерного дискурсу споріднює ситуація компресії хронотопу, у 
яку вони обидва занурені. Мова йде про специфічний процес 
стиснення просторово-часових реалій, коли час вбирає в себе 
максимум просторів, а простір — максимум часових вимірів 
за рахунок функціонування Інтернету. Бродяга, отже, часто 
змінює мандри на вештання скандальною блогерською мере-
жею, а фланер — шопінг на мандри брендовими віртуальними 
крамницями. Відкритість всупереч власній волі у ситуації ін-
формаційного шоку формує і для бродяги, і для фланера сере-
довище повної несвободи за умов позірної декларації свобод. 
Простір і час взаємно розчиняються одне в одному, підлягають 
обопільній дифузії і втрачають свої смисл, цінність і вагу — ду-
ховні, фізичні, психічні, тілесні, речові та символічні. Їх нівеля-
ція за рахунок символічної ефемеризації віртуальної праці, яка 
полегшується в кіберпросторі натисканням кількох кнопок і 
не становить більше зусилля з подолання перешкоди, вже не 
становить зусилля. 

Компресія часопростору супроводжується затиранням 
грані між двома вимірами часу: вільним і робочим, приватним 
і публічним, інтимним та екстимним, сценою та обсценним, а 
також — між працею і дозвіллям. Зазначене дозволяє аполо-
гетам третьої глобалістичної (аграрно-креативної) хвилі ось 
уже багато років, починаючи з Е. Тоффлера [502], плекати дум-
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ку про можливість подолання базового соціально-економіч-
ного конфлікту капіталізму (між капіталістами і працівника-
ми, між грошима і працею) за рахунок перетворення частини 
споживачів Інтернету, які працюють цілодобово (у робочий 
та домашній час, межі між якими уже не існує) на виробників 
(неологізм «prosumers») шляхом використання волонтерської 
праці, екстерналізації праці через її проекцію у систему копі-
райтингу та Вікі-укомплектування, символізації, ефемеризації 
та децентралізації робочого процесу в мережі. Начебто ці люди, 
що прив’язані до своїх локацій (кластерів, місць реєстрації) пе-
ред комп’ютерами, як до карцерів, можуть самі собі стати спо-
живачами, конкуруючи з виробникам-монополістами шляхом 
вироблення власної продукції малого бізнесу: символічних 
товарів коучінгу, хендмейду чи якоїсь іншої побічної ринко-
вої «екзотики». Але утопіям інформаційного «благоденства» 
не судилося було збутися: на поточний час уже зрозуміло, що 
мрії Е. Тоффлера та Р. Флоріди про «людей, які змінюють світ», 
про так звані «креативні еліти», які з колишніх споживачів 
(consumers) стали виробниками (producers) так і залишили-
ся мріями. Кількості креативних еліт недостатньо навіть для 
поверхового косметичного покриття соціального конфлікту: 
його не вдалося не те, що подолати, — навіть гідно «культуро-
логічно» замаскувати. Локальне розташування меритократії і 
несправедливий розподіл суспільних благ між країнами ядра 
глобальної економіки, де виробляються технології, та країна-
ми периферії, які продовжують виконувати функції сировин-
них додатків до монопольного вільного ринку, забезпечуючи 
його дешевою робочою силою та утримуючись ним же за ра-
хунок асиметричних кредитів, — навіть посилив конфлікт між 
капіталом і працею, між часом і простором — посилив (пара-
докс!) при одночасній компресії часопростору. 
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У результаті маємо цікавий дисонанс: дифузія просто-
ру і часу у постмодерній повсякденній праці на капітал за 
комп’ютером супроводжується радикально премодерною  
поляризацією часу і простору як параметрів самого капіталу. 
Час стає вертикаллю динамічного розвитку капіталу. Про-
стір утворює горизонталь статичного функціонування людей 
як носіїв символічних ідентичностей, відмінності між якими 
штучно поглиблюються задля розвитку цього ж капіталу.  
Рухливий капітал розвивається за рахунок нерухомості авто-
номних кластерів референтних груп, кожна з яких має свій на-
бір партикулярних символічних ідентичностей (інших серед 
інших). У рамках цифрового мультикультуралізму буття лю-
дей усіх типів, — як часових, так і просторових, — неминуче 
зміщується у партикулярну синтагму простору, набуває хуто-
рянських середньовічних рис атомарності та ізольованості: у 
мережі, на карантині, під час виконання фрілансу тощо, але, 
при всій статичності, воно — рухливе, оскільки статика, поз-
бавлена цивілізаційного гештальту, нанизується на темпо-
ральну символічну грошову вертикаль. Тому ця синтагма не 
має нічого спільного з традицією, яка поєднує цивілізаційну 
унікальність з поліфонією світу. Це — спотворена консерва-
тизмом синтагма цифрового «рабства». Рух капіталу, дзерка-
лом якого є динамічна темпоральність мережі, ніяким чином 
не позбавляє людей у мережі обтяжливої дигітальної сталості. 
Бути закритою статичною одинокою точкою на тлі відкрито-
го динамічного загального руху грошей та інформації, бути  
самотнім ксенофобом у хорі суперечливих плюральних голо- 
сів ліберал-демократії — це нормальна для постмодерну си-
туація ресентименту і шоку, кінцем якої є глобальний дигі-
тальний контроль машини. І мова йде не просто про контроль 
людей часу, який вони здійснюють над людьми простору  
через ідеологію, а про контроль часу як уособлення абстрак-

3.6. Туризм від готелю до готелю:  
неможливість втечі з в’язниці простору
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тної сили капіталу, що перебирає його повністю, — над усіма 
людьми взагалі. 

«Фланер», як і «бродяга», — позірно протилежні (просто-
ровий і часовий), але однаково просторово обмежені типи. 
Так, «фланер» знаходить втіху у тотальному шопінгу, змінюю-
чи у просторі лише адреси віртуальних чи реальних крамниць, 
він віднаходить насолоду в споживанні символічних товарів 
як знаків фантазму (брендів), якими він компенсує власну 
сталість. На перший погляд, «бродяга» менше залежить від 
панівних означників: він розпорошений по багатьох з них, 
спорадично, спонтанно і тимчасово вихоплюючи численні  
мікроцентри і переключаючи численні номадичні коди. У цьо-
му аспекті «бродяга» нагадує трансгресивний шизоїдний тип 
Анти-Едипа, але і він залежить від зовнішніх сил, у ролі яких 
постає він сам, його трансгресивні бажання. Присвоєння ліво-
ліберальним трендом творчої «богеми» та перетворення її на 
креативну «тусовку», змусило «бродягу» стати символічним 
інструментом ринку, який самовідтворюється за рахунок ри-
туального показного самозаперечення, змусило колишнього 
хіпі стати «хіпстером» — кооптованим медіа-вірусом мережі 
та представником «кишенькової опозиції» у глобальній ма-
триці. Вакуум у символічній структурі було номіновано і впи-
сано в саму структуру: чистої моделі постмодерного «бродя-
ги» на сьогодні не існує, вона поступилася місцем тусовщикам, 
«ліберальним комуністам» з капіталістичних концернів та 
яппі. Надлишок, який утворився внаслідок апропріації бур- 
жуазією богеми, витіснений на маргіналії культури (у сере-
довище «бідної інтелігенції»), виявляє вкрай гротескну дог-
матичну ностальгічність (чим соромить традицію) та не має 
жодних соціальних гарантій виживання, оскільки прив’язаний 
до місця роботи, змішуючись з дозвіллям, утворює цілодобову 
працю. 

Утім, на тип «туриста» як нового носія моделі транскуль-
тури покладалися великі надії щодо досягнення гармонійного 
балансу динамічності і статичності, часовості і просторовості, 
капіталу та праці, принциповості і толерантності, Центру і Пе-



Євгенія Більченко

■ 143 ■

риферії, відданості своєму і відкритості чужому, етноцентрич-
ного та космополітичного, універсального і партикулярного, 
оригінального і запозиченого, синхронічного та діахронічно-
го начал. Турист як екзистенційна фігура мав би забезпечити  
діалог культур і динаміку культурної творчості через подвійну 
інкультурацію суб’єкта, що включає в себе взаємообумовлені 
процеси входження в семіосферу чужої і в семіосферу своєї 
культури. Так, у світлі романтичної модерної інтерсуб’єктив-
ності модерну, набуття суб’єктом самості, відбувається лише 
через пізнання Іншого. У вимірі прагматичної постмодерної 
інтертекстуальності взаємозалежність сфери Іншого та сфери 
самості, виражається через єдність автора і читача у просторі 
тексту. 

Справді, хоча турист і належить до ліберальної мульти-
культурної парадигми, має достатню кількість капіталу для 
своїх комфортних мандрів, за рахунок яких він володіє куль-
турною та просторовою рухливістю як людина часу, але, з ін-
шого боку, турист, будучи романтичним нащадком паломника, 
може не втрачати екзистенційної насиченості цих мандрів, 
зберігаючи трепетну увагу до простору, гештальту, до кожної 
деталі нового оточення без зайвого пейзанства, але, навпаки, 
ставлячись до нього як до джерела власного альтруїстичного 
духовного натхнення. Звісно, у «туристі» можуть уживатися 
всі культурно-антропологічні типи модерну і постмодерну, 
часу і простору: романтично-цинічний трагік-бродяга (з його 
прагненням до насолоди), обиватель-фланер (зорієнтований 
на підпорядкованість бренду і тренду), етичний паломник (но-
сій руху до сакральної мети) та архаїчний аграрій-хуторянин  
(з трепетною увагою до середовища). Але обмеженість «тури- 
ста» виявляється у комерційному характері сучасного туриз-
му як частини індустрії розваг та «машини бажань». Процеси 
символізації, ефемеризації, деонтологізації та симуляції не об-
минули і туристичні мандри, характерними рисами яких ста-
ли втрата ризику при здійсненні подорожі («ремінь безпеки») 
та гарантоване повернення додому (чого не було у мандрах 
древніх героїв мономіфів та чарівних казок [304; 432]). 
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Символи зазнали онтологічного спустошення, буття втра-
тило свій буттєвий присмак, свій хвилюючий екзистенцій-
ний п’янкий ризик, з нього вивітрилося почуття небезпеки, 
авантюри, деміургічного сп’яніння від перебування у бутті, 
як у традиційній культурі, і навіть від користування ним, як 
при класичному капіталізмі: бажання, звільнені від табу, загу-
били принадливість, вони піддалися трансгресії і були пере-
несені у стерильну царину естетизованої (отже, «безпечної») 
катастрофи Символічного, надто Символічного, насолоджува-
тися яким вже можна, нічим не ризикуючи, як кавою без ко-
феїну, безалкогольним пивом, цигарками без тютюну та інши-
ми кольоровими трендами «еко». Сленгове молодіжне слово 
«миленький» («няшний») стало прикметником як панівним 
означником симулякру. Архетип «вічного повернення» з подо-
рожі додому, що супроводжує архаїчного героя, не діє у ситу-
ації туриста. Там, де є гарантоване повернення, зникає смисл 
самого повернення: цінність подолання перешкоди на шляху 
додому розсіюється у симулятивності, Одісея не спокушують 
співи сирен, знімається відповідальність за скоєне, зникає 
сама подорож як унікальна неповторна подія, оскільки пов-
торюваність позбавляє подію метафізичного сенсу, подібно 
до того, як клавіша «зберегтися» позбавляє дії віртуального 
персонажу цінності ризику життям: перехід з левела на левел 
є віднині безпечним. Власне, рухаючись в обмежених коштами 
та програмами туристичних фірм й бюро легітимних кордо-
нах, турист нікуди й не їде, бо не відчуває руху, змінюючи один 
дорогий готель чи автобус на інший, одну країну — на другу.  
У результаті в глобалістичному суспільстві рухається лише 
одна сила — капітал. Усе решта залишається статичним з різ-
ною амплітудою коливання між філіями Макдональдсів. 

Те, що володіє нами (простір як панівний Інший, час як  
капітал), може формально нам підпорядковуватися (ми купу-
ємо путівки та витрачаємо гроші). Те, що нам підпорядкову-
ється, може приховано володіти нами (ми купуємо лише певні 
путівки і витрачаємо обмежену кількість доступних нам гро-
шей, а в умовах карантину — можливо, не робимо ні першого, 
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ні другого). Інший є одночасно сервісним придатком «Я», бо 
він — підлегле йому позасвідоме, що підлягає контролю ро-
зуму (табу), і при цьому Інший — некероване позасвідоме, що 
виривається назовні у вигляді фантазму (трангресія). Яким 
чином зберегти Іншого у його первинній буттєвій недоторка-
ності? Як не перетворити його на функціональний модерний 
придаток «Я» і об’єкт табу, але, з іншого боку, не трансфор-
мувати Іншого на фантастичний імідж-ідеал «Я» і суб’єкта 
трангресії? Іншого можна забороняти (модель Едипа, дирек-
тивна цензура), а можна випустити назовні і перетворити на 
маячню (модель Анти-Едипа, добровільна самоцензура). Ла-
канівська концепція Іншого як фантазму стала закономірною 
прагматичною реакцією на романтичну діалогістику Іншого 
як фантазії. Для подолання негативних наслідків як чисто-
го трансценденталізму («Я), так і чистого феноменологізму  
(Інший), необхідно відмовитися від пріоритету «чистоти кро-
ві» у філософії і пам’ятати: в історії думки не існує ізольованих 
шкіл-монад, поза їх зв’язків з іншими традиціями і школами. 
У класичному трансценденталізмі можна знайти прообрази 
некласичного феноменологізму і навпаки. Глобалізм і мульти-
культуралізм також виявляються одним і тим самим з уявним 
посередництвом транскультури, — тільки з гіршої точки зору, 
редукованої до партикулярності ринку точки зору. 

Щоб не залишати читача без надії звільнення після про-
читання цього підрозділу, відмітимо наступне. Зародки ек-
зистенційно-антропологічної проблематики віднаходимо 
вже у персоналістичній християнській етиці, де трансценден-
ція (великий Інший) сприймається через іманенцію (малого  
Іншого), Бог пізнається через любов до Ближнього, який не 
втрачає самоцінності і не перетворюється на абстрактний 
принцип. Концепція двоїстої природи сущого Іоанна Дамаскі-
на [69] налаштовує на «приточне» богопізнаня через симво-
ли природи і Біблії, які, будучи відблисками трансценденції, 
не позбавляються самоцінності і милосердного ставлення, 
не перетворюються на умовне скло, крізь яке відсвічує межа.  
Іманентне (феномени) присутні в трансцендентному (ноуме-
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нах) і навпаки на найвищому рівні єдності сакрального палом-
ництва та екзистенційного романтичного туризму. І. Кант ви-
водить етичний дискурс на перше місце у відкритті іншості, 
починаючи із співставлення гіпотетичного та категоричного 
моральних імперативів: здійснення «земного» блага з вигоди 
чи реалізації «небесного» добра заради альтруїзму? У метафо-
ричному реалізмі М. Гайдеггера Інший не генерується раціо-
нальним розумом, але відкривається в емпіричній, онтичній, 
сфері Dasein, щоб надалі трасформуватися в духовну, онто-
логічну, сферу самості. І навпаки: пережитки раціоналістич-
ної універсальності віднаходимо у Е. Левінаса, де емпіричний  
Інший в усій його конкретній недосконалості смертної лю-
дини є втіленням великого трансцендентного Іншого (Бога): 
«Саме в обличчі Іншого появляється наказ, який перебиває 
ходу світу» [328, 127]. 

«Наказ» — голос трансценденції, лик Бога в обличчі бого-
подібної людини, неочікувана життєва близькість горизонту, 
що, не втрачаючи сакральності, буттєвості, екзистенційності, 
виявляється наближеним до людини через дзеркало емпірич-
ного світу побутовості та повсякдення. Позбавити левінасизм 
дискурсу набожності — трагедія: ми отримаємо негативну  
діалектику чисто постмодерної версії транскультури, ритори-
ки відмінностей та множинних ідентичностей. Універсальний 
характер партикуляризму та партикулярний дух універсаліз-
му на вищому рівні розвитку світоглядної думки зливає воє-
дино у ситуації радикального метафізичного розриву з сте-
реотипами як геніального науково-філософського відкриття 
усе те, що набуває потворних форм практичних опозицій після 
номінації розриву вульгарними і корисними суспільно-полі-
тичними силами. Отже, стверджувати, що Інший суперечить 
трансцендентальній класичній філософії самості, — так само 
неприпустимо, як і стверджувати, що Інший віднаходиться 
лише у некласичному діалозі. Якщо транскультура як діалог 
«Я» та Іншого виживе, то лише через універсальну етику пси-
хоаналізу, де є місце релігійному паломнику і романтичному 
туристові.



Розділ 4

СХІД ЯК МОНОЛОГ  
ТА ЗАХІД ЯК ДІАЛОГ: 

ЧИ СПРАВДІ ДИХОТОМІЯ?





4.1. Деконструкція дилеми «Схід — Захід»  
у світлі універсальної етики

Розроблена глобалістичної матрицею буржазного сві- 
ту modernity опозиція «Схід як деспотія — Захід як де-

мократія» є не просто умовною парадигматикою, створеною 
культурологічною думкою людства для первинної типології 
світової культури за вертикальною віссю парадигми (Захід) та 
горизонтальною віссю синтагми (Схід). Дана бінарна опозиція 
є фантазмічним конструктом, у рамках якого суб’єкт набуває 
можливості відносно легкої самоідентифікації в конотаціях 
«поганого» («екзотичного») Іншого (що не відміняє, звісно, 
реальних історичних відмінностей між культурними традиці-
ями, але вони не є абсолютними в культурному процесі як в 
цивілізаційній дійсності поза ідеологіями). Згідно усталених 
культурологічних визначень, Заходом у вузькому значенні 
цього слова називають Західну Європу у її історичних межах 
(романо-германський світ), а в широкому — ту частину пла-
нети, де панівними є античні і християнські цінності. Відпо-
відно Схід у вузькому значенні — це Далекий Схід (індійська, 
китайська, японська та історично споріднені ним культури), а 
в широкому — Азія. Іноді терміном «Схід» умовно позначають 
світ східного християнства, візантійських культурно-історич-
них традицій, які протистоять традиціям «латинським», като-
лицьким, романо-германським [496; 497, 6]. Західний спосіб 
буття та філософування закорінений у цінностях спадкоємних 
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античної та християнської культур, східний — в буддійській 
культурі у її взаємодії з конфуціанством й даосизмом (в Китаї), 
синтоїзмом (в Японії), а також різноманітними течіями індуїз-
му, джайнізму, сикхізму (в Індії).

Іншість Сходу не означає його гіршості. Схід — «деспо-
тичний»: не тому, що він антидемократичний, а тому що для 
нього не існує демократії як світоглядно-політичної цінності: 
поняття права замінене на поняття обов’язку, індивідуалізм 
як основа раціоналізму поступається місцем колективізму як 
основі містицизму. Матриця Сходу як диспозиція побудована 
в інших параметрах, але їх інакшість також не становить аб-
солютної відмінності. Стосовно різниці Сходу і Заходу у межах 
культурологічної компаративістики склалися, як мінімум, три 
підходи (універсалізм, дуалізм, плюралізм), які наполягають 
або на єдності світової культури (етичний універсалізм), або 
на поляризації (дуалістичний глобалізм), або на необхідності 
розкладу шляхом деконструкцій тіла світової кульутри на без-
ліч розрізнених феноменологічних фрагментів (плюралістич-
ний мультикультуралізм). Два останні підходи — глобалізм 
(дуалізм) та мультикультуралізм (плюралізм) фіксують фан-
тазмічне прагнення Заходу, явне або приховане, до апропріа-
ції Сходу шляхом застосування жорсткої (глобалістичної), або 
м’якої (мультикультуралістської) сили, спочатку створюючи 
конфлікт, а потім легітимуючи його у стан «шизо» (Уявного) 
Універсалістична етика не визнає ні директивного тоталі-
тарного, ні сентиментального символічного насилля, тому у 
її контексті єдність не виключає відмінностей як відправної 
точки діалогу, але будується цей діалог на зовсім інших нача-
лах, що відрізняються від клішованої дилеми «демократія — 
деспотія» залученням наукового (феноменологічного) орієн-
талізму, побудованого на семіотиці культури, філософській та 
культурологічній компаративістиці, герменевтиці, структур-
ному психоаналізі, позитивній діалектиці та класичному ака-
демічному традиціоналізмі. 

Шляхом компаративного аналізу ми доводимо, що: не про-
сто елементи Сходу як «деспотичні» присутні в культурі Заходу 
і елементи Заходу як «демократичні» присутні на Сході (хоча 
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взаємне перехрестя культурних запозичень у дифузії завжди 
має місце з точки зору кроскультурності). Ми намагаємося 
мислити Схід і Захід поза трендовими для глобального сві-
ту цифрового мультикультурного капіталізму парами ієрар- 
хічних понять, застосування яких завжди призводить до апро-
пріації Іншого. Ми віддаємо данину кроскультурному жесту, 
але вводимо для дослідження моментів перетину в рамках 
компаративістики пару «монолог — діалог», щоб надалі зня-
ти її — на користь універсалій культури. Якщо порівняльний 
аналіз — це пошук спільної одухотвореної основи буття люд-
ства у вигляді первообразу, архетипу, універсалії, Третього, 
мандрівного сюжету, то діалектичний рух цього архетипу в 
часопросторі відстежується за моментами переходу даного ар-
хетипу з однієї культури в іншу, що й буде реальною точкою 
їх перетину незалежно від фактів зовнішніх запозичень, їх 
екзистенційною зустріччю по той бік темпоральності, їх вза-
ємним проникненням за дужками парадигми часу, у макро- 
космосі людської цивілізації, її ціннісно-смисловому колобі-
гові. Тому культуроно-антропологічна установка виключно 
на інтеркультурну дифузію виноситься нами «за дужки», і 
робиться припущення щодо існування загальнолюдських цін-
ностей, які перебувають у метафізичному розриві з ланцюгом 
символічних означників, визначаючи збіги мотивів, однакові 
наративи та світоглядні установки в різних культурах Сходу 
і Заходу. Наявність універсалій, виявлених за допомогою фі-
лософської компаративістики і зміщених нами з парадигми 
подієвості у синтагму пам’яті, дозволяє нам деконструювати 
опозицію «Схід — Захід» на користь єдності умовних проти-
лежностей, їх космічної онтологічної цілісності при одночас-
ній багатоманітності онтичних відмінностей.

Перехід від архаїчної етноцентричної свідомості до усві-
домлення цінності людства як цілісного духовного феномену 
відбувається із зародженням в «осьовий час» філософської 
культури мислення, яка надала можливість сприймати світ в 
універсальних категоріях. Негативне ставлення представників 
постмодернізму (у неопрагматика та антикантіанція Р. Рорті 
та інших [479–481]) до факту існування спільних основ куль-
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тур у вигляді універсалій (архетипів) протягом тривалого часу 
виключало можливість продуктивної інтеграції Сходу і Заходу, 
лишаючи місце лише для вестернізації світу. Рефлексія сто-
сунків Сходу і Заходу має тривалу історію в філософії і куль-
турології, які пройшли діалектичний шлях від утвердження 
ідеї механічного синтезу (центризм, глобалізм, дуалізм) через 
загострення відмінностей на грунті «великої лояльності» (екс-
центризм, мультикультуралізм, плюралізм) до утвердження 
неомодерної унівесральної етики (неоцентризм, універсалізм, 
монізм, новий космізм). Ключовою проблемою, що постає пе- 
ред культурологом у ході компаративного аналізу традицій 
Сходу і Заходу є міра співвідношення спільного (універсально-
го) та відмінного (партикулярного) між ними, яку ми визна- 
чаємо на основі синтезу постлаканівського теоретичного 
структурного психоаналізу Реального, семіотики культури та 
філософської компаративістики, філософії діалогу (особливо у 
її релігійно-етичній версії буберизму) та неомодерної універ-
сальної етики істини-події (бадьюанства, Люблянської школи).

Інтеркультурність та компаративність як принципи реф- 
лексії Сходу й Заходу тісно пов’язані: процес порівняльного 
дослідження за суттю своєю є процесом діалогу між «Я» та 
Іншим і спрямований на виявлення механізмів і потенційних 
можливостей таких діалогів. Кожен діалог передбачає порів-
няння (потребує вихідної відмінності Іншого), а кожне по-
рівняння передбачає зближення (завершується виявленням 
тотожності, солідарності, спорідненості і спільності «Я» та Ін-
шого). Полікультурність (плюралізм, релятивізм, цинізм, нео- 
прагматизм) як вияв Символічного не передбачає виходу до 
універсалізму: ця школа зупиняється на стадії Іншого, надто 
Іншого як уявного сценарію ідентичності. Подолати відчужен-
ня атомарних індивідів та атомарних центрів культур одне від 
одного можна лише через звернення до тексту іншої культу-
ри, його герменевтичну інтерпретацію та переплетення його 
із своїм власним текстом (нагадаємо, що у ролі тексту фено-
менологічно виступає також і свідомість Іншого, як і буття в 
цілому, одягнене в житло мови як Символічного Реального). 

У результаті маємо універсальну поліфонічну тканину, ге-
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терогенний характер якої диктує методологію її дослідження: 
діалектичний історизм, класичну феноменологію, герменев- 
тику й критичну, академічний деконструктивізм, філософську 
та культурологічну компаративістику, семіотику культури, 
структурний психоаналіз та діалогістику. Розгляд Сходу і Захо-
ду у світлі діалогічної філософії передбачає уміння в «Своєму» 
бачити неприємні риси Чужого, а в Чужому — принадні риси 
«Свого» як перший необхідний ступінь для деконструкції бі-
нарних опозицій й усвідомлення їх штучності у світлі цілісної 
космічної єдності людської природи. Ми не виключаємо за-
стосування постмодерністської стратегії як форми негативної 
діалектики до аналізу самого постмодерну: це дозволяє нам 
«лікувати подібне подібним» та критично розглянути постмо-
дерні тези про непроникність культур Сходу і Заходу за допо-
могою самого ж постмодерну як методу, використавши синтез 
позитивної ідеалістичної діалектики Г. Гегеля (трансценден-
тального еволюціонізму), позитивної матеріалістичної діа-
лектики К. Маркса (матеріалістичного еволюціонізму), пози-
тивної онтології присутності М. Гайдегера (традиціоналізму, 
метафізики, космізму, теологічної діалектики сталості), нега-
тивної онтології структурного психоаналізу Ж. Лакана (теорії 
зяяння) та теорії радикального розриву (вакууму, шизофренії 
та абсурду) Л. Альтюсера за схемою, розробленою у межах он-
тології нестачу як надлишку (розриву і синтезу одночасно) 
С. Жижеком як рух від «першої думки» через «перший сумнів» 
до «другої думки» і через «другий сумнів» у другій думці — зно-
ву до «першої думки», тобто як: діалектичне просування пози-
ції за тріадою: «форма — зміст — форма», «текст — підтекст —  
текст», «теза — антитеза — синтез», «зачин — кульмінація — 
розв’язка», «зшивка — розшивка — перепрошивка», «Уявне —  
Символічне — Реальне», «дуалізм — плюралізм — монізм», 
«центризм — ексцентризм — центризм» [242, 30–50]. Новітня 
психоаналітична діалектика «Іншого як Іншого» (Тотожного) 
дозволяє виявити елементи діалогу у культурах Сходу й Захо-
ду на паритетних началах егалітарності й на цій підставі спів-
ставити ступінь діалогічності (та, відповідно, монологічності) 
західної та східної культур без геополітичних упереджень.  
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У культурології усталеною стала думка, відповідно до якої Схід 
як культурний феномен має менший ступінь діалогічності, ніж 
Захід; на цій підставі східні культури класифікувалися і кла-
сифікуються як «монологічні», «закриті», «канонічні», «ста-
тичні», «патріархальні» тощо, а західна культура на противагу 
ним — як «відкрита», «інноваційна», «динамічна», «діахроніч-
на». Ми збираємося спростувати цю думку — психоаналітич-
но, екзистенційно, феноменологічно та історично. 

Упереджене ставлення до Сходу автоматично спрямовує 
дослідницьку свідомість на свідоме чи позасвідоме застосу-
вання до аналізу культури Заходу часового (парадигмального, 
хронологічного) параметру хронотопу (тому і термін вжива-
ємо в однині: «Культура Заходу», — виявляючи її історичну 
зміну через культурні епохи: античність, Середньовіччя, Від-
роження, Новий та Новітній часи), а до аналізу культур Схо- 
ду — просторового (синтагмального, географічного) пара- 
метру хронотопу (тому і вживаємо у множині: «культури Схо-
ду», — виокремлюючи розмаїття їх локальних варіантів: ін-
до-буддійський, японо-буддійський, дасько-конфуціанський, 
арабо-мусульманський культурні регіони). Парадигмальний 
(лінійний, часовий, еволюціоністський) та синтагмальний 
(циклічний, просторовий, структуралістський) параметри ін-
терпретації культур за вертикальною та горизонтальною ві-
сями семіотики відповідно здійснюються у семантичному полі 
в основному західної культури, представники якої, як еволю-
ціоністи, так і функціоналісти, як культурні антропологи, так 
і соціологи, роблять свій відомий чи позасвідомий вибір на 
користь Заходу, визначаючи критеріями «прогресу» приватну 
власність в економіці, громадянське суспільство в політиці та 
технологічні інновації в культурі, довершуючи зазначену трі-
аду у постмодерні інформаційним тяжінням до негативно-ді-
алектичного потоку знаків, — отже, синтагмальний простір 
Сходу як топос цивілізаційної пам’яті ігнорується ними у стиг-
матичних ярликах «відсталості», «консерватизму», «реакцій-
ності». Зазначена похибка не дає можливості повною мірою 
усвідомити одночасно і формальну іншість Сходу, у межах якої 
діалог відбувається, але не як атомарна відмінність, а як кос-
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мічна соборна тотожність, і його змістову близькість до кла-
сичної культури Заходу, якій у традиційних версіях була при-
таманна установка на дух цілого, на правду єдиного начала як 
істину у діалозі, пошук якої не зміг перервати навіть неолібе-
ралізм, оскільки традиційні цінності Європи кардинальним 
чином відрізняються від глобалістичних ідеологом ЕС. 

«Іншість» Сходу не є тотальною непроникною відмінні-
стю деспотичного монологічного релігійного світу від демо-
кратичного діалогічного секулярного світу Заходу, де філосо-
фія, зокрема філософія діалогу, не просто народилася, але й 
набула теоретичного оформлення, маючи своїми прообраза-
ми численні феномени від сократівських бесід й еллінського 
театру — до християнської концепції любові. Схід як Інший/
Тотожний — це позиція, яка вказує на неприпустимість меха-
нічного докладання до «тіла» Сходу західних зразків мислен-
ня, відповідно до яких відсутність на Сході західних моделей 
репрезентацій суб’єкта, об’єкта, істини, діалогу тощо призво-
дить до хибних висновків про відсутність самих ідей. Культура 
Сходу містить у своєму життєсвіті багато філософсько-діало-
гічних та інших елементів, схожих із Заходом, але виражених 
в принципово інших формах. Тому іншість Сходу за умов його 
внутрішнього герменевтичного розуміння є одночасно ви-
явом його солідарності із Заходом, вона є іншістю, яку можна 
подолати заради Реального, а не нездоланною й непроникною 
уявною відмінністю. 

Західне мислення, фіксуючи відмінність звичної для ньо-
го репрезентації ідеї, заперечує разом із тим помилково саму 
ідею: так, відсутність на Сході атомарного, індивідуалістично-
го суб’єкта як носія ratio/бажання (Едипа, cogito, Анти-Едипа) 
ще не свідчить про відсутність тут цінності людини як такої, 
яка виражає свою людяність через соборний ідеал містичної 
єдності мікрокосму та макрокосму. Єдність тут не виключає 
відмінностей, але їх значення (школа «ньяя-вішешика» в Ін-
дії) не перебільшується перед обличчям єдиної істини (школа 
«Адвайта-Веданта»). Тому коректно говорити про «діалогіч-
ність» Сходу, не будучи при цьому звинуваченим в ототожнен-
ні діалогу, умовою якого є відмінність як відправна точка, з 
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уніфікованим колективізмом, оскільки на Сході рух думки пе-
редбачає сходження від плюралізму через дуалізм до монізму 
(С. Радхакрішнан) [434], від багатоманітності ньяя-вішешики 
через дуальність санкх’я-йоги до єдності Міманси — і назад: 
має місце теологічна діалектика, яка відображає рух думки у 
межах універсальної етики космізму. Це робить Схід (і Махат-
ма Ганді, який сповідував погляди Лева Толстого, є яскравим 
тому прикладом) вельми відкритим до спрйиняття монотеїзму 
Нового Завіту. Відсутність на Сході раціоналізму та сцієнтизму 
як культу науки ще не означає відсутності раціональності як 
здатності до використання логічних категорій у контексті фі-
лософії, релігії, мистецтва і духовних практик на основі злиття 
образу та поняття у синкретичну формулу-сигнатуру єдиного 
цілісного Всесвіту, де ціле проявляється у малому, закономір- 
не — у випадковому, єдине — у всьому і все — в єдиному. Релі-
гійний дискурс, з одного боку, обмежує розвиток науки догма-
тикою і ритуалом, але, з іншого боку, надає картині світу більшої 
поліфонічності, органічності й цілісності і, як це не неочікувано 
(або очікувано), — саме раціональності, оскільки чистий сцієн-
тизм (наука без присутності ірраціонального, буттєвого, боже-
ственного, природного начала) є перетвореною формою релі-
гійності, квазірелігійністю, секулярною ідеологією. 

Відтак, стають зрозумілими межі дихотомії «Схід — Захід» 
як уявної структури західного мислення. Наявність однакових 
рис у західних та східних культурах, яка відкривається у ре-
зультаті їх компаративного аналізу, звісно, може бути поясне-
на з позицій негативно-діалектичної онтології постмодерну 
та культурної антропології релятивізму виключно кроскуль-
турною дифузією — взаємним проникненням культур (функ-
ціоналізм, школа «culture-and-personality») [107–109]. У та-
кому випадку ми пояснюємо збіги мандрівних сюжетів (і те, 
виключно в культурах з явними перетинами хронотопів), але 
не знімаємо остаточно відмінності між Сходом і Заходом, лише 
пом’якшуємо їх, поблажливо «виправдовуючи» Схід (чого він 
не потребує), і не виходимо за межі бінарної глобалістичної 
матриці геокультурних полюсів. 

Наявність однакових рис Сходу і Заходу може бути повною 
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мірою пояснена з позицій культурних універсалій (універ-
сальних законів еволюції в парадигмальній динаміці, універ-
сальних архетипів у позитивній статиці, буттям суб’єкту на 
перетині статичного і динамічного, парадигмального і синтаг-
мального, еволюційного та традиціоналістського начал). Уні-
версалії, рефлексією яких є філософія, однаково втілюються 
як на Заході, так на Сході, але у різних формах. Зазначене доз-
воляє подолати фантазмічну схильність західного розуму мис-
лити легітимованими бінарними опозиціями і замість поділу 
цілісного масиву світової культури на два ціннісно-смислових 
полюси отримати модель радикального розриву в психоана-
лізі, або соборної солідарності людства в космізмі. Спорідне-
ність методологій інноваційної психоаналітики та традицій-
ної комічності нас не лякаї, оскільки справжня (позбавлена 
націоналістичного ресентименту) цивілізаційна пам’ять має 
безмежний інтернаціональний потенціал вселенської відкри-
тості світові, здатності відгукуватися на його поклики. Тому 
пасивна лояльність у сприйнятті Чужого як апріорної даності, 
яка не підлягає обговоренню, зміні чи спростуванню, постає 
лише як умовний відправний пункт налагодження міжкуль-
турного діалогу, але не як його остаточна мета. 

Людська свідомість є глибоко діалогічним, відкритим, 
поліфонічним феноменом. У кожний момент свого існуван-
ня вона перебуває у зверненні до себе, до Іншого, до Третьо-
го, до світу, до природи, до суспільства, до культури, до Бога. 
Формою вираження цього багатовекторного звернення є про-
цедура порівняльного аналізу культурних смислів «себе» та 
Іншого. Бінарна опозиція на соціально-психологічному (мен-
тальному) рівні функціонування культури сприяє розгортан-
ню безперервного процесу співставлення рідних і чужорідних 
елементів, а на рефлексивно-ідеологічному (теоретико-мето-
дологічному) рівні — формуванню школи філософської ком-
паративістики як методології гуманітарного знання. У межах 
компаративістики знімаються абсолютні опозиції цінностей 
Заходу і Сходу на користь наступних часткових відмінностей: 
індивідуалістична ідея самоцінності і свободи особистості — 
на Заході та фаталізм, віддяка, карма, детермінізм людської 
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волі й поведінки — на Сході; автономне господарство і сімей-
на власність («ринок») — на Заході та державне планування 
«базар», «влада-власність») — на Сході; технологічне ово-
лодіння природою — на Заході і природність (замилування,  
догляд, пристосування і збереження) — на Сході; часовий об-
раз світу на Заході та просторовий — на Сході; лінійна, прогре-
сивістська, діалектична модель лінійної історії, яка має свій 
початок, вищу точку розвитку та кінець, на Заході і циклічна 
метафізика історії на Сході; відкритість, динаміка, гнучкість, 
інноваційність на Заході та закритість, статика, канонічність, 
традиційність — на Сході, авангардна, спрямована на майбут-
нє система цінностей — на Заході і ретроспективна, обернена 
на минуле, — на Сході; індивідуалізм та екстраверсія на Заході 
та колективізм та інтроверсія — на Сході, активізм — на Заході 
і медитативність –на Сході, логічне мислення — на Заході та 
образно-інтуїтивне — на Сході тощо. 

Ці відмінності відбивають позірно помітні, домінуючі 
риси обох регіонів, але не їх глибинну сутність. Їх сприйняття 
у культурній самосвідомості людства є формально усталеним, 
однозначним і, певною мірою, стереотипним; воно не врахо-
вує внутрішньої складності і неоднорідності культур, яким 
можуть бути притаманні протилежні інтенції (у тому числі, 
виражені імпліцитно). Тому будь-які відмінності є умовними 
і несуть в собі момент наукової систематизації та політичної 
дедукції: в культурах Сходу присутні «прозахідні» елемен-
ти і навпаки. Більше того: і культура Заходу, і культура Сходу 
всередині є гетерогенними, продукують численні внутрішні 
картини світу (наприклад, антична, середньовічна, новоєвро-
пейська класична, посткласична у межах хронології Заходу і 
різні релігійні типи культур у межах географії Сходу). Так, лю-
дяність («жень» у Китаї, «фурюу» в Японії, «мануш’я» в Індії) 
є вищою цінністю східного суб’єкта, здатного до просування 
соціальними «ліфтами» суспільної ієрархії від низів до верхів 
(процедура чиновницьких іспитів у Тянь Ся); культ сімейно-
го приватного промислу (актора, майстра бойових мистецтв, 
гончара, виготовлювача іграшки, художника, вчителя) відріз-
няє індійський, китайський та японський типи праці; розви-
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ток індійського і китайського природознавства і математики, 
інженерії та фізики, японської інформатики і комп’ютеризації 
засвідчує глибоку раціональність цих культур; синтагмаль-
ний простір Сходу має можливість зсуватися в парадигму часу 
за рахунок розуміння минулого як потенційно невичерпного 
майбутнього («високої старовини» в Китаї); феномен «японсь- 
кого дива». В ХХ столітті і середньовічні технології викори-
стання шовкопряда в Китаї засвідчують високий рівень роз-
витку інноваційних технологій, від традиційних до дигіталь-
них; екстравертність Сходу проявляється у єдності слова і 
справи, думки і дії, індивідуальної медитації та колективної 
активності (наприклад, в практиках бою) тощо. 

Звісно, що людині простіше мислити бінарно. У залежності 
від того, з яким масивом культури (Схід чи Захід) ідентифікує 
себе особа, вона дивиться на його протилежність як на чужин-
ця, який вабить, дратує, зачаровує і лякає, відштовхує і притя-
гує погляд, провокує і вганяє в паніку одночасно. Порівнюючи 
себе із ним, вона досягає повнішого самовираження через ко-
нотації Іншого: відтак, порівняння постає як спосіб подолання 
власної нестачі. В його основі, тим не менш, лежить прихована 
інтенція до подолання фантазму нестачі і до пошуку спільної 
основи, кореня, магістральної лінії і загальної мети порівнян- 
ня — критерію, необхідного для встановлення продуктивної 
взаємодії, для перетворення конфлікту в діалог, для подолан-
ня напруги. Таким первинним базисом порівняння Сходу і За-
ходу постає Третій — те спільне, що стає мірою співставлення 
і дозволяє визначити його витоки і кінцеве призначення. Ці 
витоки можна вивести з історичного часу становлення уні-
версальної етики — однакової для західного і східного типів 
культури дискурсу, від якого починається — спочатку, ледь 
помітно, далі — усе більш усвідомлено — як їх розмежуван-
ня, так і їх зближення через порівняння. Мова йде про спов-
нену дива епоху одухотворення людства, що, зрештою, через 
«світлу німоту» своїх кращих представників від Будди до Хри-
ста прорвалося в «осьовий час» (VIII–ІІ ст. до н.е.), геніально 
виокремлений К. Ясперсом у роботі «Витоки історії та її мета» 
[580, 420–450] як епоха становлення етичного унівесралізму  
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(«філософської віри» у духовно-метафізичну всеєдність люд-
ства). «Осьовий час» в культурфілософському розумінні — епо-
ха, що є смисловим ядром світової історії, оскільки саме у цей 
період на базі виникнення філософії як теоретично зрілої фор-
ми світогляду (в античній Греції), найбільших національних 
та першої світової релігії з потужними імпліцитними традиці-
ями філософування (іудаїзм в Палестині, зороастризм в Ірані, 
ведична релігія, брахманізм, індуїзм і буддизм в Індії, даосизм 
і конфуціанство в Китаї) відбувається становлення раціональ-
но-теоретичного типу особистості, зверненої до вселенських 
горизонтів. Синтагма східного традиціоналізму змінюється з 
дорефлексивного на рефлексивний тип, на Заході встановлю-
ється динамічна, інноваційна, часова, парадигмальна програ-
ма поведінки. 

«Осьовий час» як час становлення філософсько-етичного 
універсалізму є часом загибелі заснованих на міфологічному 
партикуляризмі стародавніх цивілізацій людства (Єгипту і 
Месопотамії), життєсвіт яких був побудований на засадах ро-
доплемінного мислення із притаманним для нього локальним 
почуттям всеєдності, біологічної злитності життя, органічно-
го і кровного родства людини з природою. Віднині зв’язки між 
народами стають духовними, ґрунтованими на Логосі, кос-
мосі та раціональності. Особистість, черговий опинившись у 
кризовій прикордонній ситуації, більше не задовольняється 
частковими відповідями на останні екзистенційні запитання 
про сенс буття і шукає нові відповіді на його виклики. Таки-
ми відповідями стають універсальні моделі світобачення, які 
пропонує філософія, віддзеркалена у пошуку першоджерел 
існування через набір теоретичних категорій (вода, повітря, 
апейрон, атом, матерія, форма, ідея, дух тощо), та насичена 
філософським змістом нова релігія, спрямована до кожної 
людини зокрема (сингулярність) і до людства взагалі (універ-
сальність). Людина і людство як феномени сингулярності та 
універсальності становлять єдиний духовний соборний світ 
універсальної етики і філософії «осьового часу», який «знімає» 
корпоративні, гендерні, етнічні, расові, регіональні та навіть 
національні вододіли між людьми, лишючи місце для поліфо-



Євгенія Більченко

■ 161 ■

нії цивілізацій, об’єднаних спільними космічними питаннями 
виживання і спілкування. 

В «осьовий час» людська думка переходить на новий  
діалектичний виток свого розвитку — раціонально-теоретич-
ний. Людині відкривається кінцевість власного існування, у її 
буття входить дискурс смерті (Символічне), що не перебіль-
шує фантазми, але завдяки усвідомленню кінцевості предме-
тів бажань спонукає звільнитися від них та посилює потребу 
віднайти новий екзистенційний смисл буття (Реальне). Усві-
домлення загальнолюдських смислів, втілених у феномені 
так званої «філософської віри», відкриває шлях до метафізики 
розриву і діалектики повернення, синтезу і протиставлення, 
синтагми і парадигми, до свідомого вибору суб’єкту шляху 
універсальної єдності культур, пов’язаних віднині духовними 
відносинами, на тлі яких варіації відмінностей збагачують, 
але не роз’єднують. У традиційних культурах Сходу теоретич-
на раціональність репрезентувалася як релігійна філософе-
ма, прихована у канонічних текстах (наприклад, вчення про  
«Атмана-Брахмана» в індійських класичних школах — дарша-
нах, вчення про «Дао» та «Де» в китайських містичних текстах,  
монотеїстичний образ непізнаваного Абсолюту у великих 
пророків, японські ідеї саторі у дзен тощо). 

Перехід від партикулярного Міфу до універсального Ло-
госу в «осьовий час», від кровно-міфологічного до раціональ-
но-етичного світобачення, означав зміну пріоритетів у цін-
нісній ієрархії людства: на зміну партикуляризму (пріоритет 
спільноти) приходить персоналізм як універсалізм та універ-
салізм як персоналізм (пріоритет людини і людства через 
взаємне вираження частки і цілого, фокусу і поля, мікрокосму 
та макрокосму). На зміну «універсальним своїм» як партику-
ляристської мімікрії під універсалізм приходить справжня 
універсально-сингулярна моральна ідея самоцінності неза-
лежного «Я» як суб’єкта, який усвідомлює свою нестачу, свою 
одиничність, свою неповторність, свою травму, свою смерт-
ність та одночасно виражає себе через універсальне соборне 
ціле людства як істинної події буття, як спів буття в істині. 
Існує зв’язок між відкриттям кожної окремої людини (пер-
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соналізмом) та відкриттям людства як цілого (соборністю) і 
навпаки. Утвердження особистості призводить до висновку 
про можливість єднання рівноправних індивідів на принци-
пово іншій, — не клановій, а ціннісній основі. З іншого боку: 
через звернення до загальнолюдських цінностей утверджу-
ється демократична ідея універсальної рівності людей, а від-
так, — знімаються соціально-класові, етнічні, статеві, расові 
та інші перегородки між людьми. Звідси — висунення на пер-
ший план самоцінної особистості як суб’єкта духу, здатного до 
індивідуального вибору та морального самоудосконалення: 
наприклад, ідея нірвани в буддизмі, ідеал спасіння у христи- 
янському Царстві Божому, де немає народів («ні елліна, ні  
іудея»), але є тільки люди.

4.2. Містичний космізм Індії vs  
орієнталістьский фантазм «Іншого»:  

парадоксальна специфіка індійського діалогу як 
моністичної цілісності від пустоти до повноти

«Осьова» революція, пов’язана з подоланням партикуляр-
ного родоплемінного міфологічного світовідчуття на користь 
універсально-філософського, сформувала кожен із чотирьох 
найбільших культурних регіонів рефлексивного традиційно-
го Сходу: індо-буддійський, японо-буддійський, даосько-кон-
фуціанський та арабо-мусульманський, внісши у їх онтоло-
гічну програму теоретико-раціоналістичні та екзистенційні 
цінності, які можна розглядати як внутрішній зміст діалогу 
у межах теологічної діалектики та метафізики моністично-
го космізму. Почнемо процедуру виявлення прихованої ді-
алогічності з культури традиційної Індії, оскільки у її складі 
можна знайти як об’єктивні факти процесів міжкультурної 
взаємодії, породженої індійською синкретичністю, так і від-
чутні суб’єктивні елементи діалогу у вигляді відкритості (без 
наносної толерантності), втілені у нормативних принципах 



Євгенія Більченко

■ 163 ■

численних релігійно-філософських течій: монізму, дуалізму, 
плюралізму. Кроскультурність індо-буддійської культури ви-
значається діалогом (точніше, діалогом-конфліктом) у її скла-
ді ортодоксальних (ведизм, брахманізм, індуїзм) та неорто-
доксальних (адживіка, джайнізм, буддизм, чарвака-локаята) 
філософсько-світоглядних систем, які складаються в «осьовий 
час» і які при цьому накладаються на прадавню основу ін-
до-буддійської цивілізації — культуру Хараппи [129]. Етнічна 
основа хараппської цивілізації була природно «полікультур-
ною», що створювало сприятливі історичні передумови для 
контактів на території Індії різних культурних традицій, що 
перепліталися тут в органічній космічній єдності варіатив-
них втілень та змінних форм незмінного і вічного Єдиного 
(невидимого Абсолюту, першопочатку буття). Пластичність 
індійського мислення, виражена через органічну єдність  
моделей світобачення, форм пізнання, художніх стилів і жан-
рів, предметних галузей культури, визначили високий рівень 
відкритості, гнучкості, динамічності культури, її здатності  
до співробітництва з іншими культурами на основі органіч-
ного і цілісного містичного досвіду — усвідомлення єдиної 
духовної моделі розвитку світу буття (Атмана, Брахмана), 
яка втілюється у багатоманітних численних формальних ва- 
ріаціях (аватарах). 

Відкритість Індії світу, яка виявляється в освяченій іде-
алами вселенського милосердя картині космосу, обумовили 
високу інтенсивність її світоглядного обміну із західною циві-
лізацією. Можливо, тому сучасний інтерес Заходу до Індії сто-
сується, першою чергою, символічних й духовних сфер буття 
людини: релігії, філософії, езотерики, містики, нетрадиційної 
медицини тощо — й набуває характеру буржуазної апропріа-
ції індійської національної автентики, яка перетворюється на 
комерційний ерзац-продукт, «екзот», туристичну «цікавинку» 
як ілюзорний спосіб компенсації західної нестачі духовності і 
душевності у межах раціоналізму та сцієнтизму. Починаючи із 
середньовіччя, західні інтерпретації Індії, що подекуди значно 
суперечать історичним реаліям індійської культури у її об’єк-
тивних просторово-часових параметрах, складають для свідо-
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мості європейця свого роду орієнталістський фантазм, який 
сприяє розгортанню безкінечного ланцюга порівняльних 
асоціацій, пов’язаних з уявленнями про загадковість, яскраво- 
небезпечну, принадну екзотичність, «дивовижність», видо-
вищність та незбагненну мудрість індійської культури — за 
умов ігнорування того справжнього дива істини-події, яку 
складає Індія, позбавлена буквального розуміння чудес, але 
сповнена містичним пантеїзмом у розумінні дива як цілісної 
органічної єдності усіх частин космосу. При цьому, як справед-
ливо зазначає В. Шохін, образ Індії як Уявне спочатку, в ран-
ні часи середньовіччя, взагалі не перетинається у культурній 
свідомості Європи із знанням реальної країни Індії, пов’яза-
ної у древні часи із світом Заходу через Великий шовковий 
шлях, що передбачав посередництво Китаю, Парфії, Бактрії, 
Персії та інших держав [561, 67], а потім цей уявний образ під- 
дається глобалізації, стаючи глобальною локальністю шизоїд-
ного типу. 

Індія, таким чином, складала для західної людини типо-
вий концепт принадного Іншого, «гарного Іншого», «екзотич-
ного Іншого», якщо задовольняла чи розпалювала її бажання, 
та образ «поганого Іншого» (Британська колонізація), якщо  
робила спробу створити незалежні від західного монопольно-
го ринку економіку, політику і культурну ідентичність, про що 
слушно зауважував ще М. Ганді [176]. Тим не менш, зацікав-
леність західної цивілізації сакральною символікою індійської 
культури, незважаючи на те, що ця зацікавленість носила іноді 
характер високої інтелектуальної моди, богемного епатуван-
ня, casual style аж до відвертого кітчу індустрії розваг (як-от, 
захоплення індуїзмом серед музикантів «Beatles», масовізація 
«Аюрведи», ейфорія навколо «Камасутри», профанізація йоги 
у фізкультуру та релакс-коучінг), склала сприятливі переду-
мови для діалогу культур: серед кола впливу Індії опинилися 
різні за хронотопом традиції: еллінська, римська, західно- та 
східноєвропейська середньовічна, новочасна, іранська, арабо- 
мусульманська цивілізації. Завдяки розгалуженій системі ет-
нокультурних, геополітичних, торгівельно-економічних та 
дипломатичних зв’язків Індії упродовж всього розвитку ін-
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до-буддійської цивілізації активно підтримувався процес  
діалогу культур. Давньоіндійський спадок став джерелом на-
тхнення для європейських (І. Гердер, І. Гете, Г. Гейне, Г. Гессе, 
С. Цвейг, Ф. Шиллер, Р. Роллан), американських ( І. Емерсон, 
Г. Торо, У. Уїтмен) та слов’янських (М. Карамзін, В. Бєлінський, 
Ф. Тютчев, О. Фет, В. Жуковський, Л. Толстой, І. Бунін, В. Брюсов, 
К. Бальмонт, О. Блок, М. Горький, І. Франко) культурних діячів.

Звичайно, якщо йде мова про ступінь діалогічності куль-
тур Сходу, необхідно враховувати специфічний характер да-
ної діалогічності, обмеженої релігійним традиціоналізмом 
(в Індії — варно-кастовим ладом), міфологічна закритість та 
ортодоксальність якого пом’якшувалася поліфонічним харак-
тером індо-буддійської духовності (особливо, якщо мова йде 
про традиції неортодоксального типу). Ключове значення 
для підвищення інтенсивності діалогу в культурі традицій-
ної Індії відіграли буддизм та розвиток філософської традиції 
індуїстських класичних філософських шкіл — даршан, — які 
відкрили індусу через Веданта-сутри і сутр взагалі як вияв ра-
ціонального вільнодумства універсальні світоглядні горизон-
ти буття, суб’єкта та істини, довільного етосу та усвідомленого 
індивідуального морального вибору [164]. Буддизм і даршани 
знаменували собою прихід «осьового часу» в культуру Індії та 
становлення у ній рефлексивного традиціоналізму. Присутня 
у релігійному судженні релігійно-містична філософія як куль-
тура внутрішнього діалогу, як екстравертована інтроверсія 
медитації (дх’яни) у єдності слова і справи, думки і дії, теорії 
і практики, ментальності і вербальності, тіла і духу, зосере-
дження та розслаблення надала індійській ментальності рис 
амбівалентної гнучкості та відкритості, вираженої в єдності 
спіритуальності та чуттєвості. Саме завдяки індійській філо-
софії Логосу як віруючого розуму Індії вдалося утвердити свої 
ключові позиції: ідею універсальної етики, ідею безперерв-
ного трансперсонального розуміння світу як мікрокосмосу у 
макрокосмосі, ідею прозорої інтерсуб’єктивності спільноти, 
ідею мислячого і одночасно духовно проникливого суб’єкта, 
який виражається через ціле традиції, ідею трансценденталь-
ної рефлексії і морального значення знання як шляху до звіль-
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нення. Етноцентризм індуїзму не зміг завдати шкоди розвитку 
раціоналістичного етичного універсалізму та комунікативної 
етики в даному регіоні. 

Основу індо-буддійської діалогічності складає позитивна 
діалектична думка про мінливість, плинність і рухливість сві-
ту як космосу переходів, вічного коловороту життя, що не має 
ні початку, ні кінця, ні кінцевої мети. У межах такого світу не  
існує сталих і статичних окремих величин. Усі явища — рух-
ливі та взаємопов’язані одне з одним. Все перебуває у єдності 
з усім. Але, на відміну від негативно-діалектичної онтології 
постмодерну, індо-буддійська позитивно-діалектична ідеа-
лістична та теологічна диспозиція пропонує інший варіант 
програми буття: усі явища походять від єдиного цілого, загли-
блюються у спільний корінь. Першопочаток не лише не запе-
речується, але й радикально стверджуюється: у катафатичній 
позитивній формі, притаманній для метафізики і діалекти-
ки індуїзму (Прадхана як Неявлене, Атман як індивідуальна 
душа, Брахман як загальна душа, Пуруша як трансценденталь-
ний нерухомий суб’єкт, гуни матерії Пракріті як рухомі етапи її 
становлення тощо), та в апофатичній негативній формі, при-
таманній для більш психоаналітичного буддизму, де першопо-
чаток є вакуумом, зяянням, порожнечею, але не в постмодер-
ному сенсі значущого відсутнього, а в традииціоналістському 
розумінні тотожності пустоти та повноти (шуньята, Ніщо, «зо-
лоте мовчання», «світла німота») [434; 465; 483]. Нетлінність, 
незмінність, безсмертність, вічність, сталість невидимого 
сакрального початку буття у синтагмі протиставляється мін-
ливій ілюзорності його парадигмальних видимих профанних 
виявів, що дозволяє поєднати відчуття плинності і смертно-
сті буття з переживанням його вічності та безсмертя. Мова 
йде про увічнення миті у безкінечність — перехід від пустоти 
значення в Уявному нашої свідомості (з її образами-дхармами) 
до повноти знаку в Символічному Реальному мови (з її неви-
словленим). Містичне світовідчуття, яке базується на пережи-
ванні єдиної духовної моделі розвитку Всесвіту, стосовно якої 
усі явища і процеси в ньому виступають як конкретні вияви 
певного загального цілого, знаходить своє найбільше віддзер-
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калення в індуїстській та буддійській концепції реінкарнації 
(переселення душ) та в концепції аватар (втілень, або образів 
Єдиного — божества, Абсолюту, Над-Закону). 

Завдяки містичному космізмові основні догмати індуїзму 
сформувалися за рахунок включення в свою релігійну систему 
різних культів, включаючи буддійські, що свідчить про висо-
кий рівень діалогічного налаштування індійського етнічного 
традиціоналізму. З цього приводу показовою є онтологічна 
система останньої класичної школи індуїзму — Адвайти Ве-
данти (Адвайта — «не-двоїстість», монізм; Веданта — «кінець 
Вед», апогей мудрості, вища й остання стадія їх коментуван-
ня), складена у VIII ст. мудрецем Шанкарою [164; 166; 434, 
50–60; 479; 480]. Шанкара виходить з утвердження єдиної, 
всеоб’ємлючої, самототожної та безатрибутної субстанції —  
Вищого Брахмана, — стосовно якого Всесвіт є його ілюзор-
ним виявом, наслідком божественної «гри» (ліли), коли боже-
ство ніби накидає на себе «покривало» (майю), що приховує 
справжню сутність Творця. Універсальне почуття всеєдності 
тут забезпечується через ідею індивідуальної душі (у всіх жи-
вих істот — дживи, в людини — Атмана), яка є безсмертним 
виявом і подобою Брахмана, краплею в його океані, мікрос-
мосом у макрокосмосі повноти-пустоти (пор.: у християнстві 
принцип богоподібності людини; а тут, під впливом джайніз-
му, — усіх живих істот). Множинність душ стосовно Брахмана 
є тим же самим, що й ілюзія множинності світлого ефіру, роз- 
дробленого великою кількістю глиняних горщиків; віднов-
лення цілісності відбувається лише у глибокому сні або ста-
ні зосередження на одній думці, йоги, медитації, коли душа, 
звільнена від пут тіла, зливається із Брахманом в одне косміч-
не ціле [556]. Глобалістичне західне вчення трансперсоналіз-
му ХХ ст. апропріювало ведантичну думку про архетипну єд-
ність всього живого, зокрема, через категорію «змінений стан 
свідомості» С. Гроффа [199], за допомогою якої суб’єкт входив 
у стан відновлення єдності з буттям, Dasein, але цей стан було 
дуже важко відрізнити від фантазмічної одержимості психоде-
лічними стимуляторами, яких ні йога, ні Веданта не передба-
чали [414].
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З усвідомленням єдності сутнього, взаємозв’язку всього 
з усім, цілого з малим, закономірного з випадковим, універ-
сального та сингулярного начал, пов’язаний теологічний (лі-
нійний та циклічний одночасно) синкретизм традиційного 
індійського мислення. Відчуття злитності усіх форм життя — 
рослин, тварин, людей, небесних істот, будд, бобхісатв — як 
виявів єдиної реальності неподільного Всесвіту обумовило 
синкретизм індійських форм культури: мистецтва, релігії, фі-
лософії, науки. На кам’яних підмурках буддійських храмів були 
висічені колеса як символ вічності (мандали). Індуїстське бо-
жество Шива нерідко зображувалося в образі царя танців На-
тараджі — втілення всесвітньої динаміки у вогненному колі. 
«Шива-Натараджа» — танцюрист у німбі з двома парами рук 
(багаторукість індійських богів — яскравий символ їх син-
кретичності, поліфонії єдиного світу), що передавали понят-
тя влади і сили, підбадьорення та очищення, пробудження та 
звільнення. У Стародавній і традиційній Індії аж до періоду 
модернізації не існувало єдиного числового принципу і єди-
ної, чітко регламентованої, ієрархії богів у пантеоні: верховне 
божество хоча і виділялося, відповідно до принципу катеноте-
їзму (генотеїзму), але остаточно не відмежовувалося духовно 
і просторово від інших; звертаючись до конкретного бога, ін-
дуси наділяли його характеристиками багатьох богів і щоразу 
приписували саме йому керівні функції.

Космічна діалогічність позначилася на традиційній ін-
дійській антропологічній моделі. Відносно останньої в захід-
ній думці протягом тривалого часу панувала думка, що в ін-
до-буддійській картині світу не існувало цінності людини, ідеї 
самодостатньої автономної особистості, яка утвердилася в  
європейському персоналізмі (антропоцентризмі). Тведження 
Г. Гегеля про індійську людину як «тимчасову маніфестацію 
Одного» [180, 68] та теза В. Соловйова про східну модель «Бога 
без людини» (на противагу західній «людині без Бога») [475, 
300], здавалося б, не залишали місця для суб’єкта у культурі 
традиційної Індії, але наразі ми бачимо, що мова йшла саме 
про типового для Заходу картезіанського суб’єкта, а не суб’єк-
та духовно-історичної пам’яті, вираженого в абсолютному  
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духові, як в своїй останній істині. Діалог (на відміну від чисто-
го «індивідуалізму») не тільки не виключає, але й передбачає 
солідарність: «Я» та Інший зберігають свої індивідуальності, 
які реалізуються не шляхом самоізоляції, але на межі одне з 
одним, коли кожна окрема суб’єктність не є атомарною, але 
виражена через інтерсуб’єктивний етос. Звісно, що у євро-
пейському розумінні принципу егоїстичної автономності  
індивіда в індійській релігійності практично не існувало:  
цей принцип є виключно західним відкриттям, сформульова-
ним через просвітницьку редукцію християнського вчення  
про боговтілення і богоподібність людини до механіцизму лю-
дини-машини. Поєднання середньовічної концепції теоцен-
тричного персоналізму із спадком античної класичної демо-
кратії дало нам на Заході образ суб’єкта як активіста істинної 
події, що має право на вільний моральний вибір, але, тим не 
менш, не може цього права здійснити через владу над ним його 
ж власних трангресивних бажань. Відсутність такого суб’єкта 
на Сході, де людина поміщена в синтагму духовного цілого,  
архетипу, ядра культури, традиції, ще не означає відсутності 
тут ідеї людини як такої: заперечувати цей факт означало б 
вкотре докладати європоцентристські «лекала» до Сходу.  
Західного індивідуаліста надзвичайно засмучував той факт, що 
у Ведах людина часто іменується «пашу», тобто — «домашня 
тварина» [479, 42], і перелічується нарівні з коровами, козами, 
кіньми, вівцями, верблюдами і собаками. Людина не виокрем-
люється з оточуючого світу, з яким вона пов’язана космічни-
ми міфопоетичними узами, але відсутність суб’єкт-об’єктної  
опозиції у містеріальній першоєдності не принижує людину.  
Людина не вивищується над біологічним оточенням, але  
займає у ньому особливе місце завдяки наявності у ній атри-
буту «мислення» («мануш’я»). Через мислення виражаєть-
ся вище «Я» людини — її індивідуальна душа (Атман), яка, у 
свою чергу, є виявом та доказом на користь існування загаль-
ної душі — Брахмана (пор. з категоріями «дао» і «де» в дао-
сизмі; християнським вченням про «богоподібність» людини;  
вченням Р. Декарта про «вроджені ідеї» та К. Юнга про «ар-
хетипи»). Відновлення їх єдності у медитації призводить до 



Розділ ІV

■ 170 ■

звільнення, що повною мірою демонструє «післяосьова» філо-
софська Індія. 

Ми пам’ятаємо нашу дружню філософську дискусію з при-
воду наявності чи відсутності діалогу в містичній та моністич-
ній Індії з філософом діалогу і нашим вчителем В. Малаховим, 
який стверджував, що досвід єдності світу (соборності, Адвай-
ти) не дає можливості діалогу, який у якості відправної точки 
передбачає левінасівську відмінність (усвідомлення нестачі, 
децентралізацію) — суб’єкт-об’єктну розколотість світу, яка 
надалі долається через перехід від стосунків типу «Я — Воно» 
(М. Бубер) до стосунків типу «Я — Ти», або «суб’єкт-суб’єкт» 
[353–363]. Так, справді, діалог не зупиняється на конфліктно-
сті, не потребує конфлікту у якості «підхльостування», але до-
лає конфлікт заради відновлення початкової цілісності духу, 
витісненого у світ третьої особи, в знеособлений світ «Воно». 
Тут же замість подолання, роз’єднання заради воз’єднання, 
маємо тільки першу стадію — вихідної єдності світу, його 
містеріальної нерозколотості і цілісності, подібної до мате- 
ринського плато «хори» (Ю. Крістєва) [1; 20], вітгенштейнів-
ського «невисловленого», ясперівської «світлої німоти». Чи 
можлива інтерсуб’єктивність там, де немає об’єкта, який під-
креслював би атомарне усамітнення суб’єкта, де усі є одна-
ковими суб’єктами, живими душами, дживами? Ми вважає-
мо, що так, можлива. Недуальний зв’язок Атмана і Брахмана, 
загального й одиничного, означає, що в індійській культурі 
утверджується принцип первинного і тому природного моні- 
стичного універсалістичного діалогізму, згідно з яким кожна 
людина виявлється сутнісно пов’язана з іншою людиною та 
з усім світом, фокус виражає себе через поле, мікрокосмос — 
через макрокосмос, мала одиничність — через пам’ять цілого. 
Можна сказати, що перша і третя стадія діалогу (першоєдність, 
роз’єднання, воз’єднання) тут збігаються в одну нульову точку 
вихідного блаженства — блаженства до початку всього де-
структивного: до розвитку раціоналізму, до втечі від свободи, 
до самотності, яка з’являється від надмірної інтелектуалізації. 
Деспотія не тотожна тоталітаризму і тотальності: ототожнен-
ня східної деспотії з диктатурою є західним фантазмом. Вона 
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просякнута первісною благістю Символічного Реального,  
психотичною програмою колективного катарсису без прошар-
ку егоїстичної ідентичності як Уявного. 

Оформлення буддизму значно розширило можливості 
поліфонічного діалогічного спілкування в традиційній Індії. 
У контексті культу бодхісатв (махаона, тібетський буддизм) 
остаточно оформлюється принцип милосердя (ахімса), який є 
чи не найяскравішим виявом активної терпимості як непро-
тивлення злу насиллям без пасивної легітимації зла (тому ми 
навмисне не використовуємо слово «толерантність»). Витоки 
цього принципу сягають релігійного вчення джайнізму (від 
санскритського «джайна», «джина» — «переможець»; «джай-
на-дхарма» — «вчення переможців») — неортодоксальної 
національної релігії в Індії, основи якої склалися приблизно 
в VI ст. до н.е. (як вважає переважна більшість досліджень, на 
кілька десятків років раніше за буддизм [479; 480]). Джайнізм 
пропонує індивідуальний пошук спасіння для кожного, сут-
ність якого відображає головний принцип джайнської ети- 
ки — троїстий шлях порятунку («Триратна», або «три перли-
ни»). До головних позицій «триратни» належать «правильна 
віра», «правильне пізнання», «правильна поведінка» — ка-
тегорії, які фіксують єдність раціональної та ірраціональної, 
теоретичної та практичної, духовної та чуттєвої форм актив-
ності людини. Кожна із них несе відбиток діалогічності, пов’я-
заної із утвердженням здатності терпимо ставитися до Іншого,  
не перебільшуючи його відмінність. Так, «правильна віра» — 
абсолютна переконаність у правоті віровчення — передбачає 
не тільки шанобливе ставлення до сакральних авторитетів, 
але й розумове обґрунтування релігійних істин, що виключає 
будь-які спроби їх сліпого нав’язування. (пор. з «герменевтич-
ною» формулою Августина Блаженного: «Вір, щоб розуміти, 
розумій, щоб вірити» [53, 58]). 

Дещо подібне до джайнського плюралізму репрезентує 
пара плюралістичних даршан в індуїзмі: ньяя-вішешика, що 
являє собою синтез гносеологічного вчення про категорії  
діалектики та онтологічного вчення про атоми, які рухають-
ся в парадигмі часу, забезпечуючи зміни періодів активності і 
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пасивності («ночі і дні Брахмана»), але одночасно зберігають 
сталість (синтагму) у просторі, фіксуючи вічний колобіг світу. 
Формула теологічної діалектики тут — все змінюється і все 
лишаєтсья на місці, в єдиному, подібному до неоплатонічного 
Єдиного або православної Святої Трійці, вертикальна вісь часу 
(руху, діалектики) та горизонтальна вісь простору (спокою, 
метафізики) перетинаються в імені Бога (АУМ), в нульовому 
центрі Всесвіту. У вішешиці існує уявлення, що в силу цінно-
сті кожної індивідуальної душі (дживи) цінною є кожна дум-
ка та позиція (ньяя), усі думки — рівні між собою, однаково 
істинні та однаково хибні. Чому? Тому що плюралізм ньяя- 
вішешики не призводить до релятивації та нігілізму, як у не-
гативно-діалектичній онтології постмодерну, про яку писав 
П. Ріккер як про байдужість безпринципності [445, 293–295], 
не викликає стани зяяння, порожнечі та втрати метафізич-
ної ідентичності, оскільки зберігається позитивна установка 
на буття як істину (Великого Іншого, Батька), яка, незважа-
ючи на наявність множинності думок про неї, нікуди не зни-
кає і не розчиняється у багатоманітності трактовок в якості  
постправди (постмодерн), але засвідчує наступне: плюраль-
ність не тотожна відсутності істини, вона — онтологічна, 
вона має буттєві адеквації і свідчить про неспроможність 
кожного окремого людського розуму її охопити, а відтак —  
усі думки є однаковою мірою істинні та хибні. Тому істина  
віднаходиться спільними зусиллями, виявляючись у діалозі 
позицій. 

Ідеал «правильного пізнання» віддзеркалює славнозвіс-
на джайнська сьядвада — теорія відносності суджень. Згідно 
сьядвади, різні види знання віддзеркалюють розмаїття харак-
теристик кожного предмета. Людина, здійснюючи судження 
(«ная»), бачить предмет лише в одному, конкретному аспекті, 
фіксує лише одиничні його риси, усвідомлює його лише в пев-
ному контексті, з певної точки зору, яку вона схильна вважати 
всеохоплюючою, виходячи з редукційних стереотипів. Відтак, 
виникають дискусії і суперечки: з цього приводу джайни на-
водять притчу про сліпих, які намагалися скласти уявлення 
про слона, обмацуючи частини його тіла (вуха, ноги, хвіст, 
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тощо): пізніше ця історія буде тлумачитися у поемі «Маснаві»  
арабського поета-суфія Румі [460]. Звідси — ідея «контекстно-
сті» істини: кожне судження є одночасно безмежним і обмеже-
ним. Тому джайни вимагають, щоб кожне ная попереджалася 
стримуючим виразом на зразок «свят» — «деяким чином» 
(мимоволі виникає асоціація із закликами до неупередженості 
у класичній європейській трансцендентальній феноменології 
ХХ ст., зокрема, у методологічному прийомі «епохе» Е. Гуссерля 
[210, 41–43] — припиненні категоричних висловлювань, що, 
однак, не означало відсутності ні в Індії, ні у самого Гуссерля 
схильності до позитивної онтології універсальних цінностей, 
до кантівського категоричного морального імперативу, який 
пізніше заперечили постмодерні ініціатори апропріації гу- 
серліанства. 

На основі ідеї релятивної теорії судження «свят» джайнські 
логіки розробили 7 форм судження, які передають відносність 
наших знань про предмет. Наведемо їх, оскільки вони яскраво 
демонструють нам один із основних принципів діалогу — від-
мову від будь-якої тотальності, однозначної категоричності 
суджень, при одночасній спробі утримати горизонт єдності у 
багатоманітності.

1. Деяким чином А є В («Деяким чином, горщик є черво-
ним»).

2. Деяким чином А є не В («Деяким чином, горщик не є чер-
воним»).

3. Деяким чином А є В, а також суть не В (дане судження є 
комбінацією двох попередніх і віддзеркалює всебічне уявлен-
ня про предмет, який може містити протилежні ознаки: «Гор-
щик іноді буває червоним, а іноді не буває червоним, напри-
клад, у сирому вигляді він чорний»).

4. Деяким чином А не піддається описові (головне суджен-
ня, яке передає релятивізм джайнської логіки, принцип не-
спроможності пізнати предмет у всій його повноті й широті).

Наступні судження утворюються комбінацією кожного з 
перших трьох із четвертим, а саме: 

5. Деяким чином А є В і також не піддається опиові.
6. Деяким чином А є не В і також не піддається опиові.
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7. Деяким чином А є В, а також суть не В і не піддається 
описові [479, 200–230].

Західні дослідники, зацікавлені вишуканою логікою 
сьядвади порівнюють її з теоріями некласичної філософії, але 
водночас визнають її онтологічну оригінальність стосовно 
них, пов’язану не стільки із визнанням суб’єктивної упере-
дженості людських уявлень про світ, викликаної безсиллям 
розуму, скільки з вірою у безкінечну різноманітність самої 
дійсності, що не вхоплюється розумом, але осягається через 
інтуїтивно-цілісне переживання, — саме ідея різноманітності, 
варіативності, мінливості, «квітучої складності» (вираз М. Бер-
дяєва) сакрального буття стає відправною точкою філософії ді-
алогу, яка розробляє герменевтичну методику розуміння бут-
тя як множини смислів у їх єдності через Третього [375; 376]. 
Саме культ цієї різноманітності сприяв утвердженню у свідо-
мості джайнів ідеї самоцінності кожної живої істоти: якою б 
дрібною і недосконалою ця істота не була, вона не повинна під- 
даватися жодній шкоді, бо має живу душу (дживу). Крім того, 
так само важливою є кожна висловлена нею думка-«ная»:  
звідси — стриманість, відкритість, непрезирлива поблажли-
вість і гостинність, притаманні джайнам, які не були знайомі 
ні з риторикою відмінностей, ні з проектом мультикультура-
лізму, ні з політикою ідентичностей. Маємо справу з первин-
ною версією конструктивної (активної) толерантності, що не 
зазнала корозії внаслідок дії пасивності (вседозволеності) та 
репресивності (тоталітарної вибірковості).

Третя «перлина» триратни — «правильна поведінка» —  
є органічним завершенням і вершиною джайнської гумані- 
стичної філософії. Правильна поведінка джайнів, зображена 
у тексті «Дравья-санграха», докладно цитованим орієнталі- 
стами Інституту філософії РАН [479], спирається на ключовий 
принцип джайнської етики — ахімсу. Ахімса — утримання від 
заподіювання шкоди будь-яким живим істотам (рослинам, 
тваринам, людям, мікроорганізмам тощо). Суворість ахімси 
не дозволяє повною мірою її дотримуватися кожному просто-
му смертному, тому розпочинають ахімсу зазвичай із простих 
форм — ненасилля щодо рухомих живих істот. Обітниця ахім-
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си передбачає щохвилинний контроль не лише вчинків, але й 
думок, розмов, спонукань, які так чи інакше шкодять життю, 
що мимоволі нагадує нам християнську етику гріха як інтенції 
в тлумаченнях Августина Блаженного, П. Абеляра та Ф. Досто-
євського. У суворій джайнській аскезі (топас) ахімса іноді на-
буває досить екстравагантних форм, що нерідко викликають 
іронію у європейців. Щоб не нашкодити якомусь життю, деякі 
джайни при ходьбі підмітають перед собою землю спеціальни-
ми віничками, прикривають рота пов’язкою, фільтрують воду 
і навіть відмовляються від меду, боячись розчавити або про-
ковтнути якусь комаху або дрібний організм. Водночас дуже 
часто непоміченою залишається глибинна етико-гуманістич-
на сутність принципу ахімси, що передбачає любов до усьо-
го живого на планеті та проповідує універсальне прощення,  
подібне до християнської (павликіанської) та психоаналітич-
ної (бадьюанської) «вірності події», й фіксоване принципом 
«сатьяграха» — «відданість істині». 

Непротивлення злу насиллям та відданість істині часто 
видаються несумісними принципами, оскільки відданість іс-
тині передбачає активну дію з її захисту, а дія може включати 
в себе також і жорсткі методи втручання, покликані захищати 
істину ненасилля шляхом застосування сили (І. Ільїн) [265]. 
Утримання від будь-якої дії проти соціального зла змушує 
індивіда нести відповідальність за існування цього зла, пору-
шення відданості істини і припинення вірності, адже він поту-
рає несправедливості, сповідуючи пасивну терпимість. Част-
кову (хоча не завжди вичерпну) відповідь на це дає Махатми 
Ганді (1869–1948), ідейним наставником якого був, як відомо, 
Л. Толстой [498]. В останні роки свого життя Лев Толстой по-
чинає активну переписку з індійським мислителем. М. Ганді 
був глибоко зачарований поглядами на ненасилля великого 
російського письменника, які співпадали з гандівською сатья-
грахою. Так, у листі до Л. Толстого Махатма Ганді писав: «Мені 
випало щастя вивчати ваші писання, що справили глибоке 
враження на мій світогляд» [389]. Як відомо, Лев Толстой був 
родоначальником руху толстовців, однією з основоположних 
тез якого є непротивлення злу насиллям. Ця позиція непро-
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тивленства зафіксована, згідно Л. Толстому, в багаточислен-
них місцях Євангелія і є стрижнем вчення Ісуса Христа (також 
і ранньої етики буддизму). Основною ідеєю в «Нагірній про-
повіді» є заклик: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, 
хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і 
моліться за тих, хто вас переслідує» [Мт.5:44]. Суть християн-
ства, згідно Л. Толстого, можна виразити в простому прави-
лі: «Будь добрим і не протидій злу силою». «Будь добрим» —  
це позитивний, діяльнісний аспект моральності, який вклю-
чає дві основні заповіді Нового Заповіту, — полюби Бога та 
полюби Ближнього свого як самого себе, — що передбачає  
здатність повного і беззастережного альтруїстичного жесту, 
безкорисного вчинку, практичної самопожертви. Вищим ви-
явом альтруїстичної настанови є не відповідь добром на добро 
як вияв егоцентричної «вдячності» (гіпотетичного мораль-
ного імперативу за І. Кантом), але відповідь добром саме на 
зло, що є формою любові, вираженої у смиренні й терпимості 
(категоричному моральному імперативі). Радикальне непого-
дження з даною позицією іншого християнського мислителя 
І. Ільїна змушує і нас поставити під сумнів толстовські та ган-
діанські етичні пріоритети як такі, що залишають істину без 
захисту і не відповідають іншій стороні християнства — діль-
нісній, активній позиції, якщо вона стосується не тебе само-
го і твоїх егоїстичних потреб, а потреб життя іншої людини, з 
якою безкарно коїться зло і за смертність якої ти несеш персо-
нальну провину (Е. Левінас). 

Відповідно до пріоритетів сатьяграхи, М. Ганді оголошу-
вав двоїсту природу людини як богоподібної (духовно-тілес-
ної) істоти, що складається з двох начал: тваринного, виявом 
якого є насилля (хімса), що і є причиною людських страждань 
(дукхи), та божественного, виявом якого є не насилля (ахімса), 
що призводить до звільнення (мокші), включаючи колектив-
не соціальне (а не лише кармічне індивідуальне, як в класич-
ному індуїзмі) звільнення шляхом так званої «мирної револю-
ції». Запитання, наскільки революція може бути безкровною, 
залишається відкритим, включаючи в якості прикладу і не-
вдалі експерименти у самому ґандизмі, і участь самого Ганді 
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у війні. Виходячи з настанов не лише Євангелій і Л. Толстого, 
але й й вельми бойовитої «Бхагавадгіти» (наближеної до жор-
сткої християнської етики І. Ільїна), тексти яких він намагався 
метафорично синтезувати як формули боротьби із гріхом все-
редині себе. Тому М. Ганді трактував мокшу на принципово но-
вому рівні, розуміючи під цим словом не космічно-трансцен-
дентальне, а соціокультурне звільнення індійської нації від 
британського поневолення — звільнення, що відбувається не 
через вуличні бійки (хоча і вони мали місце), а через особисте 
моральне удосконалення кожного представника стражденно-
го народу, який підвищує свою грамотність в області моралі, 
медіа та законодавства перш, ніж виходити на площу: адже  
негативна програма антидії («свобода від») повинна підтри-
муватися адекватною позитивною програмою дії («свобода 
для»), розшивка має завершуватися перепрошивкою, у против-
ному випадку свобода, позбавлена внутрішньої моральності, 
стає анархією та вседозволеністю, спонукаючи до охлократії 
та нової диктатури. Протест проти Закону без знання Зако- 
ну — це інфантильний радикалізм, деструктивний бунт Сина 
проти Батька за умов відсутності у Сина необхідних символіч-
них ресурсів для самовираження, що загрожує зловживанням 
революцією у вигляді номінації її вакууму (розриву) маніпуля-
тивними зовнішніми політичними силами. Звідси — знамени-
тий гуманістичний заклик М. Ганді, не розділений ортодокса-
ми: усім — «стати шудрами», зламати, тим самим, соціальні 
кордони між варнами і кастами, встановити егалітаризм на 
основі глибокого філософського та юридичного знання, про-
бити вакуум у Символічному тогочасного індійського суспіль-
ства. Самому ж собі М. Ганді, вайшья за народженням, син за-
можних батьків, бажав стати в майбутньому житті «дитиною 
Божою» — «недоторканим» (пор. із євангельським: “Хто-бо 
найменший між вами всіма, — той великий!” [Лк. 9:48]). Втім, 
така активна терпимість стосується лише власних страждань, 
заподіяних травматичному «Я», але аж ніяк не страждань 
Ближнього, відносно якого необхідно дотримуватися актив-
ної жертовної позиції і втручатися у зло за необхідності силою 
тиску на нього, обираючи найменш деструктивний варіант  
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силової боротьби зі злом (тим самим із позицій християнської 
етики знімаються звинувачення ґандизму у деморалізуючому 
впливі на психіку стражденних трудящих мас). 

Саме тому на основі принципу ахімси, яку М. Ганді вважав 
«останньою» божественною істиною буття (визначаючи при 
цьому своє життя як «історію експериментів з Істиною»), він 
розробив систему мирних методів боротьби за національну 
незалежність Індії, яка тоді ще була колонією Великої Брита-
нії. Ця система («сатьяграха») своїм результатом передбачала 
індійський варіант православної «теургії» («Боголюдства») 
[475] або католицької «начала маси» [178, 160] — встанов-
лення «Рамараджі» («Царства Божого» на землі) — образу іде-
ального суспільного ладу, який носив у М. Ганді яскраві риси  
патріархальної гармонії (як і в Л. Толстого). У Рамараджі не-
має місця жодній із деструктивних рис сучасної цивілізації: ні  
машинному виробництву, ні урбанізації, ні класовій експлу-
атації, ні буржуазній владі, ні секуляризації, ні військовим 
конфліктам. Натомість — прялки, сільський спосіб життя, 
глибока релігійність поза конфесійних чвар, патрональний 
хуторянський інститут «опікунства» (в общинах М. Ганді до 
нього зверталися не «гуру» — традиційне індійське іменуван-
ня духовного вчителя, а «бапу» — «батько»), а також влада со- 
ціал-демократичної егалітарної «конфедерації селищ», духов-
на єдність релігії і політики, любов, довіра, повага, ненасилля. 
Перед нами, отже, розгортається типовий для модерної Азії 
«третій шлях» — захисний соціальний проект збереження  
цілісності нації з відчутними елементами позитивної онто-
логії присутності духовного буття та притаманного для ньо-
го фундаменталістського архетипу «Золотого віку»: ахімса не 
призводить до пасивної толерантності, оскільки жорстко ко-
ригується традиціоналізмом. 

У відповіді добром на зло ніби знімається інерція наро-
щування зла, ініційована помстою, ескалацією ресентименту 
на ресентимент, і відбувається виривання суб’єкта із ланцюга 
порочних залежностей «світу цього» — детермінізму Санса-
ри, Карми, потоку символічних означників. Ненасилля, отже, є 
любов’ю, сприйнятою як істинна подія розриву, воно є самим 
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Реальним. Про його глибинний онтологічний характер пише 
Л. Толстой у листі до М. Ганді: «…мені хочеться сказати іншим 
про те, що називається непротивленням, але що по суті є не що 
інше, як учення любові, не збочене помилковими тлумачен-
нями. Те, що любов і витікаюча з цього прагнення діяльність 
є вищий і єдиний закон життя людського, це в глибині душі 
відчуває і знає кожна людина поки він не заплутаний помил-
ковими ученнями світу. Закон цей був проголошений всіма, 
як індійськими, так і китайськими і єврейськими, грецькими, 
римськими мудрецями світу. Думаю, що він найясніше був ви-
словлений Христом…» [498]. 

Як бачимо, ґандизм виявляє типову длі Індії космічну  
єдність притаманної для Гіти протидії соціальному злу на-
силлям, культури спротиву та притаманного для толстовства 
непротивлення злу насиллям, культури смирення. Дієвість  
любові Ганді підкреслює самим своїм життям. Майбутній ду-
ховний лідер Індійської республіки, син прем’єр-міністра од-
нієї з індійських провінцій, він навчався в Англії, займався 
адвокатською практикою у Південній Африці, а, починаючи 
з 1910 р., упроваджував практику мирної боротьби у заснова-
них ним колоніях («ферма Толстого», «сатьяграха ашрама»), 
мешканці яких застосовували на собі різноманітні форми  
аскетичного утримання та упроваджували в життя низку не-
насильницьких (вдалих і невдалих) громадських акцій проти 
британської влади. Однією із найбільш відомих та ефективних 
серед них став знаменитий «похід за сіллю» 1930 року, коли 
тисячі індусів почали випаровувати сіль з морської води, про-
тестуючи тим самим проти англійської монополії на торгівлю 
цим товаром. Успіх цього заходу пояснювався, очевидно, тим 
що, незважаючи на позірний утопізм гандівської соціальної 
позиції, у ній були приховані прагматичні далекоглядність і 
розрахунок: ідея ненасилля як основа сатьяграхи відповідала 
тисячолітнім традиціям інтровертної пасивної ментальності 
індусів і призводила до більш ефективної боротьби, аніж від-
вертість закликів до примусового революційного насилля (те-
рору). У контексті боротьби як пручання насиллю силою (хай 
навіть і слабкою) М. Ганді, у біографії якого мала місце участь у 
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Бурській війні, дає неочікувану прагматичну відповідь цілком 
в дусі супротивника Л. Толстого, російського філософа І. Ільї-
на: соціальне зло вимагає втручання, якщо цим втручанням є 
вибір «меншого зла» (легітимної справедливої сили держави) 
заради пригнічення більшого зла (беззаконня, анархії і все-
дозволеності). 

Як ми переконалися, культурні архетипи Індії від ста-
родавньої цивілізації до індійського модерну зазнавали різ-
номанітних номінацій: як позитивних (у межах класичної 
європейської традиції орієнталізму), так і відверто деструк-
тивних (у межах комерційного орієнталізму, властивого для 
глобалістичного «воєнного пацифізму» та мультикультура-
лістського безсилля [245; 465]). Так, на позитивному рівні еле-
менти діалогічної культури, сформованої в межах індо-буд-
дійського світобачення, присутні у «живій етиці» М. Реріха, 
«етиці благоговіння перед життям» А. Швейцера, російському 
космізмі, етичній, синтагмально спрямованій на пам’ять і са-
мозаглиблення, містичній поезії Ф. Тютчева та Б. Пастернака, 
авторському кіно А. Куросави і М. Михалкова тощо. Інтровер-
тованість та універсалізм індо-буддійської картини світу, по-
ширення ідей всезагальної рівності, любовного ставлення до 
всього живого та культу плодючості сприяли утвердженню і 
поширенню індо-буддійського світогляду в численних текстах 
культури Сходу і Заходу, що не могло не призвести, як до сві-
тової поліфонічної солідарності, так і до спотворення первин-
ної сутності індійського архетипу у риториці Differance. Бур-
жуазний прагматичний Захід, вийнявши із «тіла» Сходу його 
наріжний камінь — релігійність, набожність, природність, міс-
теріальність, метафізичну ідентичність, істинність та буттє- 
вість — сприяв перетворенню східної онтологічної плюраль-
ності на позбавлений онтологічних адеквацій цинічний 
плюралізм, а східної філософії ненасилля щодо інших — у во-
люнтаристську парадигму легітимації Іншого як насильника 
(пасивна толерантність) або насилля «Я» над «поганим Ін-
шим» (репресивна толерантність). 

Утім, культурний архетип володіє колосальною життє-
стійкістю, тому знищити його, навіть шляхом насаджування 
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рекламно-політичної пам’яті, — дуже важко. Там, де архетип 
вивітрюється з політичного символу, він залишається в онто-
логічному підтексті мистецького символу. Одним із найбільш 
яскравих виявів діалогічності індо-буддійської культури, що 
до сих пір утримує позицію космізму і не дає себе означити 
глобалізмом, є традиційна індійська музика, яка по суті є ре-
лігійно-філософським кодом — викладом у художній формі  
основних ідей та символів ортодоксальної та неортодоксаль-
ної традицій індійської думки. Про передачу музикою дина-
міки пульсуючого сакрального начала Всесвіту свідчить сама 
її назва — «сангіта», що перекладається із санскриту як «зве-
дення воєдино і вираження всього» й апелює до космічної 
цілісності йоги [414]. Медитативність індійської музики, що 
є «озвученим» втіленням стану медитації як внутрішнього 
діалогу, повною мірою передає концепція раги (санскр. «при-
страсть», «колір», «прихильність), складена у V–VII ст. н.е. —  
спонтанної та відвертої мелодії певної доби чи сезону, якій 
відповідають різні кольори музичного живопису (ваніка) і яка 
виконуються через демонстративну імпровізацію. Спонтанна 
імпровізаційність виконання раги передбачає вільний потік 
звуків, що порівнюється із щирою розмовою, де обидва спів-
бесідники — Автор і Слухач — не приховують одне від одно-
го своїх почуттів, думок, емоцій, переживань, рухаючись від 
пустоти до повноти, від карми до звільнення, від залежності 
до катарсису. Виконуючи рагу, музикант турбується не стіль-
ки про складність інструментовки і широту діапазону голосу, 
скільки про духовну силу і сакральну глибину своєї компози-
ції. Тому час виконання раги не має значення: це — міфічний, 
сакральний час, він встановлюється довільно, як і витончена 
орнаментика раги, — мелодійні прикраси, подібні до джазу, 
що утворюють своєрідний простір інтерсуб’єктивної передачі 
смислів. Звідси — гідна подиву відвертість й щирість виступу 
музиканта, виступу якого не передує репетиція. Під час вико-
нання раги музикант ніколи не приховує від глядача «підго-
товчих» моментів: налаштування інструменту, тренування 
голосу, покашлювання, спотикань, підбору тональності тощо. 

Музика як вершина всіх форм духовної діяльності індій-
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ської людини апелює до апофатичної онтології божественної 
невисловленості, священної тиші, сакральної німоти, «золо-
того мовчання» Будди, зрештою, — до звуку йоги як поезії і 
поезії як йоги, коли найбільша повнота звуку є пустотою — 
станом відсутності звуку як такого, подібної до четвертої скла-
дової кореневого складу імені божества «АУМ», повторюваної 
в медитації, фонеми, не означеної графемою, означуваного 
без означника, тиші, материнського домовного плато «хори». 
Для порівняння наведемо містичну ідею «беззвучного звучан-
ня» як ідеал індійської психофізичної практики — «йоги змії» 
(кундаліни-йоги), — звуковий образ, який східні мислителі 
ХХ ст. порівнюють з гудінням проводів електропередачі [166]. 
Нагадаємо, що в діалозі М. Бубера відповідь Бога (тобто най-
повніша відповідь) на поклик з боку «Я» є відсутністю голосу, 
себто — тишею [138, 10; 139; 142].

Сакральна тиша нагадує нам про принцип «невисловле- 
ного» у європейській концепції Третього в діалозі «Я» та  
Іншого. Образом спільного онтологічного мовчання автора і 
читача, актора і глядача, музиканта і слухача як двох партне-
рів в істині Цілого пронизаний індійський «хеппенінг» — кон-
цепція співучасті слухачів у всіх етапах живого органічного 
творчого процесу, який стає безкінечною і щоразу новою ва-
ріацією музичного тексту із глибинним сакральним «підтек-
стом» (беньямінівською аурою), що передає дихання вічності. 
Вічність постає як триєдність індивідуальної свідомості Атма-
на, загальної свідомості Брахмана (Символічного Реального), 
їх злиття у стані сновидіння (Уявного Реального) та первісної 
мовчазної єдності усіх вище перелічених станів (Реального  
Реального). «Кільця Борромео» у лаканівському психоаналізі 
чудово підкреслюють органічну єдність повноти та пустоти в  
індійському космізмі. Онтологічний підтекст східного хепе-
нінгу не дозволяє останньому перетворитися на репресивно- 
естетичний перформанс, пов’язаний із західною інтерпасив-
ністю, яка є зворотною стороною інтерактивності в сучасних 
креативних культурних практиках і чинником, що викликає 
обсесивний невроз пустої активності глядача: перенесення  
автором на Іншого здатності творити і переживати не є наслід-
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ком кастрації Реального і не призводить до трагедії порожне-
чі і, відповідно, символічної зшивки, як це має місце в кому-
нікативному екстазі спілкування в Інтернеті. Навпаки: тут 
інтерсуб’єктивність передбачає щедре повернення глядачем 
автору його власного буття як збагаченого власним баченням 
екзистенційного подарунку, тому що соборність і містеріальна 
єдність усіх учасників дійства, що перебувають у бутті, істи-
ні, розриві, натхненні, катарсисі, Dasein не дозволяє їм сприй-
мати одне одного як фантазми (репресивно-естетичні засоби  
насолоди), але спонукає до етичного служіння, довільного ето-
су, продуктивного обміну повноцінним духовним онтологіч- 
ним досвідом взаємного існування у просвітку буття (ек-
зистенції). 

Такий самий сакральний підтекст руху від пустоти до пов-
ноти присутній і в класичному індійському танці, що поділя-
ється на «нрітту» (суто естетична хореографія), «нрітью» (пан-
томімічний танець, що передає ідею) та їх злиття у театральній 
символічній виставі — «натьї» [330, 458–478]. Ступінь полісе-
мантичності (поліфонії прихованих символічних смислів) зро-
стає мірою філософсько-етичної еволюції нрітти у натью або, 
навпаки, зменшується мірою розважально-естетичної транс- 
формації натьї у нрітту (відносно первинності того чи іншо-
го різновиду дійства у дослідників немає одностайної думки).  
У будь-якому випадку: чи первинності символічної натьї з еле-
ментами космічної йоги, чи первинності її редукованої версії у 
вигляді нрітти або нрітьї — перед нами розгортається процес 
герменевтичного тлумачення художнього твору як релігійно- 
філософського трактату, тлумачення, що є внутрішнім діало-
гом, тлумачення, яке перетворює глядача в інтерпретатора 
прихованого коду та онтологічного співучасника творчості. 
Герменевтична функція мистецтва, яка відповідає сакральній, 
медитативній, космічній спрямованості індійської картини 
світу, завжди вабила західного іноземця моментом секретно-
сті, нерозгаданості, містичної втаємниченості. У сучасній Індії 
завдяки виключній традиційності її духовної культури ста-
родавній спадок виявляється у всіх сферах життя. Зазначене 
визначає унікальне місце індійської цивілізації серед інших  
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культур світу як культури, де парадоксальним чином поєдна-
лися елементи традиціоналізму з пластичністю та схильністю 
до реформаторства, де космізм проявляє себе як єдність уні-
версальності і сингулярності, свободи і соціальності, плюраліз-
му і монізму, всезагальності та одиничності, індивідуальності і 
колективності, повноти і пустоти через ціле у малому, законо-
мірне у випадковому, все в усьому. І цей містичний космізм є іс-
тинною подією вакууму у символічній структурі глобального 
світу, який пручається номінації.

4.3. Японська діалогічність  
як синдром метелика:  

суб’єкт як проміжок між миттю та вічністю

Імпліцитний внутрішній діалог, закладений в японський 
тип культурної диспозиції, найбільш ефективно виявляється 
через лаканівський психоаналіз та притаманну йому негатив-
ну онтологію Реального як порожнечі. Відповідно до знаме-
нитого твердження дзен, «золотою серединою» є не ріка між 
двома берегами, а відсутність берегів [483, 52]. Третій як по-
рожнеча, зяяння, вакуум, «прокол», «отвір», «діра»», щілина» у 
мові, «тріщина» є радикальним розривом з двома попереднім 
варіантами гри в уявний вибір. Психоаналітично це можна 
трактувати як стан істини-події, яка порушує «шок» від Сим-
волічного — замкнуте коло «перебування в негативному» 
(С. Жижек А. Бадью) [50; 83], — забезпечуючи шлях виходу з 
обставин уявного вибору, або вибору без вибору — умовної бі-
нарної опозиції, дилеми, контраверзи, парадигматики, проти-
стояння двох суджень, кожне з яких являє собою маніпуляцію, 
і вони підтримують одне одного, закріплюють одне одного і 
віддеркалюють одне одного, подібно до того, як підтримують 
одне одного глобалізм та мультикультуралізм у стані шокової 
терапії («Гаманець або життя» в інтерпретації «перебування в 
негативному» С. Жижека та М. Долара [234, 7]). З іншого боку, 
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вони за позірним змістом суперечать одне одному, так що їх 
одночасне виконання як повідомлень «подвійного послання», 
або «double bind» (Г. Бейтсон) [107] — неможливе, і це дово-
дить суб’єкта уявного оманливого вибору між єдино можли-
вим і неіснуючим до стану шизофренії. Виконання кожного з 
цих суджень в якості наказів є входженням суб’єкта у стан при-
гнічення, виконання їх одночасно є подвійним пригніченням, 
оскільки дихотомія передбачає протилежні судження («Стій 
там — іди сюди», «Насолоджуйся — не насолоджуйся», «аске-
за — гедонізм», «космополітичне — етноцентричне» тощо). 
Світ Сансари у східному світобаченні (як і глобалістична  
матриця у західному світобаченні) створює ситуацію такого 
уявного неможливого вибору, доводячи суб’єкта до шизоїдної 
зшивки (в східній версії — кармічної залежності). Але, якщо 
автентично східний, дзен-буддійський коан, в смисловому ядрі 
якого лежить вивільнення героя від фантазму шляхом трі-
гер-прийому застосування йому болю і, тим самим, сократів-
ської допомоги у перебудові суб’єктності шляхом радикальної 
розшивки і поступової перепрошивки, метафізичного розриву 
та діалектичного синтезу, то, будучи застосованим як м’який 
метод семіотичної інформаційної війни у практиці акультура-
ції японців, «подвійне послання» західного світу щодо Сходу 
виконало за допомогою створення гротескних імітацій образу 
імператора у СМІ свою маніпулятивну психологічну функцію. 

Культура традиційної Японії як феномен «подвійного 
послання» хризантеми (ніжності) і меча (жорсткості) харак-
теризується дуалізмом чоловічого (Ян, Небо-Тянь, День, Сон-
це, діурн, час, південь, гора, золото, Animus) і жіночого (Інь, 
Земля-Кунь, Ніч, Місяць, ноктюрн, простір, північ, вода, сріб- 
ло, Anima) начал: початків руху і спокою, твердості і м’якості, 
динаміки і статики, діалектики та метафізики, парадигми і 
синтагми, діахронії та синхронії, метафори та метонімії, го-
ризонталі та вертикалі, сходження і зміщення, у центрі яких 
перебуває індивід як надлишок і нестача, як фокус і поле, як 
одиничне і ціле — людина, дитина/старець як продукт шлюбу 
чоловічого (небесного) і жіночого (земного) начал, «нульова 
фонема» (прихований звук), яку видає звук Дао, налаштову-
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вач музичного інструменту Всесвіту і носій моральної чесноти 
«де» (універсально-етичний суб’єкт), «ім’я Бога», парна непар-
ність екзистенції. Троїста структура Дао (Батько — Мати —  
дитина, Небо — Земля — Людина, «Я» — Інший — Третій),  
втілена в китайському «ідеальному пейзажі» гори і води, дала 
основу малому мистецтву ікебани в Японії, визначила спосіб 
прикрашання житла (токоному) як найточніший вираз мен-
тальності, обумовила окремі риси ксилографії та розкрилася 
в садово-парковій архітетектурі, не кажучи вже про синтез 
філософських позицій синто, дзен та даосизму в кодекусі са-
мураїв бусидо. Трійця як архетип теологічної діалектики є ме-
тафізичним концентратом японської діалогічності як універ-
сальної сингулярності та сингулярної універсальності. 

Втіленням японського Третього в діалозі є майстер ко-
ану. Він допомагає звільнитися від пригнічення особистості 
тиском логічних дихотомій. Відмовитися від порочної бінар-
ної опозиції можна лише порвавши з обома версіями маніпу-
лятивних наказів. З точки зору філософії діалогу, у протисто-
янні переконань «свого» і «чужого» радикальним розривом 
буде сам Третій, але не як компроміс переконань в консенсусі 
(усереднення, конформізм, безпринципність, вимушений жа-
люгідний копроміс), а як вихід за межі царства переконань  
як таких у царину, вищу за переконання, — в царину духу.  
Носієм духу як істинної події є суб’єкт — трансцендентальний 
суб’єкт, — але не лише суб’єкт картезіанської раціональної сві-
домості (такого в Японії ви навряд чи знайдете), а суб’єкт, який 
самостійно та добровільно обирає довільний етос, свідомий 
суб’єкт істини-події. Це — етичний суб’єкт. Суб’єкт здійснює 
свідомий моральний вибір, уособлюючи собою категоричний 
моральний імператив, мужність бути всупереч логіці в стані 
екзистенційного абсурду, межового інтересу, віри як дива, а не 
віри від дива, вірності події, радикального розриву, вакууму в 
символічній структурі, що пручається будь-якій номінації. Са-
мурай, який дає себе вбити, вдираючись у дім супротивника 
без зброї, — це типовий суб’єкт екзистенційного абсурду, роз-
риву ланцюгу означників. Вся культура Японії є культурою 
розриву та абсурду, які культивуються тут як вищі екзистен-
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ційні чесноти. Герой Японії (самурай, ронін, сенсей) — це схід-
на модель Сізіфа за зразком А. Камю або апостола Павла за 
прикладом А. Бадью. Перефразуючи Квінта, можна сказати, 
що він вірить не в асбурд, а тому що абсурдно, тому що абсурд 
виводить його за межі іманентної обивательської логіки. 

Увесь кодекс бусидо розглядає абсурдного екзистенцій-
ного суб’єкта в його мужності бути — бути частиною, бути 
собою, бути кимось або чимось, що перевищує себе і сходить 
до сакрального. Моральне виховання етичного суб’єкта здійс-
нюється в Японії через естетизацію буття, якою просякнутий 
увесь життєсвіт японців в єдності краси та моралі: від поезії до 
побуту, від театру до інтер’єру оселі, демонструючи кантівську 
єдність прекрасного і доброго в істині, — позиція, що прита-
манна також для християнської філософії (зокрема, православ-
ної традиції, з її ідеалом метафізичної краси Софії, про яку свід-
чать романтична творчість Ф. Достоєвського, В. Зеньківського, 
В. Соловйова, М. Бердяєва, Л. Карсавіна). Суб’єктність Третього 
як носія розриву з позірно альтернативними тотожностями  
маніпулятивних варіантів дій передається через естетизова-
ний повсякденний життєсвіт як простір амбівалентної єдності 
людини і людства, мікрокосму та макрокосму, миті і вічності, 
часу і позачасовості, смерті і безсмертя, тіла і духу, сингуляр-
ності та універсальності, індивідуальності і колективності, 
свободи і соціальності, одиничності атомарного індивіда і тра-
диції загальної пам’яті, колективізму та персоналізму, самості 
та іншості, парадигми часу і синтагми простору. Дана єдність 
свідчить, з одного боку, про гармонію протилежностей як го-
ловну рису японського типу культури, ментальність якої по-
лягає у його цілісності, синкретичності, відкритості, етичній 
естетичності, органічності, що ґрунтується на амбівалентно-
му поєднанні архетипів етнічної родоплемінної замкнутості 
та одночасно — космічної релігійно-філософської відкритості 
Японії світові, її інноваційної пластичності та консервативної 
відданості традиціям, усвідомлення юності етносу «країни 
сонця, яке сходить» (Ніхон) та одночасного переживання че-
рез генеалогічний міф про богиню сонця Аматерасу архаїчно-
го походження жителів Ніхон від прадавніх божеств, синтезу 
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глобального і локального начал, структури та історії, особи-
стості та спільноти. 

У якості гармонічного ментального коду культури така 
єдність постає способом символічної перепрошивки суб’єкта, 
який усвідомлює одночасно обидва полюси розколотого сві-
ту: традицію та новацію, позицію та негацію, революцію і кон-
сервацію, акумуляцію і трансляцію, метафізику і діалектику, 
синтагму і парадигму, рух і спокій, чоловіка і жінку. Острівний 
ізоляціонізм японців протягом тривалого часу визначав тра-
диційність їх культурного буття, укорінену в гештальт, але ця 
традиційність не завадила безпрецедентній відкритості циві-
лізації Ніхон, яка належить до великого кола азіатських куль-
тур та вбирає в себе їх кращі досягнення, подібно до музею, 
не втрачаючи при цьому свого унікального положення в куль-
турно-історичній матриці Сходу. «Західні технології — східна 
мораль» — ось лозунг модернізації Японії в епоху модерну 
(розквіту школи «західної науки» школи йогаку та інших [480, 
76]). Даний принцип, репрезентований як «третій шлях» Схо-
ду (частково — шлях глокалізму), передбачав диференціацію 
процесів технологізації (індустріалізації, інформатизації) як 
довільної прагматично обгрунтованої глобалізації «знизу» 
та вестернізації (поширення західних цінностей буржуазного 
життя) як колонізаційної репресивної глобалізації «зверху». 
Японці приймають західні технології, виробляючи за їх зраз-
ком власні технології, завдяки розвитку базової академічної 
науки та важких форм промисловості, через державні дотації 
соціальної та індустріальної сфер. Вони не дають себе пере-
творити на сервісний аграрний придаток глобального ринку, 
на периферію як постачальника сировини та дешевої робо-
чої сили, тому навіть глоболокалізація в японській економіці 
зберігає пріоритет національних інтересів перед іноземними 
втручаннями, зберігаючи економічну, політичну, культурну, 
інформаційну автономію локальних культур як смислових  
топосів, що не являють собою сервісні придатки до глобаль-
ного світу.. 

Амбівалентна єдність «свого» і «чужого» в японському 
цивілізаційному коді (він має назву «мандзура»), зрештою, 
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подарувала світові економічне повоєнне «японське диво» як 
формулу радикального глокалізму як альтерглобалізму (ба-
лансу глобального і локального за законами локального, а не 
глобального). Своє економічне «диво» самі японці вважають 
не запозиченим продуктом західного капіталізму, але суто 
місцевим феноменом альтернативного ринку — незалежною 
версією розвитку буржуазних відносин щодо глобального 
транснаціонального капіталу на основі місцевих властиво- 
стей ментальності, картини світу, ландшафту та гештальту, 
пов’язаних з дрібними промислами та ремеслами, зручними 
для вдалого старту комп’ютерного прогресу, обумовленого 
педантичними мініатюрними компетенціями японців, вихо-
ваних з дитинства на інтроверсії, зосередженні, дисципліні, 
послухові, працелюбності, зрештою, — на складному вико-
нанні стародавнього письма за допомогою пензля і туші, що 
не затирається, виведенні ієрогліфів кітагани та хірагани, що 
вимагали володіння вродженим акуратизмом та конфуціансь- 
кою відданістю старшим, синтоїстською чутливістю да кра-
си та буддійською медитативністю, компетенціями до фра-
гментарності, дріб’язковості, уважності до маленьких деталей 
буття тощо [259]. У життєсвіті японця поєднуються диво-
вижна ввічливість і люб’язність (на зразок китайської етико- 
ритуальної благопристойності «лі») з мужністю й жертовністю 
(як в ісламському фундаменталізмі); працелюбність, почуття 
обов’язку, колективізм — із особистою відданістю імператору, 
сюзерену, вчителю, а в сучасному світі — господарю капіталі- 
стичної фірми. Японський капіталізм ХХ ст. — це економічна 
система, заснована на службовій ієрархії, довічній праці, вір-
ності компанії. На думку К. Окакуро, М. Морісіма, М. Ібука, С. Су-
дзукі [483], бурхливий розвиток капіталістичних відносин в 
Японії формується на локальних культурно-світоглядних за-
садах і пов’язаний з впливом японської версії конфуціанства: 
останній притаманні такі принципи, як: групова корпоратив-
на етика; класова структурно-функціональна будова суспіль-
ства; патрональна пошана до ієрархії; орієнтація на гранично 
напружені здібності людини; старання, прискіпливість і пе-
дантизм, ввічливість й уважність, повсякденна праця, довіра 
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і відданість, мораль і краса. Значення японської культури для 
світового (як східного, так і західного) культурно-історичного 
процесу полягає у виробленні, на основі сприйняття і накопи-
чення різнорідних і різностадіальних елементів, своєрідного 
світовідчуття (вираженого у текстах релігійної філософії, лі- 
тератури, мистецтва, побуту і ритуалів), оригінальних цінно- 
стей і смислів, що мали достатній потенціал у хронотопі, але 
через ізольоване острівне положення Японії довго залишали-
ся невідомими.

Утім, новітня свідома традиціоналістська перепрошивка 
японців — це не перший етап розвитку японського суспільства, 
а третій, якому передують, відповідно, позасвідома домодерна 
першоєдність (сліпа патрональна зшивка з Отцем-імперато-
ром), модерне усвідомлення нестачі в ході індивідуалізації та 
розшивки, спровокованої впливом Заходу, та прагнення збе-
регти національну ідентичність в умовах вестернізації, давши 
відповідь на виклик у цьому діалозі-конфлікті. Японія була го-
това пройти складний психологічний експеримент з пошуку 
Третього через: першоєдність, роз’єднання та воз’єднання, по-
долавши шлях дуалізму («свої — чужі»), плюралізму (глобаль-
ного мультикультуралізму), монізму (поліфонічного косміз-
му), або: ненависті, толерантності та любові (солідарності), 
в діалектах діалогу, переживши спочатку сліпе підкорення 
Батьку, потім — конфлікт з Батьком, який викликало шизо-
їдне подвійне послання з боку Заходу, а потім Японії вдалося 
знову повернутися до Батька (традиції) після перепрошивки. 
Істотною причиною такої блискучої віртуозності відновлення 
традиціоналізму (центризму) на новому діалектичному витку 
динаміки діалогу із повним циклом стала природна ситуація: 
відсутність достатньої кількості земель, зручних для веден-
ня сільського господарства у країні, затиснутої між горами і 
океанами, визначила своєрідну хронотопічну архітектоніку 
комунікації, часопросторову структуру спілкування, відому 
як дзенівський хронотоп. У дзеніському хронотопі час (пара-
дигма, мить) дорівнює простору (синтагмі, вічності): людина 
як нульова фонема (етико-естетичний суб’єкт) знаходиться 
на перетині горизонтальної та вертикальної вісей семіотики 



Євгенія Більченко

■ 191 ■

культури. Її маргінальне положення дозволяє їй здійснювати 
радикальний розрив в уявному виборі між самістю та іншістю, 
західним і східним модусами буття — розрив, що одночасно 
є синтезом, злиттям нестач, кращих досягнень обох варіан-
тів як надлишків. Отже, в перепрошивці немає суперечностей 
між інновацією та традицією, революцією та консервацією, 
позицією та негацією, діалектикою та метафізикою, оскіль-
ки діалектика має трансцендентне нерухоме джерело руху, 
а метафізика (розрив) передбачає не лише сталість чи про-
тиставлення, але й рух і повернення. Така модель нам вида-
ється ідеальною і втілюється в структурі дзенівського коану, 
який містить «подвійне послання» вчителя (сенсея, іємото) як  
«доброго» «маніпулятора» (психоаналітика-екзорцистатріге-
ра), який в даному випадку діє не заради пригнічення учня, 
а заради його звільнення, застосовуючи прийом, подібний 
до сократівської майєвтики: так, учень повинен «випасти» з 
замкнутості наративу фабули коану, знайшовши неочікува-
ний варіант відповіді на його загадку як розрив з капканом 
логіки через екзистенційну свободу думки. 

Діалектика і метафізика японського діалогу як вияву 
«онтології надлишку», притаманної для сучасного психоана-
літичного універсального й радикального розриву суб’єкта з 
наявними правилами гри та його подальшим примиренням з 
традицією відповідно до самості, що обирає власний симво-
лічний світ, також пояснюється культурно-міфологічною гео- 
графією цієї унікальної країни. Люди в Японії змушені були 
проживати скупчено, на крихітних ділянках, у процвітання і 
прикрашання яких вкладалися всі їхні сили. Реальні інші ба-
чили одне одного в реальному гештальті: нестачі одне одно-
го виявлялися достатньо близькими для їх свідомого злиття 
через взаємне переживання взаємної смертності. Звідси — 
типово діалогічні риси Японії: бережливе ставлення до світу, 
чутливість і турботливість у його засвоєнні, мініатюрність у 
сприйнятті дійсності, увага до деталі, турбота щодо кожного 
найдрібнішого фрагменту існування світу й замилуване зача-
рування цим фрагментом як миттю, що втілює вічність. На-
певно, саме про такі риси справжнього туриста як екзистен-
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ційного (некомерційного) суб’єкта, що має сакральну мету в 
часі, але не втрачає щирої зацікавленості профанним просто-
ром навколо себе, мріяв Віктор Малахов [357, 301], описуючи 
давньоруських паломників на зразок Данила. 

Взагалі, схожість східнослов’янської та японської антропо-
морфних ментальностей щодо поетизації природи, містично-
го пантеїзму, теологічного космізму, схильності до живопис-
ної лірики та ліричного живопису, мужності та витривалості, 
цілісності і крихітності одночасно не викликає сумніву. Так, 
хокку знаменитого японського поета Мацуо Басьо моделюють 
ескіз повсякденного пейзажу, поєднуючи риси побутовості 
(вабі), недосказаності (сабі), загадковості (юген), природності 
(мономане), мінливості у вічності (укійо), прозорості вислову 
і сюжету (карумі) — типові риси метонімії народної пам’яті, 
притаманні для романтичної творчості раннього Т. Шевчен-
ка та пізнього Б. Пастернака, а також для акмеїстів Срібного 
віку в Росії (переклад рос.): «Внимательно вглядись! / Цветы 
пастушьей сумки / Увидишь под плетнем» [94, 92]. Або: «Все 
выбелил утренний снег. / Одна примета для взора — / Стрел-
ки лука в саду» [94, 75]. Мініатюрність як принцип світосприй-
няття позначилася й на переживанні побутових дрібниць: 
«Примостился мальчик / На седле, а лошадь ждет. / Собира-
ют редьку» [94, 16]. Естетизація миті як втілення кінцевості 
у поєднанні з установкою на вічність і трансценденцію люд-
ського існування визначили такі амбівалентні ментальні риси  
японської диспозиції як: заглиблена споглядальна зосередже-
ність, відстороненість, екологічність, медитативність, пла- 
стичність та гостинність — при одночасному збереженні яко-
стей войовничості, герметичності, стійкості, витривалості та 
месіаністських претензій. Своєрідну подвійність національної 
ментальності яскраво втілює феномен національної японської 
кухні: суворі умови життя змушували японців відмовитися від 
м’яса, але не обмежувати себе витонченістю соусів, вже не ка-
жучи про смертельні експерименти з рибою фугу; у їжу вжи-
валися морепродукти, гриби, мхи, водорості тощо. Японська 
їжа як вираження принципів простоти, мінімалізму, побутової 
краси, незавершеності, межі між життям і смертю є залучен-



Євгенія Більченко

■ 193 ■

ням до самої серцевини краси природи, символом якої є ве-
сільний танок журавля — на думку самих японців, найкраси-
віше та найвиточеніше видовище світу (аваре). Кількість їжі 
відмірено так, щоб запобігти насиченню, але не перенасичен-
ню, задоволенню потреби, а не подовженню насолоди як фан-
тазму влади, що має місце в суспільстві Заходу, де їжа з її мета-
левими приборами асоціюється із зброєю, війною, фантазмом 
Танатосу, трансгресії, конкуренції та боротьби.

Релігійно-духовну основу діалогічності японської мен-
тальності складає природно складений багатокультурний 
характер японо-буддійської культури, заснованої на діалозі 
синтоїзму, конфуціанської етики і дзен-буддизму як провідних 
чинників становлення традиційної японської картини світу.  
У добуддійському синтоїзмі поширюються протопантеїстичні 
настрої: провідною світоглядною установкою стає принцип 
обожнення природи, заселеної духами-камі (мова йде про тра-
диційний японський принцип аваре — естетичне осмислен-
ня природи; здивування, зачарування, замилування красою 
і грандіозністю мінливого світу [259]). Звідси — підвищена 
увага японців до формування почуттів прекрасного у на- 
ціональній системі виховання, яке розглядається як єдність  
естетичного і морально-етичного формування особистості  
вихованця — прищеплення любові до Добра через суто есте-
тичні засоби: витонченість інтер’єру, живописність пейзажів 
природи, музику, поезію, театр. Недарма інновації сучасних 
японських гуманістичних педагогів — Такасі Інуя, Синьїті  
Судзукі, Масару Ібука — засновані на пробудженні природних  
здібностей дитини через прищеплення їй у ранньому віці (в оп- 
тимальному варіанті — до трьох років) художніх знань, ком- 
петенцій, умінь і навичок, що містять визвольний етичний  
потенціал. Звідси — висока громадська популярність в Япо-
нії теорій морального, естетичного й практичного вихован-
ня Р. Тагора і М. Ганді, а також українських педагогів А. Мака- 
ренка та, особливо, В. Сухомлинського: адже ідеї останнього 
кореспондують із ключовими концептуальними положен-
нями японського гуманістичного світобачення у вимірі жі-
ночості «хризантеми» і чоловічої доблесті «меча», взятих в 
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амбівалентній єдності суворої моральної волі та чуттєвої ви-
тонченої ніжності.

Особливу увагу з точки зору філософії діалогу привер-
тає така особливість японської культури, як дзенівський 
хронотоп. З одного боку, час і простір, мить і вічність злива-
ються в єдине містичне ціле нульової фонеми. У їх злитті 
утверджується специфічний тип сприйняття просторово-ча-
сових реалій, основу якого складає концепція непостійності  
(плинності, мінливості, ефемерної короткочасності) всього 
сутнього, примарності та ілюзорності життя, властива для 
дзен-буддизму. З іншого боку, злиття часу і простору в япон-
ській моделі не призводить до ефемеризації, симуляції, дифу-
зії та розсіювання праці — симптоми, що притаманні для по-
стмодерної компресії часу і простору в західному постмодерні. 
Не відбувається ні симуляції як процесу розмноження пустих 
знаків, ні жорсткого глобального контролю як відповіддю на 
ракову пухлину симулятивної порожнечі, коли скомпресова-
ні час і простір, праця і дозвілля, публічність і приватність, 
одночасно поляризуються, оскільки у простір поміщаються 
трудящі люди як обслуговуючий персонал капіталу, а в час — 
просякнутий транснаціональною мережею сам символічний 
капітал, що рухається за рахунок статичних символічних іден-
тичностей атомарних індивідів. 

У японському онтологічному хронотопі час і простір злиті 
у вічності, без втрати буттєвого орієнтиру, без кастрації Сим-
волічного як онтологічної адеквації, у царині єдності пам’яті 
і новації, Dasein та Existentia (саторі). Зберігаються категорії 
істини, сутності, буття, суб’єкта, смислу, сакрального досвіду. 
Це відбувається тому, що дана концепція накладається не на 
постмодерн, а на традиційну синтоїстську матрицю сприй-
няття світу як втілення божественної краси. Отже, якщо люд-
ське існування є водночас і швидкоплинним, і прекрасним, і 
буттєвим (присутнім), то онтологічна та етична категорії 
(синтагмальні виміри) та естетична й часова категорії (па-
радигмальні параметри) зливалися у єдине космічне синкре-
тичне ціле. Тому поняття моральності пов’язувалося у свідо-
мості суб’єкта з поняттям краси, поняття краси — з поняттям 
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короткочасності, а короткочасність — з поняттям вічності 
на перетині горизонталі та вертикалі, символом перехрестя 
яких є політ метелика. Цим «метеликом» і є етико-естетичний 
суб’єкт як носій істинної події буття. Прекрасне — це мить, 
отже, чим коротше і яскравіше життя людини, тим воно пре-
красніше, тим воно ближче до істинної події в її унікальності 
та безсмертності, універсальності і сингулярності Для дзен  
існує лише «тут і тепер», але воно еквівалентне вічності  
(гайдеггеріанський поетичній єдності Dasein та Existentia, 
сакрального і профанного першопочатків, емпірики і Бога, що 
відрізняє також софіологічні побудови православних мисли- 
телів та діалогічні огляди Е. Левінаса та Г. Марселя): дзен не 
знає темпорального потоку профанного емпіричного часу, 
тому для дзен не існує ні початку, ні кінця світу, дзен —  
це мить, спрямована у трансцендентальний стан безсмертя 
(Д. Судзукі) [483]. Психоаналітично та семіотично це можна 
трактувати як психоаналітичну «онтологію надлишку» (ва-
кууму в структурі) з тяжінням до позитивної метафізичної 
програми присутності, до розшивки й подальшої перепрошив-
ки суб’єкта в традицію як вияв трансформації розриву у син-
тез з духовним цілим космосу.

Зупинка миті як єдність розриву і синтезу, протиставлен-
ня і повернення, метафізики і діалектики, негації та позиції 
визначає специфічні особливості японського мистецтва як 
форми передачі ментальності та картини світу: невисловле-
ність, наявність підтекстів, багатозначність, імпровізацій-
ність, незавершеність, поривчастість. Японське художнє сві-
тосприйняття базується на трьох головних принципах, що 
повною мірою втілюють ідеал етико-естетичного всезагаль-
но-одиничного суб’єкта в універсальній миті-вічності. Вабі —  
простота, аскетизм, мінімалізм, лаконічність, стриманість, 
природність (простежується явне тяжіння до пошуку вакууму 
в символічній структурі, апеляція до порожнечі/шуньяти як 
до начала, яке є невисловленим і передує мові: спостерігають-
ся явні кореляції культури дзен з лаканівським психоаналізом, 
постструктуральною філософією та інтертекстуальною семіо-
тикою Ю. Крістєвої, Л. Вітгенштайна, Г. Г. Гадамера, Ж. Лака-
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на). Сабі — відчуття миті, що зникає, недосказаність (напри-
клад, на традиційних японських чашах для чайних церемоній  
виробниками навмисне залишаються сліди дотику рук гон- 
чара з метою передачі кожної конкретної швидкоплинної 
миттєвості існування — у постмодерні таке явище іменується 
«відмінністю», або «складкою»; в поезії хокку недосказаність 
в якості беньямінівської аури міститься у підтексті тексту). 
Юген — майстерність натяку, полісемантичність, незаверше-
ність, що виражає вічність, космізм, ціле в малому, закономір-
не у випадковому, все в усьому, моністична єдність універсаль-
ного і сингулярного, макрокосму та мікрокосму, парадигми 
«Я» та синтагми «Ми» («складка», тріщина в мові не позбав-
ляє текст онтологічних адеквацій, асоційованих із його під-
текстом). Усі принципи відповідають за підкреслення єдності 
вічного і миттєвого, цілого і малого, закономірного і випадко-
вого, безсмертного і смертного в суб’єкті (наприклад, у хокку 
одна опала квітка сливи може передати всю тугу осені).

Візьмемо у якості прикладу хрестоматійне відоме хокку 
М. Басьо:

Старий ставок.
Жаба стрибнула у воду.
Сплеск в тиші [94, 94].
У даному хокку бачимо віддзеркалення усіх трьох клю-

чових принципів японського мистецтва, заснованих на дзе- 
нівській концепції часопростору (сабі, вабі, юген). Простота і 
лаконічність (вабі) випливають із самої форми і сюжету хайку. 
Передача миттєвого враження (сабі) фіксується через зупинку 
(майже фотографічну) короткочасної малої дії крихітної істо-
ти (стрибок жабеняти як парадигмальний жест швидкоплин-
ності, мінливості, динамічності сингулярного людського жит-
тя — мікрокосмосу). Юген задається образом «старого ставка» 
як символом Всесвіту, макрокосмосу, універсального начала 
синтагми, природи і Бога: стрибок жабеняти в його контексті 
підкреслює мізерність людського життя перед обличчям віч-
ності. Водночас життя людини, яким би нікчемним воно не 
здавалося на тлі універсальних законів космосу, тим не менш 
є їх мініатюрним віддзеркаленням; воно, будучи сингулярним, 
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одиничним, малим і окремим, утримує у собі, подібно до мона-
ди (Г. Лейбніц, М. Бахтін) [103], ціле і загальне: адже припинен-
ня індивідуального буття означає повернення до загального 
буття вічності: жабеня стрибає у ставок (пор. з китайським 
принципом «де» як відображенням Дао в конкретних речах в 
даосько-конфуціанській культурі, із злиттям індивідуальної 
душі Атмана з загальною душею Брахмана в індійському стані 
просвітлення — самадхі; з православним ідеалом соборності/
Боголюдства/воз’єднання як органічної єдності персональної 
свободи і колективної соціальності, цілого і частки, «фокусу» і 
«поля»). Маємо справу із станом розшивки (стрибка) та пере-
прошивки (повернення) у єдності традиційного колективного 
та інноваційного індивідуального начал світотворення, яка 
здійснюється суб’єктом етико-естетичного світобачення як 
Третім у діалозі-конфлікті «Я» (уявного значення) та Іншого 
(реально-символічної мови). Третій як суб’єкт — це краща ча-
стина «Я»/Іншого («другий Інший» за Е. Левінасом, або друге 
«Я»), морально-духовний вияв самості кожного з нас у якості 
нашого духовно-трансцендентального «Я», що водночас є жи-
вим і зверненим до світу «Ти» (надлишком стосовно чистої па-
радигми Ego і чистої синтагми буття).

Характерно, що японська модель суб’єкта та діалогу, часу 
та миті, смерті та безсмертя, вічності і мінливості, краси і мо-
ралі здійснили значний вплив на становлення авангарду в Єв-
ропі у формі імпресіонізму кінця ХІХ — початку ХХ ст. (К. Моне. 
Е. Мане. К. Пісарро, А. Сіслей, О. Ренуар, Е. Дега, Б. Моррізо та 
ін.). Близькі до японських гравюр укійо-е мотиви і механізми 
художньої творчості спостерігаємо у спадщині Е. Хемінгуея, 
А. Чехова, І. Буніна, М. Цвєтаєвої та ін. Е. Хемінгуей, зокрема, у 
якості головного закону літературної діяльності висуває так 
званий принцип «айсбергу» (аналог прийомів карумі, вабі, сабі 
та юген в японській поетиці) — приховування частини смис-
лів тексту шляхом дії на читача підтексту/аури твору, подібно-
го до перебування під водою п’яти шостих від обсягу айсбергу, 
тільки вершина якого (одна шоста) вивищується на поверхні. 
Майстерність передачі підтексту в тексті, який складає його 
основний зміст, породжує складні, засновані на образно-асо- 
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ціативному мереживі і водночас лаконічні за формою викла-
ду, японські полісемантичні художні тексти, засновані на оду-
хотворенні оточення, органічній єдності людини і природи, 
естетизації космосу у процесі замилування його простором 
як вмістилищем краси і духовності, відчутті ілюзорності та 
швидкоплинності людського життя на тлі безсмертності сві-
ту, утвердження органічної єдності мінливості і незмінності, 
краси і швидкоплинності існування, життя і смерті, великого 
і малого, закономірного і випадкового начал сущого, синтезі 
етико-естетичної та просторово-часової категорій, культі ін-
дивідуального буття як прекрасної миті, зануреної у вічність.

4.4. Традиційний Китай:  
деконструкція міфу про «східну деспотію»  
та конструктивна пустота Дао як формули  
еволюційного космізму «суб’єкт — Всесвіт»

Культура традиційного Китаю, яка протягом тривалого 
часу вважалася синонімом імперіалістичного деспотизму, а в 
нинішні часи — ще й синонімом тоталітаризму (глобалізму 
альтернативного типу з комуністичною надбудовою), скла- 
дається на основі взаємодії трьох релігійно-філософських тра-
дицій: даосизму, конфуціанства, чань-буддизму, які містять у 
своєму складі ідеал соборності: вираження цілого (синтагми, 
поля) через частку (парадигму, фокус) і частки (фокусу, па-
радигми) через ціле (поле), органічної єдності «Я» та «Ми» 
на основі процесів розшивки та перепрошивки суб’єктності 
у бік свідомого сприйняття традиції як джерела особистої  
екзистенціальності (повернення до Батька, відкриття Тре-
тього як «другого Іншого» у ставленні до Ближнього — дже- 
рела морального служіння та обов’язку). Китайська диспо-
зиція — ретроспективна: вона обернена на минуле, але не  
на археологічне минуле, як на мертву каменоломню пам’яті,  
а на «вічно живе минуле» як горизонт майбутнього, як одно-
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часно — спогад і мрію, «там, колись» і «потім, тоді» в онтоло-
гічній культурній історії. Діалетика лінійної історії в Китаї —  
це одночасно замкнуте коло від першоєдності через роз’єд-
нання до воз’єднання. Прогрес — це рух до «Золотого віку», 
усвідомлений як позитивна програма буття. 

Щоб це зрозуміти, необхідно витлумачити китайське по-
няття Порожнечі (Дао) одночасно як онтологічно позитивне 
(Sacrum), діалектично еволюціоністське в єдності матерії і 
духу (прогрес дорівнює регресу, регрес не є недоліком), нега-
тивне («пустеля Реального») та онтологічно «надлишкове» 
(суб’єктність людини «Де» як сингулярності у цілому «Дао»), 
що лишається неназваним, пручається номінації, як будь-яка 
істинна подія, яка веде людство до звільнення й безсмертя.  
Китайська порожнеча є парадоксально повною буттям у 
його вищій формі: вона нічого не творить і творить усе, вона 
вербально описується у трактатах старовини і одночасно —  
повністю довербальна, домовна, невисловлена. Даосизм та 
конфуціанство мають спільне походження, закорінене в куль- 
турі Дао, — шляху до світової гармонії, універсального за- 
кону космосу, який становить ключовий архетип даосько-ки-
тайської культури, основу її життєсвіту, свого роду «пра- 
феномен», «прасимвол», «ліричне начало» (якщо вдаватися 
до традиціоналістської термінології О. Шпенглера), начало, 
яке визначає світоглядно-духовний стрижень ментальності 
даної культури. Образ-поняття (формула-сигнатура) Дао в сві-
домості носіїв культури Китаю віддзеркалює сталі і водночас 
досить гнучкі уявлення про щось єдине, велике, чисте, все-
проникаюче, глибоке та повне. Дао — продукт кінцевої точ-
ки теологічної діалектики, де рух і спокій сходяться, пустота і 
повнота співпадають у балансі-єдності, субстанція, що не має 
ні часових, ні просторових, не має взагалі жодних предметних 
атрибутів (чань-буддійська шуньята підпорядкована росій-
ській формулі семіотики «есть/несть» [345]). В одному з го-
ловних священних текстів китайської культури «Дао де цзин» 
(«Канонічна книга про Дао і Де», або, в іншому варіанті пере-
кладу, «Шлях чесноти, або Книга про силу і дію») говориться, 
що Дао є «вічним і безіменним», воно «розтікається всюди»: 
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«Дао постійно діє, але не має нічого такого, що б воно робило», 
«коли дао виходить з рота, воно прісне і не має смаку»,«його 
не можна побачити і почути», але «в дії воно невичерпне» [262, 
70-71; 313, 272–286]. 

Дао — це водночас першооснова і завершення буття, виток 
і фінал існування, Все і Ніщо, прабатько всіх речей, праматір 
Піднебесної [287], ноктюрн і діурн [11], жіноче Anina та чоло-
віче Animus [575, 17–29], пращур структур (мовою Ж. Дерріда, 
«Археписьмо», яке повсюдно, анонімно та безсуб’єктно зали-
шає свої сліди [227; 541]). Суттєво, що Дао не є абстрактним 
поняттям, виробленим пізнавальними зусиллями мудреців, 
але є певним онтологічним символом, певною живою органіч-
ною культурою, подібною до культури йоги та культивування 
недуального образу Атмана-Брахмана в Адвайті-Веданті (Ат-
ман=Брахман, Дао=Де, Чоловіче=Жіноче, частка=ціле, Бать-
ко=Син, Правитель-Підданий). Дао — це не деспотія Пана і 
раба, а сім’я, родина, патріархальна держава як велика родина, 
уособлена в плоді гранату з численими зернятками загальної 
одухотвореної пам’яті. Дао є всезагальним шляхом, він — один 
для всього світу, але в кожному окремому вияві він — свій. 
Дао — універсальне і сингулярне одночасно. З Дао пов’язані 
уявлення про порядок Всесвіту, про космічну єдність мікроко-
смосу та макрокосмосу. Дао як втілене начало вічності і миті 
є гарантом космічності світобудови (подібно до православної 
Софії, Дао — деміргічне і щедре, воно еманує, даруючи світові 
від своїх щедрот, воно говорить мовчки і мовчить у говорінні, 
воно переливається за край, залишаючись у своїх кордонах). 
Культ Дао (що водночас не є типовим релігійним культом, але 
постає певною містичною налаштованістю на приховані рит-
ми світової гармонії) визначає живий, інноваційний навіть 
у своїй консервації традиціоналізм даосько-конфуціанської 
культури, зорієнтованої на цінності балансу, взаємної допов-
нюваності елементів, гармонії і порядку, пов’язані із сакраль-
ними авторитетами минулого («Золотого віку»), — нині втра-
ченими, але такими, що потребують відновлення у процесі 
реставрації Дао (перепрошивки колективної суб’єктності).

Образ-поняття Дао як концептуальна домінанта тради- 
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ційного китайського мислення визначає його приховану діа-
логічність, яка виявляється у терпимості, смиренні, поблажли-
вості, солідарності, спорідненості, збалансованості елементів 
сущого, а також у цілісності сприйняття космосу як системи 
гармонізованих елементів, що сходять до єдиного кореню: у 
цьому вбачаємо як древній прообраз гегелівської позитивно- 
ідеалістичної діалектики (закону єдності та боротьби проти-
лежностей), так і прообраз теологічної діалектики/метафізи-
ки з її орієнтацією на пошук моністичної сталості у динаміці, 
структури в історії, ядра в потоці — через виявлення трансцен-
дентного нерухомого джерела руху, центру, що одночасно не є 
центром, полем, що складається з центрованих фокусів [564]. 
Показовим щодо китайської внутрішньої імпліцитної діало-
гічності є зміст так званих «ворожильних написів» цивілізації 
епохи Шан (ХVIII–XІ ст. до н.е.) [479; 489]. Шанці сповідували 
ранній анімізм, вели постійні війни, полонених масами при-
носили в «жертву» обожнюваним духам предків. З останніми 
«спілкувалися» через запитання, вирізьблені на кістках тва-
рин або панцирах черепах. Космологічні уявлення, що склали-
ся у результаті довготривалого процесу узагальнення і комен-
тування ворожільної практики Шан, створили сприятиливі 
світоглядні передумови для зародження раціонально-теоре-
тичної культури в Китаї: алюзії на ворожиильні написи склали 
містичну основу текстів «І-цзин» («Книги змін») та «Лунь Юй» 
(«Бесіди і висловлювання») як найбільш авторитетних кано-
нічних зразків конфуціанського філософування [287; 479, 60; 
480, 70]. «Ворожильні написи» зусиллями Конфуція та його уч-
нів були поступово трансформовані в складну нумерологічну 
систему математикоподібних операцій з числами і геометрич-
ними фігурами з метою розділити по родах усю багатоманіт-
ність речей видимого і невидимого світу: недарма схильність 
до різного роду класифікацій вважається ознакою китайсько-
го стилю мислення. «І цзин» є блискучим зразком поєднання 
діалектики і метафізики, негативної та позитивної програм 
онтології, Дао як Порожнечі Пустелі Реального) та Дао як Пов-
ноти (символічного буття).

У результаті коментаторських процедур конфуціанцями 
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була остаточно складена структура тексту «І-цзин», основни-
ми елментами якої є гексаграми — графічні символи із шести 
розташованих одна над одною рис двох видів: суцільної, що 
символізує чоловіче начало «Ян», та перервної, що символізує 
жіноче начало «Інь», — риси репрезентовані у різних комбі-
націях числом до 64. Гексаграми складаються із триграм (ба 
гуа) — поєднань із трьох рис, що є символами трьох світових 
сил («Небо — Земля — Людина», «Батько — Мати — Дитина»). 
Шлях Неба — світло і пітьма; шлях Землі — напруга і подат-
ливість; шлях Людини — любов і обов’зок. Кожна з трьох сил, 
таким чином, має подвійну природу, що породжує відповідну 
символіку гексаграми. Людина наслідує закони Землі, Земля 
наслідує закони Неба, Небо наслідує закони Дао, а Дао [як все-
об’ємлюче начало, яке втілює сутнісну єдність речей — Є. Б.] 
слідує самому собі» [479, 27]. 

Троїста структура світобудови, притаманна для Дао і для 
всієї даосько-конфуціанської традиції, становить той архетип, 
який визначає усю подальшу еволюцію світоглядних уявлень 
китайців. Тріада Дао яскраво засвідчує близькість до матри-
ці діалектичного діалогу, героями якого є «Я», Інший і Третій,  
матриці семіотичного психоаналізу: зшивка — розшивка — 
перепрошивка: первинне (жіноче) начало Інь ,вторинне (чо-
ловіче) начало Ян (які в гендерному універсалізмі є рівними) 
та третинне (дитяче) начало Цзи та метафізичній матриці 
космізму «Першоєдність — Роз’єднання — Воз’єднання». Тому 
актуальність образу-понятя (формули-сигнатури) Дао у світ-
лі сучасної онтології культури (позитивної та негативної,  
діалектичної та метафізичної) є очевидною: Дао як Символіч-
не Реальне становить кінцевий продукт мови, що одночасно 
натякає на її вихідне глибинне ядро — субстанцію позасвідо-
мого, яка співставляється з «філософською (зрілою) вірою» 
В. Соловйова, П. Тейяра де Шардена, К. Ясперса з як альфою 
і омегою, початком і кінцем буття. Тріада Дао забезпечує си-
метрію та рівновагу у взаємодії фігур, що утворюють «кільця 
Борромео» (Реальне, Уявне, Символічне), репрезентуючи їх як 
таких, що взаємно доповнюють одне одного, підтримуючи гар-
монію, рівновагу, баланс, єдність. У ролі Третього тут виступає  
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людина як суб’єкт істини (дитина, старець, беззмістовна не-
парність пари, нульова фонема, точка перетину вісей, ім’я  
Бога — посередник між чоловічим началом Неба (Тянь) та жі-
ночим началом Землі (Кунь), парадигмою вертикалі і синтаг-
мою горизонталі, тобто — як Третій у соборному діалозі пам’я-
ті з індивідуальністю. Для Китаю дуже важливим є те, що мова 
йде саме про етичного суб’єкта, оскільки філософська диспо-
зиція Китаю грунтуєтсья на екзистенційно-антропологічних, 
соціально-політичних та моральних практиках. 

Символіка «І цзину» розкриває ідеал гармонії як концеп-
туальну домінанту китайської картини світу, єдино можли-
вим способом ставлення до якого оголошуються не «вихід» зі 
світу (Індія) і не «замилування» світом (Японія), а «пристосу-
вання» до світу у міркуваннях балансу, додатковості, синтезу, 
взаємної доповнюваності феноменів як елементів космічної 
системи: аналогічним є ставлення до Іншого, взагалі — до 
усіх до інших у світі реального спілкування. Зазначена домі-
нанта сформувалася під впливом конфуціанської релігійної 
філософії у її взаємодії з даосизмом та іншиими традиціями 
Сходу. Наприклад, важливим правилом життя Конфуція стало 
те, що він не був категоричним у судженнях. Вищим словом, 
яким можна було б керуватися усе життя, Конфуцій вважав 
«поблажливість», але не презирливу снобістську поблажли-
вість «правого» «Я» до «неправого» Іншого, як це має місце 
в мультикультуралізмі, а щиру альтруїстичну відкритість до 
Іншого як до Тотожного «мені». Дане правило застерігає від 
надмірних виявів агресії переконання, ортодоксальності, які 
суперечать провідному принципу конфуціанської моралі —  
людинолюбству («жень»), що вважається вищим виявом 
ритуальної шляхетності, довіри, поваги, знання, служіння і 
справедливості. «Жень» як втілення усіх вроджених чеснот 
розкриває сутність поблажливості як гуманності, пропагую-
чи установку на самореалізацію через самовіддачу — альтру-
їстичну тенденцію, що нагадує нам християнську концепцію 
любові Е. Фромма [532], категоричний моральний імператив 
І. Канта [276; 277], концепцію «людської релігії» Л. Фейєрба-
ха [515, 91–140], діалогістику М. Бубера [136–142] та ранньо-
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го Е. Левінаса [314–328], фрейдомарксистський постлака-
нівський психоаналіз любові А. Зупанчіч [246; 258, 67–91] та 
А. Бадью [82, 90] тощо. 

Зазначене правило вказує на високий рівень діалогічно-
сті, притаманний світоспогляданню конфуціанського Сходу, 
оскільки відсутність категоричності у вираженні своїх пере-
конань означає щиру природну терпимість, відкритість, здат-
ність до діалогу з опонентом, активну толерантність, що не 
деградує у пасивну (вседозволеність) та репресивну (вибір-
ковість) завдяки збереженню онтологічного пріоритету Дао 
(Ніщо, повноти-пустоти, пустоти-повноти етико-космічно-
го суб’єкта) в якості фігури Третього, який накладає ліміт на 
інерцію розгортання толерантності як тотальної релятивації і 
допомагає зберегти суб’єктність кожного як його свідомий мо-
ральний вибір, що одночасно інтегрує усіх учасників взаємодії. 
Цінність етичного суб’єкта в китайській духовній традиції пов-
ною мірою розкриває канонічна книга «Бо ху тун» («Диспут в 
залі Білого Тигра»), де говориться про п’ять природних задат-
ків людини [287], що визначають її людську сутність, що збли-
жує китайську модель есенціалізму з антично-християнською 
етикою та антропологією, зокрема, з гуманістичним вченням 
Сократа, Августина Блаженного, П. Абеляра, Ф. Достоєвського, 
Ж. Руссо, Е. Фромма, Ю. Хабермаса, К. Апеля та інших представ-
ників західного в широкому сенсі цього слова (східнохристи-
янського та романо-германського) традиціоналізму. Китайсь- 
кі чесноти зосереджуються на сутнісній характеристиці люди-
ни як соціальної істоти, моральність якої становить онтологіч-
ну конструкцію вродженого порядку, втілену в єдності чеснот 
людяності, знання, довіри, справедливості та поваги (обов’яз-
ку). Співвідношення проблеми морального суб’єкта як розри-
ву з проблемою детермінізму людської долі і поведінки волею 
Великого Іншого (імператора як Сина Неба — Тянь Цзи, носія 
повеління на царство — Тянь Мін) розв’язується у конфуціан-
стві через збалансовану взаємодію принципів «великої долі» 
(синтагми, макрокосмосу) — фатуму, який людина змінити не 
здатна, — та «тимчасової (малої) долі» (парадигми, мікроксо-
мосу) — фортуни як більш гнучкої версії передвизначеності, 
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що підлягає моделюванню з боку людини завдяки її волі та дії 
у межах заданого символічного порядку. 

Якщо перейти на мову європейської семіотичної традиції, 
тут можна говорити про існування двох категорій: вроджена 
ідея Абсолюту (культурний архетип, колективна цивілізацій-
на пам’ять, синтагма «Ми») як безпосередня данність Все- 
світу і священнної традиції та особисті зусилля суб’єкта (ба-
жання, порив, парадигма «Я»), спрямовані на його реалізацію 
в соборності. Імператор (Великий Інший, Батько) як корелят 
особистих зусиль надає мандат на реалізацію «доброї» приро-
ди людини. Основу моральності як вродженої сутнісної яко-
сті складає людяність («жень») — гуманність, яка становить 
стрижень універсальної доброчесності. До складу «людяності» 
входять: повага і любов до людей (особливо, до старших за ві-
ком або соціальним статусом, що у контексті китайської куль-
тури «сорому» як єдності духу та емпірії [109] сприймаються 
як духовно вищі істоти); безкорисливість, самопожертва, не-
противлення насиллям, справедливість, доброта, турбота та 
відповідальність (пор. з текстами Нагірної проповіді). Уста-
новка на ставлення до людини як до самоцілі, отже, становить 
універсальну світоглядну категорію культури і належить до 
числа загальнолюдських цінностей: від Конфуція до І. Канта. 

Конфуцій, випереджаючи своєю проповіддю формуван-
ня класичної модерної просвітницької думки від Ж. Руссо до 
Ю. Габермаса, вірив у наявність природних основ духовності 
й вважав мораль первинною онтологічною реальністю, ствер-
джуючи, що справжня доброта виростає з серця людини і є 
вродженою якістю, що властива усім представникам людсь- 
кого роду, становлячи основу універсальної єдності людства 
[263, 27–49]. «Жень» визначає й інші чесноти суб’єкта: спра-
ведливість і обов’язок («і») — прийняття моральності як свідо-
мої необхідності наслідування законів Всесвіту і суспільства;  
етико-ритуальну благопристойність («лі») — турботу про ви-
тонченість зовнішнього виразу емоцій на межі з Іншим у стані 
«сорому» перед ним як перед панівним означником поряд-
ку; знання («чжі») — глибинне переживання й наслідування 
людиною традиції як універсальної закономірності Всесвіту, 
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частковим виявом якої є гармонійний соціальний лад; довіру 
(«сінь») — здатність до щирого спілкування (спів-буття) з ін-
шою людиною на засадах поблажливості та гуманності.

Незважаючи на значну увагу до сфери зовнішньої і доволі 
виточеної обрядовості, китайська етико-ритуальна благопри-
стойність «лі» («фенлі», «музика і ритуали») [492] не перетво-
рюється на формальну обрядову рутину, оскільки передбачає 
єдність зовнішнього, об’єктивного, видимого, тілесного, фі-
зичного та внутрішнього, суб’єктивного, невидимого, духов-
ного, ментального аспектів ритуалу — прагнення до гармонії 
мислення і поведінки людини, думки і дії, слова і справи, сер-
ця і розуму, приватного та публічного, особистого і суспіль-
ного аспектів її буття, екстраверсії та інтраверсії. Суб’єкт як 
духовна одиниця («де», «цзи», «шляхетний муж») не втрачає 
онтологічної наповненості і символічно не «вивітрюється» з 
антропологічно забарвленого ритуалу, подібно до постмодер-
ного західного «значущого відсутнього», але синтагмально 
виражає себе як одиницю через обрядову традицію. Утім, в 
контексті західної (переважно католицької) раціоналістичної 
моделі людини, ґрунтованої на диференціації соціальності та 
свободи, індивідуальності та колективності, та побудованої 
на типовій для латинського персоналістичного християнства 
зверненості, перш за все, до інтенції (наміру) вчинку, а не до 
самої дії як до критерію моральної оцінки здійсненого акту 
(Августин Блаженний, Абеляр, Аквінат), принцип «лі» може 
дійсно поставати як формально-зовнішній або навіть як «фа-
рисейський», такий, що суперечить внутрішній моральності. 
Іншу ситуацію спостерігаємо у православному принципі со-
борності, де соціальне і духовне начала, універсальність та 
сингулярність, є двома іпостасями єдиного стану взаємного 
звернення, співподії розуміння як істинної події: (пор. з висло-
вом Конфуція: «Засмучуюся не тоді, коли люди не розуміють 
мене, а коли я не розумію людей») [263, 27].

Альтернативний щодо конфуціанства, але так само звер-
нений до повної пустоти і пустої повноти Дао, шлях розв’язан-
ня моральних проблем на базі негації ритуалу як лицемірства 
пропонує чистий класичний даосизм. Якщо в конфуціанстві 
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домінує принцип соціального Дао (земний державний поря-
док як віддзеркалення порядку небесного, трансцендентно-
го,політичний лад як вияв божественного Абсолюту), то в дао- 
сизмі превалює природне Дао, споріднене життєвому пото-
ку темпоральності А. Бергсона. Тут держава розцінюється як 
штучна перешкода на шляху до абсолютної гармонії, втіленої 
виключно у біологічному космосі, що є рухливим і статичним 
одночасно. Звідси — і різне ставлення до громадської пове-
дінки індивіда, зокрема до його публічної діяльності, участі в 
обрядах і політичних справах. Якщо для конфуціанця незмін-
ною є істина про високу цінність риторики, слова на шляху 
до Абсолюту («той, хто має мораль, вміє добре говорити» за 
Конфуцієм [287]), то для даоса правилом життя є культ «неви-
словленого», подібного до «хори» Ю. Крістєвої — материнсь- 
кої домовної основи буття як пустоти (Реального, сакрально-
го, нумінозного, позасвідомого), що передує вербальним пові-
домленням: «Той, хто знає, не говорить. Той, хто говорить, не 
знає» [313, 280]. Або: «…добрий не є красномовним. Красно-
мовний не може бути добрим» [313, 286]. Очевидною є наста-
нова на порожнечу, вакуум і зяяння, на містичне споглядання 
як світлу німоту, священну тишу, золоте мовчання, божествен-
не неговоріння (увей), що є виявом особливого внутрішньо-
го діалогу, автокомунікації, інтроспекції, інтроверсії, яка в 
даоській містиці може продовжуватися безкінечно. Даосизм 
найближче стоїть не до психоаналітичної онтології суб’єкта як 
нестачі та надлишку, а до чисто негативної онтології психоа-
налізу Ж. Лакана, до відкритої пустелі Реального, а в позитив-
ному релігійному сенсі — до буберівського діалогу «Я — Ти» з 
Богом, інтимно опосередкованого «сферою між» — інтуїтив-
ним духом цілого, правдою, що плаває у паузах між репліками. 

Водночас, при більш уважному прочитанні «Дао де цзи-
ну», стає очевидним, що негація у вигляді «недіяння» (увей) 
має схильність до переходу в позитивну діалектичну програму 
дій: «увей» виявляється не стільки відсутністю будь-якої сус-
пільно значущої дії, скільки прихованою великою дією, скла-
деною із величезної кількості малих непомітних, але соціаль-
но корисних справ, спрямованих не на егоїстичні збагачення, 
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володарювання або уславлення, а на доброчинну допомогу 
ближньому (солідарність, любов): «Треба здійснювати неді-
яння, дотримуватися спокою і смакувати позбавлене смаку. 
Велике складається з малого, а численне — із нечисельного... 
Подолання складного починається з легкого, здійснення ве-
ликого починається з малого, бо у світі складне утворюєть-
ся із легкого, а велике — з малого» [313, 282; 480]. Відтак, і  
діяльність державця — це непомітне, приховане, поступове 
та неквапливе управління масами, подібне до «виготовлен-
ня риби із дрібних рибинок» [313, 281]. Політика у світлі дао- 
сизму виявляється прихованим, імпліцитним, елітарним, 
монархічним управлінням, яке не передбачає посвяти наро-
ду у методи здійснення управління: «У старовину ті, хто слі-
дував дао, не просвіщали народ, а робили його необізнаним. 
Важко управляти народом, коли у нього багато знань» [313, 
283]. Можна припустити, спираючись на ці висловлення, що 
даосизм містить прагматичне виправдання директивної дис- 
циплінарності, командно-адміністративної цензури, типової 
для східної деспотії, де свобода обмежується колективним ці-
лим і дією на нього одноосібного володаря як Великого Іншого, 
але зазначене не применшує радикальний визвольний потен-
ціал даосизму як філософії розриву з панівним символічним 
означником ритуалу: просто тут статичний традиціоналізм та 
динамічний прогресивізм стосовно застарілих консерватив-
них форм органічно синтезуються у лоні метафізики порож-
нечі — революційного протесту проти фарисейської пишноти 
строкатих і пишних конфуціанських дій, які не призводять 
до справжнього виймання суб’єкта з лабет структури. Однак, 
негативна практика даоської містичної етики бездіяльності, 
яка засуджувала будь-який маніпулятивний суспільний гніт, 
не заперечувала позитивної політичної структури у даосизмі: 
незважаючи на перетворення даоського вчення про безсмертя 
(особливо у його народній формі) в езотеричне кредо числен-
них соціально-класових повстань у Китаї (зокрема, «жовтих 
пов’язок»), даоська революція завершилася терором (в імпе-
рії Цинь): у цьому плані даосизм у боротьбі з конфуціанством 
нагадує анархічний комунізм як альтернативу ліберальному 
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фашизму (пряме й відверте травматичне насилля шляхом 
удару по ідентичності протиставляється сентиментальному й 
маніпулятивному символічному насиллю через утримування 
суб’єкта та його ідентичності на ритуальній відстані). 

Людина в китайській диспозиції займає центральне міс-
це в нумерологічному Всесвіті «тисячі речей». Відсутність у 
Китаї картезіанського суб’єкта не лише не знімає людину з 
порядку денного, але й демонструє її моральну силу як носія 
довільного етосу та свідомого морального вибору. З точки 
зору семіотичного аналізу вісей структури Дао (вертикаль — 
горизонталь, чоловіче-жіноче) людина є нульовою точкою, що 
утворюється у місці схрещення доцентрової внутрішньої вісі 
сходження й часу (метафори) та відцентрової зовнішньої вісі 
зміщення й простору (метонімії). Людина існує одночасно у 
миті та у вічності, у часовості та у просторовості, у темпораль-
ності особистого поривання та у сталості вселенської гармонії, 
в уявному значенні і в реально-символічній мові, в діалектиці 
та метафізиці, інновації та традиції, революції та консервації, 
історії та структурі, свідомому та позасвідомому, стягуючи во-
єдино обидві лінії всесвітньої структури і підтримуючи, таким 
чином, світову гармонію універсального і сингулярного чин-
ників розвитку буття. 

Як частина Всесвіту і природи людина є втіленням гармо-
нії Дао: виявом Дао в людині є чеснота (Де), що відбивається 
у товаристві у вигляді етико-ритуальної благопристойності 
(лі, фенлі). Краща життєва позиція — усамітнення, економія 
слів, відстороненість, невтручання, уподібнення природним 
законам, пристосування, споглядання, але усі ці схильності по-
ведінки зовсім не означають пасивної (чи репресивної) толе-
рантності, вседозволеності і потакання злу. Так, усамітнення, 
збагачене внутрішнім діалогом, не призводить до ізоляції та 
атомарності. Небагатослівність завжди містить онтологічний 
підтекст «невисловленого». Невтручання не призводить до 
потурання деструкціям, а пристосування — до конформізму. 
Споглядання передбачає не пусту пасивність, а глибоку вну-
трішню дисципліну. Уподібнення природі як слідування всеза-
гальному Дао не виключає особистого дослуховування до ве-
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лінь «серця», здатності відчувати свою суб’єктність і зберігати 
вірність своїй самості, індивідуальності, автохтонній приро-
ді. Злиття із шляхом передбачає звільнення від залежностей, 
викликаних власними егоїстичними фантазмами та уявними 
сценаріями ідентичності. Людина в даосько-конфуціанскій 
культурі не є особистістю у вульгарно антропоцентрично-
му сенсі цього слова, оскільки існує у складі горизонтальної 
пам’яті синтагмального контексту, на грунті священної тради-
ції, в аурі мрії про безсмертя в майбутньому і спогаду помер-
лих як гаранту цього безсмертя. Коло цивілізації замикається 
в культурний цикл спільної пам’яті. Людина набуває цінності 
тільки в межах колективу: сім’ї, професійної спільноти, рефе-
рентної групи, суспільства, держави тощо. Жити за формулою 
«як усі» стає зразком існування (із слоганом «Я повинен!»). 
Нагадаємо, що слову «право» в європейському законодавсті 
відповідає поняття «обов’язок» у східних законах. Тому лю-
дина в традиційному Китаї — це носій обов’язку морального 
служіння Іншому, це — типовий ексцентрик (канонічна, або 
контекстуальна особистість), людина як «обличчя», втілення 
соціального статусу, своєрідне дитя етикету, яка обирає його 
свідомо, здійснюючи інтерпеляцію в символічний порядок. 

Чи означають подібні статусність та ритуальність суб’єкта 
в соціальній ієрархії Китаю перешкоду на шляху для самореа-
лізації особистості? На перший погляд, може здатися, що кон-
фуціанський колективізм, при усій своїй принадності у яко-
сті консолідуючого чинника в суспільстві не є однозначним 
фактором діалогу: за певних історичних обставин він може 
сприяти інтреграції людей на засадах спільних цінностей та 
ідеалів, але зловживання принципом тотальності неминуче 
призводить до крайньої форми уніфікації людських мас, пов-
ної або часткової втрати індивідуальності особи. Наприклад, 
чого варте одне лише прізвисько — «чорноголові», — яке но-
сили усі піддані імперії Тянь Ся, щоб зрозуміти: масовість, зне-
особленість, стандартизація є ознаками будь-якої «соціальної 
мегамашини» (пор. з імперією інків в доколумбовій Америці, 
де усі жителі мали абсолютно однаковий одяг і житла). 

З іншого боку, у глибинах китайського колективізму кри-
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ється високий індивідуалізм, що не дозволяє заперечувати за 
даосько-конфуціанською картиною світу наявність потужно-
го гуманістичного потенціалу. Тільки цінність особистості тут 
виражається через Іншого — цінність спільноти, самоідентич-
ність якої формується на основі групової ідентифікації, яка,  
у свою чергу, включає себе у всесвітню за принципом «мат- 
рьошки». Закріпимо цей важливий момент. У соборності, до 
якої тяжіє китайське суспільство, самість та іншість, індивіду-
алізм та колективізм, свобода і соціальність, сингулярність та 
універсальність, парадигмальне «Я» та «синтагмальне «Ми», 
Всесвіт і людина пов’язані між собою не стосунками «ціле — 
частка», а стосунками «поле — фокус» (Р. Еймс) [164, 115–129], 
за реалізації яких «фокус» як мікрокосмос (морально-етичний 
суб’єкт) виражає себе через цілісне поле цивілізації («поле» як 
макрокосмос) і навпаки: Всесвіт зосереджуться в серці кожної 
окремої людини, коли кожна окрема людина, повертаючись в 
органічне тіло буття, розширює себе аж до космічних меж.

Виходить гідний подиву парадокс Сходу: суб’єкт зникає, 
не зникаючи (так, Дао і Де в конфуціанстві, Атман і Брахман 
в буддизмі, Софія і Логос в православному світобаченні — не-
розривні та незілляні). Теологічно-діалектичний рух від «Я» 
до Великого Іншого і назад, від парадигми до синтагми і на-
зад, відповідає стосункам «Я» та Іншого у їх взаємодії через 
універсального Третього (як другої іпостасі кожного з нас), в 
ході якої Інший або раптово й миттєво (через любов як роз-
рив), або поступово та послідовно (через виховання в собі 
любові як перепрошивку) стає нашим Ближнім. Годі й говори-
ти, що традиційна китайська антропологія соборності відби-
ває ті ж самі процеси, що описані в семіотиці та психоаналізі  
діалогу, який ідентифікується у їх межах як визвольна терапія 
суб’єкта, а в універсальній етиці — як доктрина тотожності і 
солідарності після пережитих людством роз’єднання, ізоляції 
та відчуження. 

Звідси — така особливість традиційного китайського сві-
тобачення, як центризм, відповідно до якого колектив постає 
перед нами не як знаряддя детермінації особистості з боку  
Цілого, а як органічне індивідуальне самовираження через 
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Ціле і виключно в контексті Цілого, у межах якого Центр і 
Периферія співпадають, а рух до Центру є рухом до глибин 
власної самості, оскільки Центр розташований глибоко всере-
дині, як субстанційне ядро ідентичності. Водночас ми далекі 
від того, щоб ідеалізувати діалог у Китаї, оскільки філософія 
як материнське плато формування культури діалогу ще не 
була достатньо інституціалізована для того, щоб подолати 
сліпе підкорення Сина Батьку, неусвідомлене буквально-дог-
матичне злиття Пана з Рабом, реципієнта і донора, поєднаних 
«наївною вірою». Але ж і західній цивілізації з її індивідуаліз-
мом не вдалося подолати недоліки плюралізму, ексцентризму, 
релятивізму, атомарної нестачі як травми під час здійснення 
протесту проти Батька. Справжній діалог передбачає поєднан-
ня солідарності із плюральністю, оскільки сприяє екзистен-
ційній самореалізації особистості через духовне єднання з 
Іншим: пам’ятаємо, що, за великим вчителем моралі Конфу-
цієм, слідування серцю (самості, одиничності, сингулярності, 
парадигмі) без порушення правил (іншості, всезагальності, 
універсальності, синтагми) є вищим мистецтвом бути, муж-
ністю бути — бути частиною, бути собою, бути центром і пе-
риферією, бути Усім та Нічим одночасно. Гуманістичні закли-
ки до «людинолюбства» завжди натикаються на складність 
сприйняття Іншого, якому відмовляють в ідентичності через 
вимогу підкорення старшим за званням, статусом, символіч-
ним капіталом. Колективізм, притаманний конфуціанському 
віровченню, породив практику капіталістичного базису та 
комуністичної надбудови в сучасному Китаї, що має всі шанси 
стати альтернативним варіантом глобалізму майбутнього, що 
заглиблюється коренями в традиційну соборну модель суб’єк-
та «фокус-поле». 
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4.5. Арабо-мусульманська культура:  
діалог як надлишок і нестача

Діалогічність арабо-мусульманської культури завжди сто-
яла під великим запитанням. Ця традиція вважається най-
більш закритою, оскільки філософський дискурс у ній як спо-
сіб внутрішнього та зовнішнього діалогу суттєво обмежений 
догматами про нерукотворність Корану і заборону його мета-
форичного тлумачення, про безпомильність вчення Мухамме-
да та про фаталістичну волю Аллаха, що детермінує поведінку 
суб’єкта на рівні однаково створених Аллахом субстанцій та 
акциденцій, речей та їх ознак (від ходів думки до порухів тіла 
на рівні жестів [74; 261; 548, 29–31]). Коли укладався Коран, 
відбиралися лише окремі фрагменти, що розташовувалися 
механічно від найбільшого до найменшого (за винятком 1,113 
та 114 сур), більше того: розмови Мухаммада з учнями ніколи 
не записувалися як Ціле, із них вилучалися окремі висловлю-
вання пророка, які ставали джерелом права (Шаріату та маз-
хабів, включаючи суфійські [261]); спілкування віруючого з 
Богом в ісламі завжди має посередників в особі пророка або 
текстів священних книг; навіть зв’язок Мухаммада з Аллахом 
найчастіше подається як опосередкований (через архангела 
Джибриля). Двозначність чи метафоричність тлумачення Ко-
рану (кійас) не віталися з самого початку існування уми [479]: 
це обмежувало релігійними догматами дискурс імпровізації, 
екзегетики, інтерпретації. Яскравим свідченням монологізму 
арабської традиції є іджтіхад — прийнята в культурі заборо-
на на самостійне судження, відповідно до якої усі настанови 
священних мусульманських текстів Корану та Шаріату сприй-
малися буквально, apriori як «божественні речі» (Авероес, 
Авіценна) [69, 67; 480]. Навіть арабські вчені та представни-
ки філософії («фалсафа»), попри усе своє вільнодумство та ра- 
ціоналістичні пошуки, що дозволяли вийти за межі релігійної 
ортодоксії каламу, обрали позицію надзвичайно обережного 
щодо догматики деїзму: паралельного співіснування релегій-
ного світовідчуття та науково-емпіричного пояснення явищ, 
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яке не заважало вірі як трансценденції, що вивищувался над 
культурою, оскільки Аллах створив цей світ, надавши матерії 
можливість надалі розвиватися самій, але під божественним 
контролем. 

Утім, природна багатокультурність арабо-мусульман-
ської культури, складеної із досягнень завойованих арабами 
народів, особливо народів Персії, яка привнесла в цей цивілі-
заційний гештальт суттєву долю вільнодумства й духовного 
спротиву, не могла не сприяти поширенню діалогу культур на 
безкрайніх просторах від Індії до Іспанії, включаючи Близький 
Схід та Північну Африку. Наявність у складі ісламського регіо-
ну численних етносів: арабів, персів, турків, монголів, індійців, 
малайців — викликала інтенсивні процеси інтеркультурного 
обміну на базі синкретичного переплетення ісламу з іудаїз-
мом і християнством, зороастризмом і античною спадщиною, 
даосизмом і буддизмом. Араби стали нащадками елліністич-
но-римської традиції, зберігши її для Заходу, а також традицій 
Іудеї, Візантії, Персії, забезпечуючи процес синхронічної та діа- 
хронічної трансляції соціокультурного досвіду: саме ця куль-
тура стала контактною ланкою між античністю і західноєвро-
пейським Середньовіччям, відкривши останньому блискучі 
скарби еллінської культури напередодні Відродження.

Арабо-мусульманська картина світу містить відчутні іудео- 
християнські ремінісценції — результат об’єктивних фактів 
міжкультурних запозичень попри суб’єктивне упередження 
представників місцевої культури щодо них: тут маємо справу 
з типовим процесом розгортання реального діалогу культур 
на тлі символічного та уявного несприйняття Чужого в умовах 
воєнно-політичного протистояння — парадоксальний факт,  
який можна пояснити багатофакторно: синергетично (як 
«відповідь на виклик» в умовах цивілізаційного шоку та по-
рушення рівноваги системи/біфуркації/флуктуації у А. Той-
нбі [494, 55]), психоаналітично (як ідентифікація з Тінню, 
збудженою виходом на символічну поверхню культури архе-
типів, у К. Юнга [573], інтерсуб’єктивно (як самовизначення 
«Я» культури у конотаціях Іншого — petit a у Ж. Лакана [307, 
201–217; 311]), семіотично та історично (за В. Шохіним [561], 
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В. Горським [190; 192–194], Ю. Лотманом [347, 230], коли гли-
бинна автентична природа діалогу як взаємопроникнення 
смислів культур, втілених у текстах, за якими приховуються 
ціннісні переконання учасників, апріорно містить у собі ядро 
агресивності, яка не підхльостує діалог, але викликає до жит-
тя екзистенційні зусилля, спрямовані на його подолання шля-
хом усвідомлення обопільної нестачі — прориву до Реального, 
оголення правд тих, хто вступає у взаємодію). Діалог є проце-
сом діалектичного чергування модусів «зшивки», «розшивки» 
та «перепрошивки» в динаміці (за фігурами Чужого, Іншого та 
Ближнього, за символічними діалектами мов ненависті, толе-
рантності і солідарності, за моделями центризму, периферій-
ного ексцентризму і повернення периферії до Центру, за кіль-
цями Борромео Уявного, Символічного та Реального) та/або 
процесом миттєвого припинення упереджень в статиці через 
метафізичний радикальний розрив («Забуто!», «Прощено!»). 

Особливий інтерес становить діалог культури ісламу з іу-
даїзмом та християнством: усі три авраамічні релігії є генетич-
но спорідненими, своїми коренями вростають у грунт давньо-
єврейської культури та поєднуються спільною семантикою, 
яка отримує в кожній із них власну оригінальну інтерпрета-
цію. Можливо, що спільні смислові витоки якраз і є джерелом 
найбільших конфліктів між цими культурами, ставлення яких 
одне до одного цілком відповідає схемі другого етапу діалогу 
культур, бунту периферії проти центру культурного ареалу, 
протесту Сина проти Батька (за Ю. Лотманом [347]), пов’яза-
ного із намаганням кожного з учасників діалогу-конфлікту 
присвоїти собі певну «мандрівну істину» (архетип, універса-
лію), яка переходить від культури-донора (християнства) до 
культури-реципієнта (ісламу), щоб потім останній міг надати 
світові у відповідь викид власних цінностей у семіосферу — 
неочікуваний культурний вибух як відповідь на виклик (зво-
ротний вплив арабської філософії на західноєвропейську нау-
ку, освіту, мистецтво та картину світу).

Іншим важливим виявом діалогізму арабо-мусульмансь- 
кої культури є її взаємодія з інтелектуальними традиціями ан-
тичного світу. Звернення до еллінської спадщини на арабсь- 
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кому Сході, наслідком поширення якої стала поява власних 
філософсько-правових шкіл (мазхаби), пов’язане із переклада-
цькою діяльністю сирійських християн, які ознайомили арабів 
з ідеями античних філософів, зокрема з творчістю Арістотеля 
у неоплатонічній рецепції (відтак, арабам стали відомі тексти 
«Теологія Арістотеля» — твори Арістотеля із фрагментами 
«Еннеад» Плотіна — та «Книга про причини» — твір Прокла 
«Першооснови теології» [69, 555–575; 480, 50–75]). На базі нео- 
платонізованого арістотелізму розвивається східний перипа-
тетизм, якому Г. Гегель відмовляв у самостійності [180; 479; 
548], але саме завдяки цьому перипатетизму була створена 
абсолютна нова для середньовіччя модель Всесвіту, заснована 
на паралелізмі науки і релігії, розуму і віри, філософії і теоло-
гії. В основі світобачення перипатетиків лежав принцип деїз-
му — співвічності Бога і світу як двох автономних форм бут-
тя. Абсолют (Аллах) створив Всесвіт і надав йому можливість 
розвиватися самому, тому Бог не втручається у справи світу, а 
світ подібний до природної машини, яка має власні механізми 
і закони функціонування: відповідно, вона повинна вивчати-
ся шляхом верифікації у світському природознавстві на осно-
ві раціоналістичних висновків античних перипатетиків, ідеї 
яких не суперечать і не заважають вірі, утворюючи стосовно 
неї, говорячи сучасною феноменологічною мовою, епістемо-
логічний трансцендентний паралелізм [69, 62–64]. 

Деїстичне світобачення, втілене в доктрині двох істин  
(релігійної та філософської), не могла не прискорити процес 
раціоналізації, додатковим поштовхом до якого була апо-
фатична теза про абсолютну непізнаваність Аллаха і вимога  
зображувати його виключно через абстрактні знаки арабе-
сок та через книжне слово (раціональність), що призвело до 
утворення в арабо-мусульманському світі середньовічного 
прообразу сучасної психоаналітичної та постмодерної ризо-
ми — тканини, що мозаїчно моделювалася із вкладених одне 
в одного та накладених одне на одного із шаленою щільністю 
орнаментів без пробілів і порожніх місць, що нагадують уяв-
но-символічну «зшивку» Реального з «боязню порожнього 
місця» (вакууму, пустоти, щілини, отвору, «діри», «проколу») 
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[222; 226, 125; 385; 547]. Еволюція інтелектуальної логіки у 
арабів та інших ісламських народів відповідає універсальній 
схемі співвідношення ірраціонального та раціонального чин-
ників еволюції людського духу: розум спочатку є вторинним 
функціональним інструментом обґрунтування віри через ло-
гічні докази буття Бога (релігійний раціоналізм теології); на-
далі він набуває самодостатнього онтологічного значення та 
співіснує з вірою «на рівних» (деїзм у філософії), а надалі, мі-
рою ескалації логіки й природознаства, може взагалі витісня-
ти віру чи радикально розхитувати релігійні стовпи (конфе-
сійне та секулярне вільнодумство у науці). У текстах Авіценни, 
наприклад, говориться, що матерія завжди передує існуванню 
будь-якої речі [479, 300]. Все, що існує, має матерію, в якій і вті-
люється його можливість існування. У Аверроеса стверджуєть-
ся, що матерія є такою самою стародавньою, як Аллах, і сама в 
собі містить джерело своєї творчості [480, 205]. 

До складу арабо-мусульмнаської картини світу входять 
три основні космологічні моделі: релігійно-богословська (ка-
лам), науково-філософська (фалсафа) та духовно-містична (су-
фізм), які відрізняються різним ступенем відкритості і здат-
ності до діалогу віри і розуму, самості та іншості. Дві останні 
традиції — фалсафа і суфізм, — незважаючи на значну відмін-
ність у поглядах на світ вчених як позитивістів-раціоналістів 
та містиків як ірраціоналістів-аскетів, виявляють схожість на 
рівні негативної програми протистояння ортодоксальному іс-
ламу (теології каламу) з його суворою офіційною догматикою, 
культом зовнішнього благочестя та легальною мораллю. Це 
протистояння давало можливість розвиватися вільнодумству, 
виявляючи вакуум (надлишок) у символічній структурі геге-
монії. Мусульманські ортодокси часто звинувачували філосо-
фів і містиків у єресі і навіть піддавали їх жорстоким переслі-
дуванням. У свою чергу представники арабської філософії та 
суфії вважали себе частковими союзниками, «братами в істи-
ні» (Авіценна), культивуючи злиття надлишків щодо офіцій-
ної догматики, які перебувають по обидва боки опонування їй: 
містики та науки. 

Але не лише негація їх поєднувала: революційний потен-
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ціал суфізму та фалсафи давав наснагу розвитку споріднених 
позитивних програм обох напрямів, які, хоча і не об’єднува-
лися спільною світоглядною платформою, але багато в чому 
їх елементи перегукувалися. Мова йде про коресподенцію 
між містичним пантеїзмом суфіїв, які сповідували забороне-
ний каламом принцип втілення Аллаха у тілесному світі, та 
натуралістичний пантеїзм перипатетиків, які ототожнювали 
Бога і світ, Аллаха і природу, обожнюючи останню не просто 
як втілення сакрального (суфізм), а як саме сакральне. Нату-
ралістичний пантеїзм зливає Бога і природу воєдино, містич-
ний — сприймає Бога як загальне поняття (абсолютне суще), 
а природу — як часткове поняття (втілене суще). Суфійський 
протест проти офіційної ортодоксії, який сприймався як єресь, 
надавав можливість звернутися до інтимно-особистісних ви-
мірів релігійності, поза її інституціалізованими формами, тоб-
то вийти на рівень стосунків «Я — Ти» з Богом. Діалогізація 
релігії у суфізмі стала чинником розвитку філософського віль-
нодумства, вершиною якого стало обожнення природи у нау-
ковому природознавчому раціоналізмі, де абсолютне (невиди-
ме) та відносне (видиме) начала сущого зливаютсья в єдине 
сакрально-біологічне космічне ціле. З точки зору семіотики 
у взаємодії містичної та наукової традицій маємо перехід від 
вертикалі «Я», що схиляється у горизонталь традиції, до гори-
зонталі традиції, що випростовується у вертикаль «Я».

Суфізм, отже, можна вважати найбільш діалогічною інтен-
цією мусульманства. Будучи містико-аскетичною течією в іс-
ламі, суфізм пропагував інтеріоризовані шляхи злиття з Богом 
через зречення земних спокус і занурення у глибини власного 
духовного світу. Спочатку суфізм не мав чіткої організації: пер-
ші суфії були мандрівними аскетами (дервішами), які носили 
грубі вовняні покривала — одяг обраних — і проповідували 
індивідуальний контакт з Богом без церковного посередниц-
тва, наближуючись певним чином до європейських протестан-
тів (sola fide). Біля Х ст. з’являються перші суфійські об’єднання 
(притулки), на основі яких у XV ст. розквітають ордени (таїфа), 
які мали ієрархічну структуру на чолі із шейхом. Інституціалі-
зація суфізму, розділивши його на інтелектуальний («елітар-
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ний») і радикальний («народний»), обмежувальним чином по-
значилася на розгортанні суфійського світоглядного дискурсу 
і, відповідно діалогізму в ісламі, сприяючи розчиненню інте-
лектуального суфізму в сунізмі за посередництва Аль-Газалі 
[548], але, незважаючи на це, суфізм сприяв розвитку не лише 
науки, містики та філософії, але й мистецтва, давши світові та-
ких гуманістично налаштованих релігійно-філософських по-
етів Середньовіччя, як Нізамі, Хафіз, Джамі, Румі, Омар Хайям 
[74]. Суфізм включає в себе цілий спектр внутрішньо діалогіч-
них умонастроїв — від екстатичного трансу до заглибленого 
споглядального зосередження на зразок індо-буддійської ме-
дитації (дх’яни, солілоквії). Можна сказати, що мова йде про 
універсальний діалог як вияв теологічної діалектики (мета-
фізики) у космізмі суфійського вчення. Суфізм, який увібрав у 
себе елементи буддизму, неоплатонізму, християнського аске-
тизму, вибудовує сакральний життєсвіт, наріжними каменями 
якого є любов, що сприймається як богонатхненний акт «со-
лодкого безумства» та самопізнання, як механізм богопізнан-
ня (тут доцільним є порівняння з православною соборною Со- 
фією). Не останню роль у досягненні трансцензусу як виходу 
«Я» за власні межі відіграє вино, споживання якого катего-
рично відкидають правовірні мусульмани. Так, життєрадісні 
мотиви цнотливих (незважаючи навіть на гедонізм) весело-
щів пронизують поезію святого вчителя суфізму, релігійного 
містика, філософа та поета-гуманіста О. Хайяма, наприклад (у 
російському перекладі):

Растить в душе побег унынья — переступленье,
Пока не прочтена вся книга наслажденья.
Лови же радости и жадно пей вино:
Жизнь коротка, увы! Летят ее мгновенья [544, 11].
Або:
Скорей вина сюда! Теперь не время сну,
Я славить розами ланит хочу весну.
Но прежде Разуму, докучливому старцу,
Чтоб усыпить его, в лицо вином плесну [544, 11].
Містичний пантеїзм, відповідно до якого усі сфери буття 

відкриваються назустріч одна одній через еманацію Єдиного, 
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найбільш повно репрезентований у творчості знаменитого мі-
стичного генія арабів ібн Арабі, автора праці «Фусус ал-хікам», 
або «Геми мудрості» [261]. Саме ібн Арабі максимально повно 
виразив у своїх творах концепцію «вахдат ал-вуджуд» — кос-
мічної «єдності буття», споріднену містичній єдності Атмана 
і Брахмана в індійській Адвайті-Веданті, етичній єдності Дао 
і Де в Китаї, релігійній єдності «Я» та Іншого у православній 
софіології. Моністичний принцип єдності всього сущого роз-
глядається ібн Арабі у ноуменальному (трансцендентному) та 
феноменальному (іманентному) вимірах [там само]. Єдність 
Буття виявляє себе на трьох рівнях, два з яких належать сві-
тові ноуменів (непізнаваного), а третій — емпіричній дійс-
ності (пізнаваному). Бог виражається: на рівні Абсолюту (іс-
тини, єдиної сутнісної та самодостатньої реальності, яка має  
властивість переходити від стану потенційного до стану явле-
ного: цей перехід виражається через Богоявлення — «ат-тад-
жаллі» — аналог часового гіпостазісу Е. Левінаса, але в просто-
рі); на рівні Імен («імена Господа», що є проміжною ланкою між 
Богом і світом, розкривають різні грані Абсолюту та функціо-
нують подібно до вроджених ідей/архетипів/універсалій Пла-
тона, Р. Декарта, К. Юнга, наприклад універсалії людяності); 
на рівні феноменального світу (зовнішня видима реальність, 
яка тлумачиться як «світ свідчень» — «алам аш-шахада», —  
виникнення якого є результатом туги екзстенційної самот-
ності, притаманної Творцеві, божественного бажання Творця 
стати відомим, виявити себе, побачити власну сутність). Пояс-
нюючи морфологію світобудови, суфії натякали на священний 
хадис кудси, де Аллаху приписуються такі слова: «Я був прихо-
ваним Скарбом, але захотів бути явним. Ось чому я сотворив 
світ» [480, 45]. 

Як бачимо, у творчості суфіїв можна виявити поміт-
ні смислові кореспонденції з неоплатонічною позитивно- 
діалектичною ідеалістичною тріадою еманації («Єдине — Ро-
зум — Душа», або: «Буття першого порядку — Буття другого 
порядку — Буття третього порядку» [69, 549–552]) та з пра-
вославною концепцією софійності світу, притаманною для 
метафізики й теологічної діалектики. Світ суфіїв — це сфера 
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матеріалізації трансцендентного, місце зустрічі сакрального 
із профанним, середовище Боговтілення, форма вияву Боже-
ственного Абсолюту, свого роду маніфестація першопочатку 
буття («тінь», «дзеркало», «сад», «місто», «кущ», «дім», «храм» 
Творця). Моральне виправдання емпіричної дійсності, яка 
дуалістично не протиставляється апофатичному Аллаху, як в 
ортодоксальному ісламі, але виступає його своєрідним «тек-
стом», дало привід для звинувачення суфіїв у натуралістич-
ному пантеїзмі, повному ототожненні Бога і природи: так, у 
922 р. шиїти стратили суфія Мансур алл-Халладжа [480, 52] за 
пропаганду висловлювання: «Я є Бог» (пор. з рекомендацією 
від С. Вівеанаанди індійським матерям співати дітям колиско-
ву із заспівом: «Ти — Бог» [166]). Послідовники алл-Халладжа 
(ібн Арабі, Румі) пом’якшили це метафоричне формулювання, 
додавши до нього слово «тінь» («Я є тінь Бога») і, тим самим, 
підкреслюючи, що у доктрині «вахдат ал-вуджуд» Бог і приро-
да не є тотожними. Бог — поняття об’ємніше за світ, бо вклю-
чає в себе і сам феноменальний світ і дещо трансцендентне, 
що стоїть над світом і управляє ним як своїм вмістилищем, 
житлом, притулком: «Бог є все, але все — не є Бог», — дана  
універсальна філософська формула найточніше передає сут-
ність містичного пантеїзму суфіїїв.

Набагато радикальнішим щодо проблеми співвідношен-
ня Бога і світу виявився натуралістичний пантеїзм арабомов-
них перипатетиків (ал-Кінді, ал-Фарабі, Авіценна, Аверроес) 
[479]. Перипатетики (прибічники традиції «фалсафа»), спи-
раючись на неоплатонічну версію аристотелізму у рецепціях 
Плотіна і Прокла розробили картину світу, де головною віс-
сю буття проголошувалася абстрактна еманація: вилив Єди-
ного через ступені Розуму і Душі у множинність явищ світу з 
подальшим поверненням до первісного стану, що дозволяло 
вважати ступені еманації уособленням руху і спокою, діалек-
тики і метафізики одночасно (теологічної діалектики) [67]. 
Один із найбільш блискучих арабських філософів, Аверроес, 
проаналізувавши відомі йому космогонічні моделі, зробив 
спробу поєднати богословський деїзм з філософською ема-
нацією (космізмом, монізмом): творення — це перехід речі з 
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потенційного стану до актуального, який здійснюється Алла-
хом, але не з «нічого», а з матерії, яка є такою самою стародав-
ньою, як Аллах [480, 60–70]. Як бачимо, Аверроес був одним 
із перших мислителів, хто вийшов на рівень діалогу розуму і 
віри, теології і філософії, науки та релігії у поясненні «остан-
ніх» питань буття. Показово, що його діалогічна творчість — 
через переплетення західноєвропейських та мусульманських 
текстів — здійснила колосальний вплив на розвиток латинсь- 
кої схоластики: аверроїзм набув популярності у релігійному 
раціоналізмі від ранньої августинівської до пізньої абелярів-
ської версій, в академічних колах Сорбонни (Сігер Брабант-
ський) та Оксфорду (Роберт Гроссетест) [51–54; 69, 550–602]. 
У свою чергу, західноєвропейська схоластика визначила тен-
денції розвитку реформаторських течій у пізній візантійській 
патристиці, що утверджували на християнському Сході кон-
цепцію розумового богопізнання (Михайло Пселл, Іоанн Італ, 
Євстратій Нікейський, Сотіріх Пантевген, Михайло Гліка) [192, 
15–23; 497, 5–12]. До контексту даних тенденцій виявилася 
затягнутою і Руська земля (митрополити Іларіон, Климент 
Смолятич, Данило Заточеник) [70; 186, 40; 193; 194; 340]. Від 
античності — до арабо-мусульманського світу, від арабів, пер-
сів, сирійських християн — до Західної Європи, від неї — до 
Візантії, від візантійців — до Древньої Русі: естафета духовних 
цінностей свідчить про умовність поляризації Сходу і Захо-
ду у рамках континентальної матриці простору, дозволяючи 
деконструювати цю дану дихотомію на користь євразійської  
солідарності.

Взаємодія «Я» та Великого Іншого, Бога і світу, у таїнстві 
еманації обумовлює зміст антропологічної моделі в арабо- 
мусульманській культурі, де найбільш діалогічним постає 
етичний суб’єкт суфізму і раціональний суб’єкт фалсафи — 
людина, наповнена Божою благодаттю, здатна до свідомого 
морального вибору, екстарвертна, дієва, рефлексивна, кри-
тична і містично налаштована на інтроверсію одночасно. У цій 
парадоксальній комбінації якостей екстраверсії та інтроверсії, 
інтимності і публічності, сингулярності та універсальності ви-
являється схожість неортодоксальної арабо-мусульманської 
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антропологічної моделі з софійним ідеалом Київської Русі: оче-
видно, її можна пояснити через спільний авраамічний спадок. 
На відміну від жорсткої нормативної моделі людини-колек-
тивіста в ортодоксальному та фундаменталістському ісламі  
(мазхаби, калам шиїтського та сунітського напрямів, хариджи-
ти та ваххабіти), суфізм пропонує індивідуалістичну модель 
людини як суб’єкта духу: модель, яка нагадує нам павликіанські 
асоціації А. Бадью, його концепт людини як нестачі і надлишку 
одночасно, самості, що б’ється за свою автентичність, пруча-
ючись часові, трендові, номінації. Внутрішня суперечливість 
догмату про єдинобожжя (Таухід) призвела до акцентування 
уваги на проблемі пошуку свободи волі людини. З перших ха- 
ліфів і до ХХ ст. в мусульманській культурі тривають супереч-
ки, як погодити тези про одночасно всемогутність і всебла-
гість Аллаха? Якщо Він — всемогутній, то Добро і Зло існують 
з його волі, отже, він не всеблагий, людина — повністю детер-
мінована фатумом і не вирішує своєї долі. Якщо ж він — все-
благий і не відповідає за зло, то він не всемогутній. Якщо при-
пустити, що Аллах не відповідає за зло, це означає, що Він не 
розв’язує і долі людей. Отже, у світі існує свобода вибору, яка 
допомагає людині обрати свій життєвий шлях, зберігаючи вір-
ність події-істині в собі, самості: 

Цель творца и вершина творения — мы.
Мудрость, разум, источник прозрения — мы.
Этот круг мироздния перстню подобен, –
В нем граненый алмаз, без сомнения, — мы [544, 91].
У системі «вахдат ал-вуджуд» людина — це мікрокосмос, 

міра всіх речей, вище творіння Бога, яке постає константним 
образом Творця на тлі безкінечно мінливої пучини сущого 
та порівнюється із дорогоцінною печаткою на обручці, якою 
Аллах позначає свої скарби. Дану тезу поетично засвідчує 
О. Хайям. Швидкоплинність людського буття у парадигмі про-
тиставляється вічності людини як Безсмертного суб’єкта у 
синтагмі, подібно до текстів Гіти, де єдність універсального 
та сингулярного в ситуації екзистенційного абсурду (розриву) 
є очевидною (тут ще напрошується порівняння з хокку про 
стрибок жаби у ставок М. Басьо):
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Ты задался вопросом: что есть Человек?
Образ божий. Но логикой бог пренебрег.
Он его извлекает на миг из пучины —
И обратно в пучину швыряет навек [там само].
Психоаналітичний аналіз суфійського Боговтілення при-

зводить до висновку про утверджувану ісламськими місти-
ками цінність суб’єкта як надлишку в структурі офіціозної 
моралі, сакральним осередком якого є «серце» як «дзеркало» 
Аллаха (пор. із православним кордоцентризмом чи дзенівсь- 
кою містикою): «Мета і смисл шляху — в самому собі знайти 
безмірне» [480, 60], — стверджував ал-Фарід («Щастя — у тобі 
самому» у Г. Сковороди [471, 55]). Ідеал суфіїв — це «доскона-
ла людина» («ал-інсан ал-каміл») — «внутрішня особистість», 
яка досягає повного самовираження через ціле Всесвіту, ін- 
корпоруючи свою сингулярність в універсальність світової 
космічної події. Єдність мікро- та макрокосму постає свідчен-
ням здатності людини до реалізації своєї божественної сут-
ності, до свободи волі, яка, однак, не суперечить вченню про 
всемогутність Творця, бо Аллах, будучи всесильним, допускає 
існування у світі зла і тим самим надає людині можливість 
обирати між добром і злом. У Ібн Арабі читаємо:

...мы Ему принадлежим.
Но разве мы самим собой не обладаем?
Ему во мне принадлежит лиш слово «быть»;
Сколь нами Он, столь мы собой рсполагаем [261; 479, 59].
«Цнотливість нічого не варта, якщо відсутня спокуса поро-

ком», — говорить поет Румі, художній інтерпретатор філосо-
фії Ібн Арабі [460]. Розуміючи людину як вмістилище наданих 
Богом можливостей («капіталу» духовних компетенцій — у 
даному випадку Реального, а не Символічного), суфії не лише 
спростовували ортодоксальну тезу про абсолютну закритість 
Творця для свого творіння, але й заперечували абсолют-
ний фаталізм, реставруючи суб’єкта радикального розриву з  
невблаганною діалектикою історії, долі, смерті. З цього приво-
ду Румі переосмислює твердження Мансур алл-Халладжа «Я є 
Бог», говорячи: дане висловлювання є показником не гордині, 
а вищого смирення, оскільки, кажучи: «Я — слуга Божий», —  
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людина тим самим розмежовує себе і Бога, а кажучи: «Я є 
Бог», — людина тим самим каже: «Мене нема. Є тільки Бог» 
[там само]. Це нагадує «оповитий хмарами» діалог М. Бубера 
з Богом як втілення містичної першоєдності світу в стані «зо-
лотого мовчання» («невисловленого»), східнослов’яснький 
космізм, китайську модель «фокус — поле», недуальну логіку 
Адвайти. Такий діалог — остаточний, це крайня точка теоло-
гічної діалектики як метафізики: він є виявом переходу від 
суб’єкт-об’єктної опозиції (усвідомлення нестачі, роз’єднан-
ня) до воз’єднання людини і Бога через свідоме злиття Сина 
з Батьком. Звідси — утвердження можливості пізнання Абсо-
люту через самопізнання. Так, Румі в одній із притч «Маснаві» 
оповідає про суфія, який, гуляючи в прекрасному саду із сво-
їм другом, замість того, щоб милуватися природою, сидів по- 
одаль, занурившись у свої думи. На запитання товариша, чому 
він не хоче сприймати знаки божественного милосердя, той 
відповів, що бачить їх у власному серці [там само]. Відтак, нам 
надається також і засіб самопізнання/богопізнання: «серце» 
як ядро суб’єктності, універсальної сингулярності істини, яка 
передбачає розрив і синтез, протиставлення і повернення, не-
стачу і надлишок, інтуїтивно-цілісне проникнення і розумо-
ве пояснення, розуміння і мислення, гайдегеріанське Dasein 
у всій повноті екзистенційного стану переходу від Ніщо до  
Всього.

Вищим виявом пізнавальної активності «серця» є стан лю-
бові, у якому людина виходить на особистісний, інтимний кон-
такт з Богом. Розум, рефлексія, суб’єкт-об’єктна розколотість, 
міркування про Бога в третій особі є механізмом пригнічення 
людини, яка намагається накласти умоглядну логічну сітку 
на живий порив, на інтуїцію, на «дихання» Бога. Раціональна 
логіка виділяє лише специфічне, фрагментарне, одиничне, 
конкретне у предметі, втрачаючи бачення картини цілого і 
редукуючи ціле до частки. Натомість пізнання серцем означає 
руйнацію видимого, зовнішнього, уявного, феноменального 
«Я» людини заради виявлення її справжньої сутності та пов-
ного звільнення від детермінізму зовнішнього світу панівних 
означників та умовностей. У Ібн аль-Фаріда читаємо:
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Разрушил дом и выскользнул из стен,
Чтоб получить вселенную взамен.
В моей груди, внутри меня живет
Вся глубина и весь небесный свод [479, 53].
Своїм запереченням чисто раціоналістичної, технократич-

ної, механістичної моделі пізнання, культом «серця» і «свя-
щенної любові» як засобів злиття людини із світом божествен-
ного начала представники ісламського суфізму виявляються 
близькими представникам православної містики: Г. Сковороді 
з його ідеєю кордоцентризму і самопізнання [471; 474], В. Со-
ловйову з його концепцією любові як шляху до тілесного без-
смертя [475], Л. Карсавіну з його розумінням солідарності як 
форми залучення до сакральних глибин буття [279, 150–180]. 
Аналогічні ідеї можна зустріти у концепції досягнення без-
смертя у даосів [313, 272–286]. Дзен-буддійська містична гно- 
сеологічна модель також відстоює інтровертивно-інтуїтив-
ний, цілісний метод пізнання сутності речей зсередини, через 
містичний орган серця («кокоро»), який дозволяв уловити 
швидкоплинну, мінливу, прекрасну мить життя, яка, подібно 
до монади, втілює у собі вічність [483]. 

Діалогічна спорідненість суфізму із традиціями «фалсафа» 
найяскравіше виявляється у спільній для містиків і вчених  
теорії пізнання. У життєписі Авіценни сказано, що після бесіди 
з одним із великих суфіїв великий лікар сказав: «Те, що я знаю, 
він бачить», — а містик, відповідно, «Те, що я бачу, він знає» 
[480, 60–68]. Ібн Арабі згадує, як він, будучи двадцятирічним 
хлопцем, зустрічався з тоді вже немолодим вченим Авер- 
роесом, який зацікавився містичним досвідом мудрого юнака. 
Філософ, поглянувши на безбородого містика, сказав: «Так». 
У відповідь він почув стверджувальне: «Так», — і дуже зрадів 
взаємному розумінню, але невдовзі почув: «Ні», — яке озна-
чало одночасно схожість і відмінність між інтелектуальним 
пошуком істини і станом натхнення, у якому істина не відна-
ходиться через логіку раціональної аргументації, а відкрива-
ється шляхом осяяння [261; 479, 60]. Окрім того, що дані ме-
тафоричні оповіді демонструють нам яскраві зразки розмов 
діалогічного типу (згадаймо буберівську бесіду з християни-
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ном з фразою «Забуто» як формулою радикального розриву в 
любові), вони водночас проливають світло на співвідношення 
суфізму і «фалсафа», містики і науки, духовної та філософської 
істини: спільним для обох традицій є визнання моністичної  
єдності буття, а відмінним — підходи до пізнання істини 
буття. Якщо для суфія, який сповідував містичний пантеїзм, 
істина є інтровертною, внутрішньою, сингулярною та інтуї-
тивною, то для філософа, який сповідував натуралістичний 
пантеїзм, істина є екстравертною, зовнішньою, універсаль-
ною та раціональною. Єдність цих двох начал (інтуїції і розу-
му, одиничності і всезагальності, синкретизму та критицизму, 
негації та позитивізму) — це єдність підходів розуміння та 
пояснення, притаманна для комплексного, психоаналітично-
го, поліфонічного та діалогічного суб’єкта, який рухається від  
діалектичного синтезу (наука) — до метафізичного розриву 
(містика), від діахронії — до синхронії, від парадигми до син-
тагми, від «Я» — до Іншого.

Прихована діалогічність арабо-мусульманської культури, 
можлива завдяки містиці та філософії, підкріплюється ще ре-
лігійно: раціоналістичним потенціалом апофатично непізна-
ваного Абсолюту — образу Бога, закладеного в Корані в якості 
вакууму у символічній структурі. Апофатична теологія, тим 
не менш, не заважала віруючим, уникаючи пустот («порожніх 
місць», зяяння як Реального), вдаватися до їх зшивання зна-
ками (арабесками), практикуючи культ Символічного Реаль-
ного, слова, знаку, мови, тексту як механізмів опосередковано 
герменевтичного та метафоричного пізнання сакрального. 
Текстуальність сприяла розвитку в арабо-мусульманській 
культурі цілісного й синкретичного теоретичного дискурсу, у 
межах якого відбувалося становлення суб’єкта релігійної віри 
як філософської віри, суб’єкта розриву і абсурду, повернення 
і міркування одночасно. З іншого боку, фаталістичне вчення 
ісламу накладало суворі догматичні рамки на вільний роз-
виток філософського мислення і тим самим перешкоджало 
вираженню діалогу суб’єкта з собою як з Іншим та власне з 
Іншим як з Ближнім. Сутність арабо-мусульманського імплі-
цитного діалогізму найяскравіше проявлена у ранньому аске-
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тичному суфізмі, суттєво доповнена у «фалсафі» та виражена 
через спільний для містики та науки ідеал відкритості люди-
ни, культури, світу, Бога. Діалог тут проходить свій повний се- 
міотичний цикл: від сліпого патріархального підкорення ав-
торитету Батька як панівного означника «Свого» (і, відповід-
но, дуалістичного протистояння Чужому в ортодоксальній 
теології) — через раціоналізацію та індивідуалізацію «Я» як 
Іншого (частковий плюралізм у філософії) — до альтернати-
ви відкриття Ближнього Тотожного у космізмі універсальної 
єдності (монізм та містичний пантеїзм). Дана єдність можли-
ва через наявність фігури Третього (сакрального першопочат-
ку, Єдиного, універсалії), який своєю присутністю примирює 
«своїх» і «чужих», спонукаючи їх до зближення: або раптового, 
шляхом переривання ланцюгу означників (в діалогах суфіїв і 
філософів), або поступового, шляхом заперечення і повернен-
ня (окремо через суфійський шлях таррікату та філософський 
шлях дослідження природи). Діалогічним є будь-який релігій-
ний світогляд, що рухається від дуалізму через плюралізм до 
монізму, зафіксованого в теологічній діалектиці як її крайня 
метафізична точка сходження вісей буття. Діалогічною та-
кож можна вважати містичну традицію, зорієнтовану на інти-
мно-особистісні аспекти внутрішньої релігійності, на модус  
«Я — Ти» у спілкуванні з Богом. Внутрішня діалогічність схід-
ної соборності є альтернативою глобальному тупику західної 
матриці прогресу, до яких дійшла сцієнтистсько-технократич-
на модель наукового пізнання modernity із притаманним для 
неї монологізмом. Тому звернення до вивчення Сходу в кон-
тексті філософії діалогу необхідне для деконструкції умовної 
смислової парадигматики «Схід — Захід», породженою куль-
турологічною думкою людства у якості науково-світоглядно-
го фантазму як компенсаційного механізму ілюзорного само-
визначення «Я», побудови ним уявних сценаріїв ідентичності 
перед очима Іншого, занадто Іншого — Сходу. 

У нашому дослідженні ми спробували розглянути імплі-
цитну діалогічність Сходу у вимірах суб’єкта як універсальної 
одиничності на межі з іншим суб’єктом у їх співбутті як події 
істини (Dasein), насмілившись поєднати універсальний фрей-
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домарксизм бадьюанства з гайдегеріанським партикулярним 
традиціоналізмом, інтернаціоналізм — з цивілізаційним істо-
ризмом — у єдиній матриці багатополярного світу. Якщо для 
вивчення діалогічності Індії у вимірах реставрації суб’єкта 
адекватною виявилася позитивна онтологічна модель (ме-
тафізика присутності) в індуїзмі (суб’єкт як Атман/Брахман) 
та одночасно негативна психоаналітична модель буття в буд-
дизмі (суб’єкт як шуньята), то для Китаю підійшли позитивна 
ідеалістична та матеріалістична діалектика в структурі Дао. 
Японо-буддійська культура з її пріоритетом єдності миттє-
вості і вічності в точці схрещення парадигми і синтагми че-
рез дзен виявилася найближчою до негативної діалектики 
сучасного постмодерну (не без впливу модерної ідеї суб’єк-
та як носія просвітленого розуму), а культура арабо-мусуль- 
манського світу у її філософсько-містичних виявах — до он-
тології суб’єкта як надлишку і нестачі одночасно. Наявність 
Логосу як феномену «осьового часу» є критерієм внутрішньої 
діалогічності культури, оскільки філософія є імпліцитним ста-
ном діалогу як роздвоєння «Я» на власне «Я» та ще одне «Я» —  
станом рефлексії, автокомунікації, медитації, солілоквії, по-
роджуючи розділення «Я» на: «Я» та «Я-для-Іншого», «Я» че-
рез Іншого, «Я» очима Іншого, «Я» в конотаціях Іншого, «Я» 
в ідентифікації з нестачею Іншого. А це вже — початок оду- 
хотворення світу у вічному прагненні до зближення з кимось, 
не подібним на «мене», із моїм світоглядним співбесідником. 

Філософія в «осьовий час» народжувалася не однократ-
но, в античній Греції, а багато разів, включаючи східні регіо-
ни: Індію та Китай, Палестину та Іран, пізніше — Японію та  
арабо-мусульманський світ. Саме філософія як Dasein відкри-
ває буття як Existentia у традиціоналістському шляхові дум-
ки, або, мовою психоаналізу, крізь Символічне проривається 
Реальне, коли одиничність (сингулярність) розширює свої 
горизонти до всезагальності (універсальності). Різні онтоло-
гічні моделі у рамках семіотичного та компаративного аналізу 
парадигми і синтагми, самості та Іншого, традиції та іннова-
ції, революції і консервації, акумуляції цінностей культури у 
просторі і трансляції їх у часі [492] дозволяють нам відновити 
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буттєву формулу східної суб’єктності як інтерсуб’єктивності, 
наявності тут цінності людяності — перебування людини на 
межі з іншою людиною, у моральному служінні їй (в обов’язко-
ві) — за умов відсутності на Сході картезіанської моделі суб’єк-
та, яка не повинна механічно накладатися на цей гештальт, 
або жорстко принижуючи його надмірною «іншістю» глобаль-
ного мультикультуралізму, або м’яко (але не менш образливо) 
принижуючи його штучним «кроскультурним» пошуком у тілі  
Іншого «прозахідних» (як, начебто, більш «прогресивних») 
елементів. Схід не як Інший, а Схід як Ближній — таким буде 
наш остаточний висновок. 



Розділ 5

ФЕНОМЕН ТРЕТЬОГО В ДІАЛОЗІ  
ТА ДІАЛЕКТИКА ТРЕТЬОГО





5.1. Фігура Третього в позитивних  
та негативних моделях буття:  

від повноти до пустоти,  
від архетипу до зяяння

Філософська та культурологічна концептуалізація фі- 
 гури Третього в діалозі постає вельми проблематич-

ною, зважаючи на остаточну невизначеність цієї символіч-
ної іпостасі як певною мірою апофатичною фігури. М. Бахтін, 
М. Бубер, Ж. Сартр, Е. Левінас, Г. Марсель, В. Малахов та інші 
мислителі у різні часи намагалися концептуалізувати про-
міжний посередницький простір між «Я» та Іншим в діалозі, 
місце перебування фігури посередника як свого роду міфо-
логічного Трікстера (психоаналітичного трігера), а також 
ступінь його визначеності чи невизначеності, наявності чи 
відсутності у нього позитивної сутності (архетипи чи зяян-
ня), його апофатики чи катафатики, проникності чи непро-
никності, пізнаваності чи непізнаваності, тяжіння до сталої 
точки есенції чи до рухливої процесуальності екзистенції, 
співвідношення зі словом чи «невисловленим», спроможні-
стю правди цілого бути артикульованою за законами грама-
тики чи такою, яка в якості лаканівського Реального (тиші, 
німоти, вакууму, хори, знаку пробілу, тріщини в мові, поза-
свідомого) плаває в паузах «між рядків», між репліками бесі-
ди, і передує мові. Третій одночасно є та не є посередником у 
взаємодії «Я» та «Іншого», оскільки складає частину суб’єкт- 
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ності кожного з них, при цьому вивищуючись над ними обо-
ма в стані трансцендування. Інтеріорність та екстеоріорність 
Третього поміщає його в сферу «екстимного» (прикордонного 
між свідомим та позасвідомим) Ж. Лакана [306–312], змушую-
чи нас тлумачити його як Символічне Реальне. Нам видається 
доцільним тлумачення фігури Третього у контексті, як міні-
мум, шести онтологічних моделей, складених упродовж історії 
філософської думки людства: позитивної онтології присутно-
сті (традиціоналізму), негативної онтології відсутності (лака-
нівського психоаналізу), негативно-діалектичної онтології по-
стмодерну, позитивної ідеалістичної онтології (гегельянства), 
позитивної матеріалістичної онтології (еволюціонізму, марк-
сизму), онтології надлишку (нестачі).

Третій як присутність (Dasein/Existentia М. Гайдегера [542, 
401; 543, 218]) може розглядатися як фундаментальна буттєва 
синтагмальна сталість: архетипи, генокоди, універсалії куль-
тури, цивілізаційні ядра культури, базові загальнолюдські цін-
ності, на яких ґрунтується діалог як на відправній статичній 
точці розгортання його подальшого алгоритму. Універсалії 
культури, інкорпоровані у психіку людини, є надбанням ко-
лективного позасвідомого (К. Г. Юнг) [572–577], нумінозного 
(Р. Отто) [406], сакрального (М. Еліаде) [569; 570]. Такий Тре-
тій лежить у горизонтальній площині синхронії і належить до 
зовнішньої вісі відцентрового зміщення (синтагми): він може 
стосуватися як людства в цілому (універсалізм), так і його  
окремих груп, інтегрованих у загальнолюдську культуру зав-
дяки універсаліям дочірнього (партикулярного) порядку, тоб-
то — етнокультурним архетипам [480; 481, 65]. 

Третій, інтерпретований як статична відсутність у не-
гативній онтології класичного лаканізму, є пустелею Реаль-
ного — вакуумом, зяянням, отвором, «дірою», порожнечею, 
«розривом» в ідентичності, щілиною у мові, знаком пробілу,  
«невисловленим», «хорою», «замовчуваним», «світлою німо-
тою», «універсальною незадоволеністю світом» як загально-
людською негацією (Л. Вітгенштейн, Г. Гадамер, Х. Ортега-і-Га-
сет, М. Епштейн, Ж. Лакан, К. Ясперс, С. Жижек, Ю. Крістєва, 
Ж. Дельоз) [20; 243]. Такий Третій постає домовним, довер-
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бальним, дознаковим началом, яке не семіотизується, не ар-
тикулюється, не ідентифікується, не виражає себе мовою по-
нять, не піддається тотальним словесним формулюванням та 
класичним позитивним визначенням, пручається номінаціям, 
чинить спротив законам граматики. Його найменування (но-
мінація вакууму) призводить до втрати його революційного 
визвольного потенціалу і перетворення Третього на частину 
системи тиску [81–84]. Апофатика Третього як апофатичного 
Абсолюту повною мірою проявлена в індійській йозі (четвер-
та фонема містичного складу АУМ [164; 166; 414]), в даосизмі 
(модель поведінки недіяння та неговоріння «увей» [217; 262, 
70–75; ]), буддизмі (шуньята [434]), дзен (саторі, «золота сере-
дина як відсутність берегів» [483]) тощо. На рівні тексту апо-
фатика Третього постає як генотекст, або підтекст твору, його 
аура (В. Беньямін) [110], правда цілого, що плаває «між рядків» 
[169, 172; 214–215], в паузах між репліками, порожня повнота і 
повна пустота. Такий Третій є метафізичним і він не рухається 
або постає як трансцендентальне позаісторичне джерело діа-
лектичного руху. Метафізика Третього як розриву дотична до 
теологічної діалектики.

У діалектиці матеріалістичного ґатунку Третій — це рух-
ливий марксистський базис розвитку суспільства, його вироб-
нича, символічна або психічна економіка, пов’язана з матері-
альними відносинами (в чистому марксизмі) або з бажаннями 
цих відносин (фрейдомарксизм). Ідеалістична діалектика ви-
мальовує Третього як Абсолютний Дух, який еволюціонує (за-
кон еволюції від себе через Іншого до себе) і щодо якого «Я» та 
Інший є його тимчасовими іпостасями [180]. І лише негативна 
діалектика постмодерну тлумачить Третього як значуще від-
сутнє, тобто фактично заперечує його: постмодерна ризома не 
передбачає диференціації «Я», Іншого чи Третього як знаків і 
значень, події та спогаду, оригіналу та копії, оскільки орієнту-
ється на Інших як Інших, тільки Інших, самих собі Чужих, розо-
середжених одне в одному, розчинених в екстазі плюральної 
віртуальної комунікації і позбавлених спільного начала, якщо 
лише відповіддю на цю релятивну комунікацію не постане ор-
ганізуюча хаос перверзивна копія Батька — замісник у вигля-
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ді машини, що здійснює дигітальний контроль [50, 199]. Утім, 
до пошуку Третього, як до одухотвореної основи спілкування, 
закликають семіотика культури та культурологічна компара-
тивістика, де Третій постає як міра порівняння і, з точки зору 
семіотики, лежить на перетині статики і динаміки, синхронії 
та діахронії, синтагми і парадигми, часу і простору, метафізики 
і діалектики, руху і спокою, часу і простору.

Отже, Третій є одночасно позитивним (універсалії істи-
ни, добра, краси, блага, справедливості тощо) та негативним 
(порожнеча, вакуум, зяяння, розрив, пробіл, тріщина), діалек-
тичним, динамічним, діахронічним, парадигмальним (руха-
ється в часі як закон еволюції) та метафізичним, статичним, 
синхронічним, синтагмальним (перебуває у спокої простору 
як трансцендентне джерело руху), універсалістичним (загаль-
нолюдські смисли) та партикуляристським (етнокультурні 
архетипи). Амбівалентний характер Третього на перехресті 
горизонтальної та вертикальної семіотичних осей метонімії 
та метафори, «Я» та «Ми», уявного значення та реально-сим-
волічної мови, Сходу і Заходу, історії і структури, монізму і 
плюралізму дозволяє нам найбільш повно витлумачити його 
у контексті постлаканівської психоаналітичної онтології над-
лишку як «другого Іншого» — частини самості кожного із 
взаємодіючих суб’єктів, яка не піддалася апропріації і яка від-
повідає за наші совість, самість, довільний етос, здатність до 
суб’єктивного свідомого морального вибору. Ці спроможності 
завжди складають одночасно нестачу і надлишок (шлейф): 
вони не вербалізуються, не семіотизуються, вони є самим Ре-
альним, Реальним Реального, станом любові як станом корот-
кого замикання, блимання знаків, розходження ланцюгу па-
нівних означників, що виймають суб’єктів з полону редукцій, 
стереотипів та інших форм символічного насилля. 

Третій як нестача-надлишок-любов дозволяє через сучас-
ний теоретичний психоаналіз вивести діалог до горизонтів 
неомодерну, четвертої хвилі розвитку суспільства в руслі уні-
версальної етики, що в принципі відповідає вихідним інтер-
претаціям Третього як Над-Закону (внутрішнього Закону) у 
М. Бубера («сфера між») [138, 99-100] та Е. Левінаса («облич-
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чя») [314–328] — до моменту апропріації діалогістики полі-
тикою мультикультуралізму. Повернемо ж іменам їх значення, 
спираючись на вчення Люблянської школи та бадьюанство. 
Третій як нестача і надлишок — це не просто копія, що відо-
бражає оригінал (традиціоналізм, модерн, позитивна онтоло-
гія), не просто копія, що втілює втрату оригіналу (лаканізм, 
негативна онтологія), не копія копії (постмодерний потік си-
мулятивної темпоральності), це — копія як культурна фор-
ма, що містить надлишок справжнього, не вписаний у жодну 
із символічних структур, оскільки любов не зводиться до за-
чарування панівним означником об’єкту бажання, вона не є 
фасцинацією перед екранною личиною petit a. Спроба онтоло-
гізувати Третього через новітню програму буття на основі се-
міотики та компаративістики — це спроба реставрації суб’єк-
та істинної події там, де мультикультуралізм оголосив зяяння, 
байдужість та іронію. 

Якщо Третій є статичним, якщо він не рухається в часі, то 
відбувається миттєвий метафізичний розрив, раптовий про-
рив до Ближнього як до універсального солідарного суб’єкта. 
Тоді Третій є миттю прозріння в стані щирого просвітлення у 
любові. Якщо Третій діалектично еволюціонує від порівняль-
ної міри через терпимість до любові, то Чужий поступово оду-
хотворюється у Ближнього через стадію Іншого, проходячи у 
якості тези, антитези та синтезу етапи ворога, дивака, друга. 
Діалектика містить ядро метафізики — позапокладене дина-
міці трансцендентальне джерело руху, а метафізика містить 
ядро діалектики — синтез як злиття надлишків (діалектичне 
поєднання у стані радикального розриву): синхронія і діахро-
нія, статика та динаміка, синтагма та парадигма перетинаєть-
ся в нульовій точці етичного суб’єкта (Третього), що поєднує 
самість та іншість. Завдяки Третьому «Я», яке спочатку нале-
жить діалектичній вертикалі особистої творчості (метафори), 
надалі входить у метафізичну традицію «Ми» (метонімію), ру-
хається від пустоти значення до повноти знаку реально-сим-
волічної мови, виражаючи себе через Великого Іншого та 
розширюючи свої межі до космічних, соборних кордонів. Зав-
дяки «Третьому» світ стає втіленням і дзеркалом «Я». Завдя-
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ки «Третьому» «Я», що продукує індивідуальні уявні значення 
ідеальної свідомості, рухається від пустоти знаку до повноти 
значення у дискурсі мовлення і визначається у конотаціях ма-
лого Іншого, так що стає дзеркалом світу, але одночасно долає 
трагедію надмірної індивідуальності, жертвуючи своє «Его» 
на користь традиції, спускаючись з вертикалі у горизонтальні 
глибини загальної культури і перетворюючи себе на виразни-
ка одухотвореного архетипу. 

Семіотика і компаративістика Третього в культуроло-
гії роблять його перетином зовнішньої горизонтальної вісі 
з внутрішньою вертикальною віссю, точкою зустрічі «дня» 
і «ночі», часу і простору, Сходу і Заходу, сингулярності та уні-
версальності, негативності і позитивності, традиції та новації, 
революції і консервації. У схемі еволюції діалогу «Чужий — Ін- 
ший — Ближній» Третій відповідає за послідовність процесів 
зшивки, розшивки та перепрошивки, першоєдності, роз’єд-
нання та воз’єднання, центризму, ексцентризму і знову цен-
тризму, спілкування, свободи і любові, сліпого злиття нестач, 
усвідомлення нестачі та усвідомленого злиття нестач двох чи 
більше співбесідників: Батька і Сина, донора та реципієнта в 
культурі. Історія становлення діалогічної філософії завжди 
була тісно пов’язана з Третім як з осмисленим почуттям любо-
ві — основи гуманності людських стосунків поза «ярликами», 
які накладає суспільство на окремих людей як на носіїів від-
повідних соціалдьних статусів та суспільних ролей. У любові, 
яка складає альтруїстичну основу універсальної солідарності, 
Третій, якщо припустити, що він має діалектичний характер 
та еволюціонує у парадигмі часу від міри порівняння на стадії  
Чужого через толерантність на стадії Іншого до солідарності 
на стадії Ближнього, проходячи усі символічні діалекти діалогу 
(ненависть, толерантність, любов), — це фігура посередника в 
позитивній діалектиці модерну. Одночасно діалектична при-
рода не позбавляє Третього метафізичної статичності в нега-
тивній онтології психоаналізу та онтології надлишку, де Тре-
тій постає як радикальний метафізичний розрив з будь-якими 
лініями темпоральності на користь внутрішньої доброти, про-
никливості, ніжності та раптової щирої прихильності.
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Отже, можемо попередньо постулювати, що Третій є одно-
часно позитивним і негативним, присутнім і відсутнім, внут- 
рішнім та зовнішнім, статичним і динамічним. Орієнтація на 
«провіденційного співбесідника» (О. Мандельштам) [366] пе-
редбачає спроможність людини до переживання почуття лю-
бові, у стані якої людина творить саму себе й інших — через 
себе — як через Третього. Необхідність і складність спілкува-
тися, дружити, любити, розуміти одне одного, солідаризувати-
ся — це вічна проблема людства, до якої воно зверталося на 
всіх етапах своєї історії. Тому цінність діалогічності має бага-
то різночасових виявів, семантичних відтінків, тлумачень: від 
байдужої терпимості, лояльності, репресивно-пасивної толе-
рантності й ліберальної іронії — до відвертої прихильності 
й гостинності, активної дії та доброзичливості, спрямованої 
на самопожертву заради любові до Ближнього, на самореалі-
зацію через самовіддачу, на відмову від егоїзму заради збере-
ження індивідуальності. Найбільш повно цінність Третього як 
позитивної універсалії буття розкрита у лоні християнської 
культури, де, на відміну від східного, синкретичного та моні- 
стичного, традиціоналізму, завжди домінувала першопочатко-
ва відмінність («складка») Іншого, що була відправною точкою 
взаємодії суб’єкта із суб’єктом, який позбавляється рис об’єкт- 
ності, та стала основою подолання конфлікту через діалог.  
Діалог існує не там де є сліпа нерефлексивна першоєдність і 
не там де є лише рефлексивне роз’єднання. Повторимо ще раз: 
діалектично діалог являє собою рух від тези через антитезу до 
синтезу, від першоєдності через роз’єднання до воз’єднання, 
від центризму через ексцентризм до центризму, від зшивки 
через розшивку до перепрошивки, від неусвідомленого злиття 
через усвідомлення відмінностей до свідомого злиття, тобто —  
це динаміка Чужого, Іншого, Ближнього, єдності нестач, ди-

5.2. Християнство  
як концентрована іпостась Третього:  

Закон та Над-Закон, діалектичний синтез  
і метафізичний розрив



Розділ V

■ 240 ■

ференціації кожної нестачі та ідентифікації нестач, — дина-
міка, яка відбувається в умовах наявності суб’єкта та об’єкта, 
які бажають подолати свою розколотість через Третього, що 
одночасно може як еволюціонувати разом з діалогом (міра по-
рівняння, толерантність, любов), так і поставати істиною-по-
дією, миттєвим станом переривання ворожості, радикальним 
метафізичним розривом з ланцюгом панівних означників, що 
раптово перетворює непроникну сутність Чужого в оголену 
нестачу Ближнього. Все залежить від ступеня готовності спів-
бесідників до прориву у царину Реального крізь спайки панів-
них означників Символічного: або вони готові це зробити мит-
тєво, раптово, стихійно, спонтанно, під впливом прикордонної 
кризової ситуації, або йдуть до цього поступово, поетапно, по-
слідовно, планомірно, в ході еволюції, в процесі діалектичного 
прогресу діалогічних відносин. 

Християнська універсалістична концепція любові — це сво-
го роду «концентрованиий екстракт» вищих виявів діалогічно-
го світобачення. Адже суб’єктом (і об’єктом) почуття любові 
як сакрального начала в людині є Ближній, який, згідно, хри-
стиянських уявлень, належить до категорії не «своїх», а саме 
«чужих». Ближній є апріорним абсолютним Чужим — ворогом, 
що раптом чи поступово став предметом гуманного ставлення. 
У Ближньому вбачаємо архетипічну фігуру Чужого, що зазнає 
гуманізації та онтологізації. Його сприйняття не має нічого 
спільного із кровною спорідненістю, племінною солідарністю, 
етніцизмом, ксенофілією: це встановлення духовного зв’язку з 
Іншим як з продуктом «осьового часу» — епохи виникнення фі-
лософії, прориву Логосу крізь Міф. Третій є Софією (мудрістю) 
і Логосом (розумом) одночасно, стиком чоловічого та жіночо-
го, духовного і душевного начал. Любов до Ближнього — чисто 
спіритуалістичне, безкорисливе, альтруїстичне (але не роман-
тичне, не ілюзорне!) переживання, яке формується попри інди-
відуальну вигоду, виключно як самозабуття та самопожертва, 
засновані на категоричному моральному імперативі. Здійснен-
ня цієї любові — вищий акт альтруїзму, результат подолання 
первинного екзистенційного страху перед Чужим, огиди, ре-
сентименту і ксенофобії. Звільнення від ксенофобії становить 
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відправний пункт і водночас ідеал діалогічної філософії. Тому 
ми і говоримо про християнську концепцію любові як квінте-
сенцію символічної іпостасі Третього. 

Християнська духовна традиція у заповідях любові дала 
чистий вияв діалогічного ставлення людини до людини, у 
якому Третій займає одночасно внутрішнє парадигмальне 
(Над-Закон, Благодать Нового Завіту, прощення) та зовнішнє 
синтагмальне (Закон Старого Завіту, справедливість) місце, 
він є універсальною і одночасно сингулярною істиною, прав-
дою, що рухається, але при цьому залишається нерухомою. 
На нашу думку, незважаючи на генетичну спорідненість між 
християнським віровченням і концепціями майже усіх фі-
лософів-діалогістів, включаючи іудеїв (М. Бубер, Е. Фромм, 
К. Ясперс, Ф. Розенцвейг, Е. Левінас, В. Франкл та інші), пробле-
ма розгляду християнської культури крізь призму діалогічної 
філософії залишається мало дослідженою. Відповідно, важли-
вим завданням є здійснення цілісного аналізу ідеї діалогічно-
сті на матеріалах християнської системи цінностей. Відправ-
ною точкою дослідження обрано нами християнську традицію 
від пізньої античності, часу зародження і становлення єван-
гельського християнства, надалі розглянуто рух церковного 
християнства через Середньовіччя в західнохристиянській та 
східнохристиянській версіях, а завершальним пунктом обрано 
світську культуру Заходу ХХ ст. в аспекті відтворення і функці-
онування християнських архетипів. Діалогічність, усвідомле-
на як християнська цінність, сприймається у якості ідейного 
прообразу діалогу.

Завдяки почуттю любові ми можемо здійснити спробу 
онтологічного визначення суб’єкта в істині як форми емана-
ції творчої енергії, яка дозволяє поєднати трансцендентне та 
іманентне, божественне і людське, небесне і земне, високе і 
низьке, сакральне і профанне, розум і віру, матерію і дух поза 
уявними сценаріями ідентичності Іншого. Представник шко-
ли в Люблянах філософ А. Зупанчич пише, що любов є піднесе-
ною комедією у тому сенсі, що в ній усі вияви взаємного буття 
люблячих, — як високо сакральні, так і вульгарно фізіологіч-
ні, — однаково викликають добрий сміх [246, 67–86]. Цей сміх 
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є пустою повнотою і повною пустотою найвищого духовного 
почуття в Реальному, знаковим рухом між приголосними і го-
лосними, значеннями і знаками, змиканням та розмиканням 
вуст у семіотиці. Показово, що У. Еко, С. Жижек, А. Бадью, М. До-
лар, А. Зупанчич, А. Грамші позбавляють любов лаканівського 
тиску маніпулятивного регістру Символічного, тим самим ви-
являючи прихований метанаратив сакрального як Реального 
у складі зовні цинічного, але приховано традиціоналістського 
(і навіть модерно консервативного) постмодернізму як нової 
форми діалектичного переродження традиції Одкровення, на 
що багаторазово вказував Ю. Габермас, інтрпретуючи постмо-
дерн як «шлейф» потенційно незавершуваного проекту мо-
дерну [171]. Любов — це форма екзистенційних стосунків між 
людьми за божественним принципом: «Любов є сам Бог. І поза 
любові немає Бога, любов робить людину Богом, а Бога люди-
ною», — писав свого часу атеїст Л. Фейербах [515, 95], остан-
ній з представників німецької класики, який, будучи автором  
«філософії любові» (туїзму), при усьому своєму позитивіст-
ському матеріалізмі, перегукується з посланнями апостолів 
Іоанна та апостола Павла. Л. Фейербах стверджує, що любов 
людини до людини є шляхом до визначення цінності її існу-
вання, а тим самим, — до визначення існування зовнішніх ре-
чей як таких, що не втратили своїх: ваги, секретності і таєм-
ниці, не перетворилися на пусті знаки, маючи цінність, смисл 
і призначення, тілесне або духовне, побутове або символічне, 
але все одно, з онтологічними адекваціями [там само, 90–145]. 

Речі не можуть втрачати своєї тілесної (секрет, вага, таєм-
ниця, хаптика) і духовної (архетип, образ, ідея, символ) цін-
ності, буття повинне мати ознаки достеменної автентичної 
онтологічності — фізичної чи психічної, духовної чи тілесної, 
повсякденної чи символічної, негативної чи позитивної, — 
щоб бути справжнім буттям, перебування в якому чи навіть 
деміургічне користування яким складає екзистенційну при-
году, ініціацію, катарсис, сп’яніння, життєвий ризик без га-
рантій безпеки, — так, можливо, і споживацьку насолоду, але 
насолоду справжню, а не трансгресивну й вихолощену до си-
мулятивних кави без кофеїну чи безалкогольного пива. Буття 
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передбачає Реальне: жах і благоговіння, страх і трепет, зачару-
вання і паніку, молитву і медитацію, любов і ненависть, про-
тягування і відштовхування, замилування та огиду. Симуляція 
як зустріч з пустелею Реального передбачає не просто помно-
ження порожніх символів престижу чи капіталу, але й втрату 
будь-яких символів як таких, коли матеріальні речі і духовні 
феномени перестають бути «таємними» речами і значущими 
повідомленнями, але стають просто функціональними мате-
матичними інтерфейсами, інструментми зручної машинерії з 
мінімальним символічним навантаженням екологічно безпеч-
ного бренду, відтворюючи трангресію відчуженого бажання у 
масовому виробництві розважальної інформаційної машини, 
яка відтворює саму себе в режимі ентропії і смерті, подібних 
до невпинного росту ракової пухлини. Фантазм — це позірно 
екологічно безпечна ракова клітина, розмноження якої три-
ває вічно. Любов, отже, — єдине мірило реальності зовніш-
нього світу, критерій істинності наших уявлень про нього, без 
неї існують лише екстаз комунікації, релятивне й пласке, фор-
мальне та оперативне, партнерське та ділове, ситуативне та 
прагматичне, математичне та абстрактне, спілкування як ди-
фузія та розчинення, симуляція та гіперреалізм, як виконан-
ня життям ролі самого себе через Уявне за допомогою цифри 
Символічного в Інтернеті, як дигітальний контроль віднині 
безпечних перверзій. У цьому ракурсі любов є виявом «туїз- 
му» — розуміння людини як істотно пов’язаної з іншою лю-
диною — і нове уявлення про релігію — як про «людську 
релігію», що є «зв’язком двох людей» (апелюючи до антро-
пологічно переосмисленого значення латинського слова «reli- 
gio» — «зв’язок»: «Людина людині Бог»). 

Імпліцитно християнський матеріалізм Л. Фейербаха здій- 
снює значний вплив на формування філософії діалогу М. Бубе-
ра, Ф. Розенцвейга, Г. Марселя, Е. Фромма. Але, на відміну від 
атеїстично налаштованого Л. Фейєрбаха, М. Бубер розширив 
стосунки діалогу від міжособистісних до релігійних, охопивши 
формулою «Ти» Абсолют у його містичній життєвій даності, 
трансцендентній та іманентній одночасно (хоча і вважав мі-
стику хворобливою формою досвіду, надаючи перевагу інтуї-
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тивно-мовчазній рефлексії) [136–142]. Е. Фромм, спираючись 
на категоричний моральний імператив І. Канта, перетворив 
любов на засіб спасіння особистості в знеособленому світі ма-
шинних механізмів [529–534]. Пошуки втраченої цілісності 
суб’єкта трансгресивного відчуження у «прикордонній» ситу-
ації часу, характерними ознаками якого були глибокі соціальні 
потрясіння, світові і громадські війни, національно-визвольні 
рухи підкорених народів, зміна суспільно-економічного об-
личчя світу внаслідок індустріалізації, руйнування традицій-
ного устрою життя, відчуження, втрата віри, занепад мораль-
них цінностей, спонукали багатьох мислителів до невтішних 
діагностик щодо моделювання цивілізаційної людини ХХ сто- 
ліття: «Бог помер» (Ф. Ніцше); «людина-маса» (Х. Ортега- 
і-Гассет); «цивілізація молодих» (М. Федоров); «вискочка», 
«Parvenu» (М. Бердяєв) тощо. 

Глибоке розчарування в лінійному історичному прогресі 
(Ф. Боас), занепокоєність долею західної цивілізації, «криза 
культури» (Ф. Ніцше, Л. Толстой, М. Ганді), схвильоване ес-
хатологічне передчуття буржуазної ентропії (О. Шпенглер, 
Г. Дебор, П. Бурдьє), «незадоволення культурою» (М. Бер-
дяєв, З. Фройд), «самотність» після закриття «дверей до раю» 
(Е. Фромм) — усі ці умонастрої спонукали багатьох класичних 
філософів віднаходити нові ціннісні пріоритети, які б сприя-
ли подоланню відчуження і самотності кризової свідомості 
маргінала, бродяги, одинака, бунтаря, номада, що і породило 
бунти в Сорбонні 1968 року, які розпочалися з індивідуалізації 
суб’єкта у його спротиві структурі і завершилися поверненням 
суб’єкта в структуру [362, 32]: помінялася лише сама струк-
тура — від командно-адміністративної директивної машини 
держави (етатизму) до гедоністичної та примусово естетичної 
машини бажань (консюмеризму). Есхатологічна нервозність 
пізнього модерну трагічно завершилася легковажним циніз-
мом постмодерну, який використав усі модерні поняття для 
деконструкцій модерної метафізики, але так і не позбавився її 
ядра (це свідчить на користь габермасівської думки щодо не-
вичерпності проекту модерну). Інтенцією внутрішнього тра-
диціоналізму сповнені твори майже всіх постмодерністів як 
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представників «нового середньовіччя» (Ж. Дерріда, Ж. Ліотар, 
Ж. Дельоз, Ж. Лакан періоду Символічного, П. Ріккер). Утім, це 
не завадило номінації та апропріації філософії постмодерну 
глобалістичним мультикультуралізмом, і трагедія спустошен-
ня Іншого Е. Левінаса — яскраве тому свідчення. 

Виникає гостра потреба у новому одухотворенні людства, 
у відродженні «осьового часу» К. Ясперса [580, 430–445], у  
реставрації універсалій культури, які прийняли б новий ви-
гляд, позбавившись надмірного модерного раціоналізму і 
одночасно — завдяки своїй екзистенційності — склали б ту 
внутрішню поетичну традицію, яка може шляхом перепро-
шивки суб’єкта подолати його постмодерний вакуум. Ми вба-
чаємо такі універсалії саме в християнстві, не погоджуючись 
з трактовкою догматичного марксизму щодо християнства як 
релігії підкорених і гноблених трудящих, що виникла внаслі-
док їх страху перед силами природи і класового суспільства, 
а також в результаті їх боротьби, уособленої в образі розіп’я-
того Бога-Сина, проти гегемонії Батька. Пояснення Е Фром-
ма про поступове витіснення образу Сина образом Батька в 
Святій Трійці [531] як реверанс владі, що легалізувала хрис-
тиянство, також не відповідає глибинній містичній сутності 
тріади іпостасей як результату діалогу християнства з неопла-
тонізмом, де Єдине, Розум, Душа (Бог-Отець, Бо-Син і Бог-Дух 
Святий) є одночасно динамічними ступенями (діалектикою) 
і статичними складовими (метафізикою) моністичної теоло-
гічної єдності, яка фіксує не прославляння одноосібної влади 
царя (що, однак, не виключає зловживання правителями цією  
ідеєю), а передбачає софіологічну цілісність світу в сакрально-
му (святковому) стані містичної єдності. Крім того, ми стика-
ємося з цікавим фактом. Незважаючи на обіцянку порятунку 
найбільш стражденним стратам населення, універсалістич-
не християнство не набуває широкої підтримки у найбільш 
пригнобленого за Талмудом прошарку давньоєврейського су-
спільства — селянства і міської бідноти (в Талмуді — «люди 
землі», «амгаарець»), жахливе ставлення до яких з боку зем-
левласників-садукеїв та священників-фарисеїв можна порів-
няти хіба що із ставленням брахманів до шудр і безправних 
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жінок в традиційній Індії: адже ам-гаарець не мали правових 
гарантій, існували у жахливих побутових умовах, сповідували 
умонастрої ксенофобії та етноцентризму, тому вселенські ми-
лосердні заклики християнства для фундаменталістів, напов-
нених мрією про національне й соціальне звільнення, були не 
досить зрозумілі. Натомість до числа активних поширювачів 
християнства входили достатньо заможні люди.

У містичній єдності Трійці позиція (Батько) і негація (Син), 
метафізика і діалектика, консервація і революція, Пантокра-
тор і Кенозис сходяться в одну точку повноти-пустоти і пусто-
ти-повноти (нульову фонему як ім’я Бога, або істину-подію).  
З цього приводу варто нагадати висловлювання М. Бердяєва, 
який змінив погляди з марксистських на християнські, не зра-
дивши внутрішнім архетипам своєї самості: «Бути християни-
ном не означає бути слухняним рабом» [112, 308]. Відмітимо 
історичний факт, на який свого часу звернув увагу український 
історик-марксист М. Брайчевський [135]: більша частина ан-
тифеодальних рухів Середньовіччя (протести Дж. Уікліфа, 
Я. Гуса, Дж. Болла, Т. Мюнцера, Н. Сорського.) спиралася саме 
на соціальну доктрину християнства, де вчення про непротив-
лення злу насиллям щодо власної персони поєднувалася з ви-
могою не миру, а меча, якщо це стосується життя Ближнього 
та страждання за істину любові з практичним служіння їй у дії, 
впертості та переконаннях.

Які християнські архетипи, якими вчасно не скориста-
лися бідні ортодоксальні іудеї (незважаючи на звернення до 
них апостола Павла), фіксують визвольний, емансипаційний 
потенціал християнства? На нашу думку, мова йде про дві 
ключові ідеї, а саме: ідея категоричного осуду насилля і вла-
ди «кесарів» як інституту насилля [Мт. 20:27] та ідея вищої 
загальної універсальної рівності [Мт. 5:7]. Щодо першої ідеї 
читаємо: «…Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а 
вельможі їх тиснуть. Не так буде між нами, але хто великим із 
вас хоче бути, — хай буде слугою він вам. А хто з вас бути пер-
шим бажає, — нехай буде він вам за раба» [Мт. 20:25-27]. Щодо 
загальної рівності: «І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то 
що особливого робите? Чи й погани не чинять так?» [Мт. 5:47]. 
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Інтернаціональний, світовий, революційний дух раннього 
християнства уособлював діалектичну зміну Закону як авто-
ритарної традиції букви, послуху і обов’язку на Благодать як 
гуманістичну традицію духу, милосердя і прощення: одночас-
но діалектика була сповнена метафізичного розриву, оскіль-
ки Воскресіння є не етапом подолання смерті, а місцем, де для 
смерті немає місця, поза-покладанням іманентним правилам 
телеологічного розвитку античного космосу, екзистенційним 
абсурдом Квінта [487]. 

5.3. Апостольська місія  
як універсальна подія любові:  

сучасні діалекти революційної свободи  
як традиційної солідарності 

Незважаючи на датування М. Вебером та К. Ясперсом 
«осьового часу» як епохи переходу від міфологічного партику-
ляризму до філософського універсалізму більш раннім за хри- 
стиянство періодом середини І тисячоліття до н.е. [580, 18], 
зміна корпоративної системи цінностей на систему цінно- 
стей універсально-індивідуалістичного порядку у християн-
стві остаточно утвердило солідарність як цінність міжкультур-
ної комунікації, духовного діалогу різних народів світу. Люд-
ство пройшло переламний момент: від локальних цивілізацій 
до єдиної світової культури (А. Тойнбі) [494]. На рефлексивно- 
ідеологічному рівні зазначене відображається у переході від 
циклічної моделі культури, заснованої на статичному радіаль-
ному типі сприйняття просторово-часових реалій, до лінійної 
концепції культурно-історичного процесу та динамічно-марш-
рутного хронотопу, закладених в іудейській історіософії, яка 
вперше утвердила цінність прогресивістсько-есхатологічної 
еволюційної історії із зав’язкою, кульмінацією та розв’язкою 
[113; 570] і в межах цієї позитивної ідеалістичної діалекти-
ки (не плутати з постмодерною негативною діалектикою) 
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утвердила неповторну одиничність і цінність сингулярної іс-
тинної події. «Осьова доба» стала часом відкриття людяності 
в людині, заснованої, за М. Гайдеггером, [543, 199-220], у хри-
стиянському персоналізмі як першій історично відомій версії  
реального буттєвого гуманізму. Глибинний світоглядний зміст 
християнства виявляється ширшим за його соціально-класо-
ві детермінанти «релігії знедолених» і сходить до загально- 
людських цінностей релігії мужності бути всупереч страхам 
смерті, долі, вини і порожнечі. Переживання альтруїстичного 
почуття любові передбачає пасивну витривалість щодо влас-
них страждань, що поєднується з одночасною активною від-
критістю щодо мук Іншого, здатністю надати йому дієву до-
помогу і порятунок. Панівні класи феодального суспільства 
прагнули використати для захисту своїх владних інтересів 
лише пасивні тези християнського віровчення, механічно ви-
хоплюючи їх з контексту і спотворюючи їх зміст, але пам’ята-
ємо сказане великим німецьким філософом-соціалістом-хри-
стиянином: «Зловживання ідеєю ще нічого не говорить про її 
походження» — за словами П. Тілліха [488, 329]. 

Любов до Ближнього, використана політичною владою, 
може стати волюнтаристською парадигмою пасивної чи ре-
пресивної толерантності щодо Іншого, надто Іншого, але лише 
за умов вивітрювання змісту активної набожності у любові як 
у засобові богопізнання. Іоанн Богослов у І Соборному послан-
ні твердить: «Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог 
є любов» [Ів. 4:8]. І далі: «Бога ніхто ніколи не бачив: якщо ми 
любимо одне одного, то Бог у нас перебуває, і любов його удо-
сконалилася в нас» [Ів. 4:12]; «Бог є любов, і хто пробуває в лю-
бові, пробуває той в Бозі і в нім Бог пробуває» [Ів.4:16]. Містич-
на філософема «Бог є любов» розкривається через осмислення 
спокутувальної жертви Христа [Ів. 4:9-10]. Любов у християн-
стві є світовим началом, що виходить і з самої сутності Бога, 
і з самої природи людини як богообразної та богоподібної іс-
тоти. Звідси випливає висновок про подвійний вектор любо-
ві як онтологічного божественно-людського принципу: люди 
повинні любити Бога і люди повинні любити Ближнього, ді-
ючи за образом і подобою Бога оскільки любов до Бога реа-



Євгенія Більченко

■ 249 ■

лізується через Ближнього і навпаки, ціле здійснюється через 
частку, а частка — через ціле. У апостола Іоанна читаємо: «Ми 
з того пізнали любов, що душу Свою Він поклав був за нас. І ми  
мусимо класти душі за братів» [Ів. 3:16]; «Улюблені, коли 
Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного!»  
[Ів. 4:11]. Любов до Ближнього, відтак, стає головним прин-
ципом християнської етики [Мт. 22:39] та найвищою серед  
людських чеснот: «Коли я говорю мовами людськими й янголь-
ськими, та любові не маю, — то став я як мідь та дзвінка або бу-
бон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці 
й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставля-
ти, то любови не маю, — то я ніщо! І коли я роздам всі маєтки  
свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, — 
то я пожитку не матиму жодного» — у апостола Павла [1 Кор. 
13:1-3].

Любов у Павла перевищує усі духовні якості — навіть на-
дію і віру (власне, любов і є активною формою віри в мило-
сердного Бога та мужність сподівання на його прийняття). 
Окремі вияви ціннісної рефлексії над смислом любові містять 
попередні сакральні тексти, особливо після «осьової револю-
ції» (П’ятикнижжя Мойсея, Пісня Пісень, Бхагавадгіта, Упані-
шади, діалоги Платона та бесіди Конфуція). Цінність любові 
набуває продовження у творчості численних діячів релігійної 
східноєвропейської та західноєвропейської культури (Григо-
рій Ниський, Іоанн Дамаскін, Григорій Богослов, Василій Вели-
кий, М. Екхарт, В. Соловйов, М. Бердяєв, Л. Карсавін, П. Флорен-
ський), та світської парадигми (Е. Фромм, Г. Марсель, М. Бубер, 
В. Франкл та інші). На відміну від іудаїзму та античності, хри- 
стиянство значно розширило зміст цього поняття, перетво-
ривши любов з категорії біологічної, етнічної, кровної, гендер-
ної, сімейної, громадської, групової (партикулярної) в універ-
сальну філософську категорію, що фіксує духовну активність 
індивідуального суб’єкта, а через нього — всезагальну духов-
ну активність людства, яка становить базовий закон Всесві-
ту. Любов починає усвідомлюватись як всепоглинаюча бра- 
терська близькість людини до людини незалежно від її част-
кових ознак. 
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З проблемою Третього — героя істини любові у діало-
зі суб’єктів через їх другу обопільну моральну іпостась, яка 
утворює інтерсуб’єктивність, — пов’язана не менш важлива  
проблема визначення універсалій культури як її сутнісних 
основ, щодо якої представники есенціалізму (від Ансельма 
Кентенберійського та Августина Блаженного, від С. Пуфендо-
рфа до Ж. Руссо, від Іоанна Дамаскіна до Р. Декарта, від Г. Ско-
вороди до В. Соловйова) наполягають на вродженій природі 
універсальної моральності як богоподібної якості людини, за-
кладеної у неї самим Творцем і такої, що служить онтологіч-
ним доказом буття Божого. Починаючи від тези Т. Гоббса про 
«війну всіх проти всіх» і, особливо, від З. Фройда та Ф. Ніцше 
з їх танатологічними конотаціями, агресивна природа люди-
ни як симптом позасвідомого (Реального) стала вважатися 
більш прийнятною позицією для едипальних суспільств табу, 
що і породило через атеїстичий екзистенціалізм Ж. Сартра 
та А. Камю — екзистенціальну модель філософування, згідно 
якої сутність людини — це значуще відсутнє, в неї не закладе-
не жодне субстанційне ядро, але має місце темпоральне роз-
гортання людяності у процесі виховання і самовиховання, що 
значно розширює сектор свободи та відповідальності людини 
за її перетворення у власне людину. Побоювання патрональ-
ної метафори «Генерала», втіленого в церковно-догматичних 
табу, визволило людину з-під тиску директивної державної 
цензури, але увігнало її у режим залежності від нового Левіа-
фана — власних відчужених бажань. І навпаки: християнство, 
яке на перший погляд «програмує» особистість її богоподіб-
ною сутністю, закладеною ззовні, не виключає індивідуаль-
ний розвиток і не позбавляє людину свободи. Це обмеження 
є не стільки закріпаченням і поневоленням, скільки новим 
розумінням свободи як моральної необхідності — трактовки, 
що знаходить свій пізніший доробок у Б. Паскаля, Б. Спінози, 
І. Канта, К. Маркса. Змінюється сама суть розуміння свободи, 
яка постає як теургія (богодіяння) — реалізація людиною сво-
єї боголюдської сутності, здійснення свого призначення до 
святості, свідомий етичний вибір, довільний етос.

Саме християнство, за твердженням К. Вагнера, «було 
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звільненням особистості від сліпої космологічної залежності, 
наділенням особистості своєю волею», в результаті чого «пи-
тання про свободу волі надовго стало предметом філософсь- 
ких суперечок» [151, 19]. Цю думку підтверджує А. Бадью в 
теорії радикального розриву з ситуацією погоджених зав-
дяки аргументам символічних авторитетів Логосу і буття в 
античному циклічному замкнутому світі на прикладі етич-
ного універсалізму апостола Павла як логіки абсурду [82, 60].  
Звільнення від космологічної залежності відбувається за ра-
хунок розвитку суб’єкта — його розуму, мислення, свідомості, 
що робить можливим вихід індивіда за власні іманентні межі 
та піднесення її до Бога (трансценденція у вертикалі парадиг-
ми, що одночасно є заспокоєнням в святоотецькій традиції 
синтагми: раннє і пізнє християнство мають очевидну спадко-
вість, попри намагання марксистів їх категорично розділити 
на «демократію» общини та «деспотію» церкви). 

Людина як носій свободи є суб’єктом вільного вибору 
власного життєвого шляху у контексті боротьби світла і піть-
ми, Добра і Зла. Свобода волі людини у християнстві свідчить 
про безкінечну доброту Творця і одночасно про його безмеж-
ну могутність: парадоксально переплітаються уявлення про 
свободу і необхідність — діапазон свободи передвизначений 
Богом, сам факт свободи є доказом на користь покірності Богу, 
у цій покірності якраз і виявляється свобода як обов’язок, 
або довільний жест вибору мислячого суб’єкта. Тому можна 
стверджувати, що головною заслугою християнства в історії  
людської культури стало відкриття людини як духовної істо-
ти, здатної завдяки духовності (свободі, пізнанню, любові) до 
екзистенційного піднесення над власною біологічною сутні-
стю, до трансцендентного прориву за межі повсякденного і, 
зрештою, до свободи, тобто до вільного вибору між Добром і 
Злом і створення обставин такого вибору. Мова йде про від-
криття етичного суб’єкта події істини, непідвладного афектам 
та ефектам уявних виборів. 

Православ’ю у цьому дискурсі належить особливе місце, 
оскільки сходження індивіда до Добра тут трактується не як 
просторовий рух (Хрестові походи, морська торгівля, Великі 
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географічні відкриття), а як виключно внутрішнє психологіч-
не зусилля з перебудови суб’єктності, споглядання Абсолюту 
у глибинних надрах «серця», що не обов’язково передбачає 
просторові мандри: адже рух простором за умов відсутно-
сті розуміння сакрального може бути зворотною стороною  
хуторянської сталості, а усамітнення в печерній аскезі за умов 
осягнення священного є духовним рухом, прогресом, мораль-
ним удосконаленням. Про це нам говорять численні авто-
ри давньоруських літописів, які були паломниками не лише 
за покликом дороги (Данило Паломник, Данило Заточеник,  
Климент Смолятич) , але й й за призначенням серця [267; 338, 
6; 394, 70]. 

Нічого подібного не знав язичницький світ, де людина від-
чувала себе невід’ємною частиною єдиного космічного ціло-
го в тотально замкнутому просторі та закритому циклі часу, 
перебуваючи у родових стосунках з природою і колективом, 
та підкорялася жорстким законам природної необхідності 
(Л. О. Чорна) [553, 25]. Філософська рефлексія забезпечила 
мислячій людині універсальну екзистенціальну незалежність 
від органічного й соціального світу та піднесення над влас-
ною природою (фантазмом). Справжня свобода досягається 
не стільки у протесті проти зовнішньої гегемонії, скільки в 
боротьбі людини із самою собою, із внутрішніми слабостями, 
які особливо помітно проступають у ситуації кризи патро-
налізму («смерті Батька»). Свобода, усвідомлена як конфор- 
містська вседозволеність пасивної толерантності, позбавлена 
дії та самостійного переживання дії (інтерпасивна невротич-
но-обсесивна свобода), — деструктивна, бо не призводить до 
справжнього звільнення, а, навпаки, означає поневолення лю-
дини власними вітальними потягами. Стати вище не лише за 
соціум чи природу, але й за самого себе — апофеоз свободи, 
виражений через трансцензус, через відчайдушне поривання 
до Іншого як до себе і до себе як до Іншого в «Ти Єси» єдиного 
«Ми». 

Свобода у християнстві — це обов’язок, довільний етос, 
свідомий моральний вибір суб’єкта духу, «усвідомлена необ-
хідність», втілена у переживанні почуття відповідальності 



Євгенія Більченко

■ 253 ■

перед Ближнім, вона набуває екзистенційного характеру і 
сприймається як основа самості, умова реалізації індивіду-
альності через зустріч з реальним Іншим в його Реальному 
(травмі) і переході у Символічне (традицію) через любов. Така 
свобода незмінно призводить до страждання, причина якого 
криється у суперечності між індивідуальністю суб’єкта та ко-
лективною соціальністю, яка стандартизує, усереднює, уніфі-
кує, обмежує своїми нормами не тільки нижчі (вітальні), але 
й вищі (трансцендентально-духовні) поривання людини. У 
результаті конфлікту між особистістю і культурою, «незадо-
воленість культурою» з боку її суб’єкта може протікати як на 
нижчому («фройдівському»), так і на вищому (бердяєвсько-
му) рівнях. Потрапивши у полон культури, людина втратила 
природний контекст свого існування. За словами Е. Фромма, 
«коли тварина трансцендувала природу... вона стала ... най-
більш безпорадною з тварин — народилася людина» [534, 
66–70]. Втрата первинної гармонії Золотого віку/раю/хори 
(стан зяяння), кастрація першоєдності та брак спілкування, 
викликані до життя розвитком раціональності і логічного 
мислення, роблять людину вільною, але змушують її страж-
дати і почуватися безпорадно самотньою, оскільки, будучи 
морально незрілою істотою, вона боїться своєї власної свобо-
ди, як герої Ф. Ніцше бояться зазирнути у чорну діру безодні 
позасвідомого, що зненацька оголилася не десь там, а ось тут, 
поруч, на відстані одного поруху думки й удару серця, — надто 
близько, — перетворюючи незалежність від Закону на жахли-
ву анархію і виявляючи нездатність людини до користування 
власною свободою шляхом прийняття мужності бути собою і 
нести відповідальність за свою провину. 

Свобода стає джерелом страждання, самотності, спусто-
шення, онтологічної туги і жаху: це яскраво ілюструється на 
прикладі біблійного міфу про вигнання з раю Адама і Єви, які 
здійснили акт неслухняності у гонитві за пізнавальною актив-
ністю (інтелектом, вільнодумством), але змушені були відте-
пер страждати, відмовляючись від дару свободи, тікаючи від 
неї [530, 38]. Страждання приводить людину до добровільного 
самоцензурування — віддавання своєї свободи новому тирану, 
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відчуження від себе своїх природних прав на користь первер-
зивного замісника Батька. Таким замісником у мережевому  
суспільстві ліберал-демократії постає машина. Після звільнен-
ня від патронального полону Батька — першоєдності, оргіа-
стичного самозаспокоєння в затишку колективу — людина 
потрапляє до другого — психологічного і символічного ди-
гітального полону, не менш, якщо не більш тяжкого для неї, 
оскільки тепер вона усвідомлює своє становище і залежить 
від зовнішніх сил, в ролі яких виступає вона сама, її власне 
відчужене позасвідоме. Освенцим стає кінцем гуманізму, гло-
бальний контроль — завершенням ліберал-демократії як  
формули смерті індивідуальності. Індивідуальність не потріб-
на суспільству репрезентації: йому потртрібні ризик, кон-
троль і захоплення аудиторії, що з успішністю демонструє 
авторська драма Аліче Рорвахера, сценарій якої присвячений 
проблемі відчуження колишніх традиціоналістів аграріїв, що, 
будучи звільненими від патріархального хуторянства, потра-
пили у новітнє маргінальне індустріальне рабство інформації, 
капіталу, криміналітету та гастарбайтерства. 

Християнська концепція любові виходить із протиставлен-
ня суб’єктності соціальним номінаціям, з жорсткого розмежу-
вання духовності людини як вакууму та символічної структури 
суспільних означників. Недарма типова для візантійських жи-
тій святих характеристика праведного способу життя підкрес-
лює віддаленість цього життя від світських устремлінь: «А він 
дуже таки любив самоту, і втікав від усіх, і тривав на молитві й 
на читанні божественних книг, і був ченцем та дуже вченим і 
начитаним, і великим філософом, і залишив по собі багато пи-
сань» [267, 173]. У цьому фрагменті міститься чітка вказівка на 
розуміння любові як глибинної внутрішньої моральності лю-
дини, солілоквії, автокомінукації, інтимного діалогу з Богом. 
Кінцеве зауваження про смерть як про єдиний шлях звільнен-
ня відбиває неприйняття вад цього світу. Соціальність, таким 
чином виявляється не тільки не тотожною духовності, але й 
прямо їй протилежною, а свобода постає як прорив, завершен-
ня якого виходить за межі символічної дійсності об’єктностей 
світу. З цієї точки зору особливий інтерес становить власти-
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ве східнослов’янській середньовічній книжності «ритуальне 
самоприниження» авторів, які підкреслюють свою слабкість 
у світі людей і, тим самим, натякають на особливий зв’язок з 
Богом: «многогрішний Клим» і т.д. [425, 394]. 

Християнське прагнення до прориву крізь Символічне 
до Реального відображається в екзистенційних дихотоміях 
Е. Фромма «мати — бути», «свобода — любов» тощо. Однією з 
центральних категорій фроммівської антропології є категорія 
«відчуження» (буття людини у модусі володіння та споживан-
ня за формулою «мати» [533, 301]) — стан душі сучасної лю-
дини, сутність якого полягає у втраті нею почуття цілісності 
та самототожності внаслідок відокремлення її від світу. Вихід 
людини за межі першоєдності з космосом пояснюється наяв-
ністю раціональних здібностей — розуму, мислення, рефлек-
сії, логіки, — завдяки яким людина усвідомлює свою осібність, 
окремішність, відмінність від оточення. Таке усвідомлення, з 
одного боку, робить людину вільною, надає їй можливість сво-
боди вибору, а з іншого, — безмежно самотньою, одинокою, 
атомарною, точечною. Перші акти свободи — це акти тривоги 
долі і смерті, вини і відповідальності, порожнечі і відсутності 
смислу, який раніше надава Батько — Бог як Великий Інший. 
Адам і Єва як носії цих актів вже навчилися мислити, усвідом-
люючи свою нестачу, але ще не навчились любити [1М 3:7] 
Вигнання з раю (страждання) — це розплата за егоїзм через 
смерть Батька та усвідомлення нестачі. Особливих масшта-
бів страждання набуло у буржуазному соціумі, який існує за 
законами трансгресії, споживання, насолоди, володіння, від-
чуження, ізоляції. Янголи традиції із золотими мечами пере-
кривають портал назад, у ностальгічний Золотий Вік гармонії 
Реального, змушуючи нас шукати нових способів повернення 
до Батька.

Особистість, яка завдяки мисленню набула здатність до 
вільного вибору, але не може цю здатність здійснити, пережи-
ває свободу як найтяжче ярмо, джерело сумніву й страждання, 
що й зумовлює добровільну відмову від неї, втечу від свободи 
назустріч безпечній, на перший погляд, машині трансгресив-
них бажань. Людина проектує бажання назовні, нейтралізую-
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чи ризик від них, завдяки чому утворюється ризома Символіч-
ного Реального як безпечної (легітимованої, естетизованої) 
катастрофи з прихованою внутрішньою структурою дигі-
тального контролю, який поглинає суб’єкта цілком і повністю. 
Е. Фромм, розмірковуючи про сутність людини, хто вона за мо-
ральними якостями («вовк чи вівця?», пасивний носій соціаль-
ної патології любові як фантазму чи активіст істинної любові 
як реальності), вважає цю проблему «проклятим» гетевським 
питанням, на яке не можна отримати однозначної позитивної 
відповіді [532]. Якщо людина від природи є істотою деструк-
тивною, злою, руйнівною, а її духовність — не більше, ніж ре-
зультат суспільного договору на основі страху смерті, чому 
тоді, маючи можливість здійснити легітимоване зло у межах 
закону, вона (щоправда іноді), але все ж таки цього не робить? 
Якщо припустити фройдівську думку про те, що їй заважає 
внутрішній інстинктивний страх санкцій від інтеріоризова-
ного «Суворого Батька», запитаємо глибше: чому людина по-
части йде на смерть заради захисту свого ідеалу добра, свого 
внутрішнього Батька, який стає Сином, що потребує захисту, 
всупереч будь-якому інстинкту зберігаючи вірність події, всу-
переч страху перед санкціями? 

Пояснити це виключно дією боязні смерті і покарання ви-
дається надзвичайно важким. Навіть сам З. Фройд визнавав 
амбівалентність сексуально-еротичного потягу як єдності 
любові і ненависті. Тоді, чи можна вважати почуття ніжності 
виключно сублімованим імпульсом лібідо або фасцинацією 
перед уявним об’єктом бажання, зачаруванням petit a? К. Юнг, 
виходячи з позитивної онтології присутності буття в тради- 
ціоналізмі, намагається відкрити більш глибокі психічні шари 
внутрішнього світу людини, нижчі за індивідуальне підсві-
доме, та доходить висновку про архетипи колективного без-
свідомого, серед яких базовим є архетип Самості, образу Аб-
солюту (Бога) в людині (в іпостасях: Старець/Дитя/Велика 
Мати) [572–577]. Зважаючи на біологічно вроджений і гене-
тично трансцендентальний характер архетипів містиче (у со-
ціальній філософії — «праве») «юнгіанство» можна вважати 
поверненням до містифікованої езотерики, верифікувати ви-
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сновки якої в академічній науці не видається можливим. Тому 
філософська полеміка шляхів думки: модерну і постмодерну, 
трансценденталізму та феноменології, монізму і плюралізму, 
ідеалізму і матеріалізму, раціоналізму та емпіризму, теїзму та 
атеїзму, універсалізму і партикуляризму, есенціалізму та ек-
зистенціалізму, традиціоналізму та еволюціонізму, марксизму 
і психоаналізу, фундаменталізму та релятивізму — про наяв-
ність або відсутність загальнолюдських цінностей, їх набутий 
чи вроджений характер та ступінь їх верифікації або фальсифі-
кації — дає неоднозначний висновок. Абстрактний Бог філосо-
фів, не маючи ознак живого Бога любові, говорить про діалект 
Третього як про мову солідарності кабінетно та відсторонено, 
але ж про Третього неможливо говорити в третій особі, якщо 
він є втіленою нашою рідною добротою. 

Розуміння Третього як внутрішньої моральності породжує 
необхідність нової солідарності — повернення до Батька піс-
ля отримання християнської «Адамом» свободи мислення, єд-
нання Батька із Сином через містичне відновлення органічної 
цілісності сингулярного та універсального начал в секулярну 
епоху [476], через воз’єднання суб’єкта і традиції, парадиг-
мального злету і синтагмального грунту. Загальні смисли по-
винні відповісти на запитання: як подолати страждання в ек-
зистенційній прикордонній ситуації? Для Е. Фромма відповідь 
є однозначною, через любов: «Любов — це відповідь на про-
блему людського існування» [532, 30]. Фроммівська любов —  
це духовна активність особистості, що обіймає собою все, ви-
ражена через абсолютно безкорисливу самовіддачу («акт да-
вання»). У любові «давати» означає «брати», бо тільки через 
самовіддачу відбувається набуття людиною власної сутності 
(пор. із любов’ю як шляхом до Боголюдства за В. Соловйовим) 
[475]. Головними компонентами любові постають христи- 
янські категорії: знання, повага, турбота, відповідальність. Єд-
ність знання, поваги, турботи і відповідальності забезпечує уні-
версальний духовний діалог між людьми. Відтак, інтерсуб’єк-
тивні стосунки онтологізуються і перетворюються на основу 
людського існування у Всесвіті — екзистенції, — заснованої 
на інтуїтивно-цілісному проникненні у світ при одночасному 
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збереженні майже релігійного благоговіння перед його ірра-
ціональною таємницею: «В акті злиття, — пише Е. Фромм, —  
я пізнаю тебе, я пізнаю себе, я пізнаю усіх — і я «не знаю» «ні-
чого» [532, 32]. З інтимного переживання любов універсалізу-
ється та поширюється Е. Фроммом на все людство, перетво-
рюється на всезагальне почуття братерської близькості: «Але 
якщо я дійсно люблю якусь людину, я люблю усіх людей, я 
люблю світ, я люблю життя» [Там само, 43]. Відтак, любові, як 
універсальній здібності потрібно поступово навчатися, оволо-
діваючи нею: тут маємо справу не з миттєвим переходом від 
Чужого до Ближнього через радикальний метафізичний роз-
рив (переривання ворожості за хвилину, мить прозріння), а з 
діалектикою поступового одухотворення Іншого у Ближнього. 

Щоб вийти за межі як позитивної онтології присутності 
(традиціоналістської та діалектичної, еволюціоністської пара-
дигм), так і з негативної онтології відсутності (структурного 
психоаналізу) у тлумаченні Третього в діалозі як повноти чи 
пустоти, пов’язаної або з вродженою чи набутою моральністю 
(архетипи, універсалії культури, закони еволюції, руху матерії, 
саморозвитку духу тощо), або з зяянням (вакуумом), що на-
повнюється культурою у процесі виховання (інкультрації, вхо-
дження у мову), — оберемо онтологію надлишку, згідно якої 
за умов вродженості певних потреб і прагнень суб’єкта, напі-
вусвідомлених інтенцій та схильностей людини як духовної 
істоти, їх оформлення в концептуалізовані продумані ідеї та 
цінності культури є набутою компетенцією праці і залежить 
від ступеня залученості суб’єкта до історичної події. Самість 
завжди є надлишком щодо культури, вона формується істо-
рією та формує історію, одночасно переживаючи з боку історії 
напад. С. Жижек, А. Бадью, А. Зупанчич, М. Долар, М. Божович 
та інші сучасні постлаканісти, а також більш консерватив-
ні представники універсальної етики (Ю. Габермас, М. Вебер, 
К. Апель, К. Ясперс, В. Стьопін) говорять про наявність суб’єк-
тивних і одночасно універсальних загальнолюдських смислів, 
варіативність яких у постструктуральних моделях етики подій 
визначається часом і простором міжкультурного спілкування, 
але ця варіативність не втрачає онтологічного ядра єдності. 
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У руслі онтології нестачі свобода як органічно притаманний 
людській природі імпульс надлишку самості набуває сенсу 
усвідомленої моральної необхідності, довільного етосу, свідо-
мого морального вибору, вини та відповідальності, любові до 
Ближнього, відданості й вірності події істини.

У цьому плані християнство, виходячи з усвідомлення 
неспівмірності й почасти протилежності між свободою і соці-
альністю, наближується до негативної теології психоаналізу, 
але, на відміну від нього, наповнює зміст свободи більш по-
зитивною морально-етичною (соборною) проблематикою і 
вводить її у світ інтерсуб’єктивних відносин (категоричного 
морального імперативу альтруїстичного братства — солідар-
ної общини). Адже, якщо свобода є суб’єктність/духовність, а 
духовність — це любов до Ближнього, то звільнення можли-
ве, якщо висловлюватися сучасною мовою, на шляху солідар-
ності та екзистенційної комунікації між люблячими суб’єкта-
ми у їх реальних нестачах. Любити людство, відкидаючи при 
цьому його вади як соціуму, можна у кожній окремій людині, 
через кожну сингулярність осягаючи універсальне ціле. Лю-
бити людину, не приймаючи при цьому її гріхи, можна через 
усе людство. Християнська концепція любові, яка випливає 
з догмату про боговтілення, вибудовує нову картину «від-
критого» до свого Творця світу, в якому людина, осяяна від-
блисками божественного начала, має індивідуальну цінність.  
Це — суб’єкт духу, вищим виявом духовності якого є любов (ді-
єва практика) як засіб досягнення екзистенції, трансценден-
ції та свободи. Головною ж ознакою любові є активна праця з 
реалізації події істини, служіння і прощення. Звідси — вчення 
не про пасивну терпимість, а про активну і подекуди револю-
ційну духовну дію. 

Індивідуалістична ідея самоцінності особистості, одно-
часно пов’язаної (через любов і відповідальність) з Іншим, — 
це християнське відкриття, що прийшло на зміну язичниць-
кій картині світу із притаманним для неї етноцентризмом, 
ізоляціонізмом, племінною замкнутістю та партикуляриз-
мом, реалізація яких передбачала партикулярно обмежену 
солідарність групових «своїх» у їх ворожому протиставленні 
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груповим «чужим». Християнський персоналізм (сингулярне 
начало) — це одночасно християнський універсалізм (всеза-
гальне начало): цінність кожної окремої людини, яка прийшла 
на зміну корпораціям, — це цінність людства взагалі. Пара-
дигма зійшлася із синтагмою, злет — з ґрунтом, простір —  
із часом, Захід — із Сходом, персоналізм суб’єкта — з колек-
тивізмом общини. У християнстві рятується не етнос, стать, 
раса, клас чи каста, але суб’єкт як духовно вища за окремий 
колектив і незалежна від станових параметрів істота: отже, 
отримати спасіння можуть представники усіх етнічних і соці-
альних груп, якщо досягнуть відповідного морального рівня 
всезагальної солідарності. Всі — рівні: у «Царстві Божому» 
немає народів, але є тільки люди, становлення ж кожної лю-
дини — це зведення себе у кенотичну точку абсолютного 
нуля як основу перебудови суб’єкта: «Хто-бо найменший між 
вами всіма, — той великий!» [Лк. 9:48].

Християнська етика універсалізму повною мірою відо-
бражена в гендерних моделях. У Першому посланні апостола 
Павла до коринтян використовується діалектичний прийом 
подвійного спростування, згідно якого відмінності між чолові-
ком і жінкою не зникають, але видають не надто важливими на 
тлі загального божественного досвіду (прийом, фіксований у  
добре відомому виразі подвійної асиметрії «утім», який ча-
сто застосовує апостол Павло, здійснюючи розрив з бінарною  
опозицією античного космосу як замкнутої доцільності та  
іудейського знамення як випадіння з доцільного циклу кос-
мосу): «Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без 
чоловіка. Бо, як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; а  
все — від Бога» [1 Кор. 11:11-12]. Ніякої патріархальної дис-
кримінації жінки, незважаючи на її інтерпретацію як вторин-
ного від чоловіка начала не спостерігається, оскільки ієрар-
хія знімається радикальним розривом у сакральному стані 
залучення обох до вищого начала. На відміну від Бога, який 
творить світ з «нічого», чоловік творить жінку з матеріалу, 
рівного йому за природою, походженням та актуалізацією до-
сконалості, тому жінка — це не просто коханка, домогосподар-
ка, дружина, знаряддя втіхи, механізм влаштування побуту 
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або продовження роду (як це мало місце в античних гендер-
них моделях), але у першу чергу людина, суб’єкт духу, Ближній. 
Вона — самостійна особистість, яка несе відблиск божествен-
ного начала, богоподібна істота, здатна до переживання любо-
ві, рівноправний голос у процесі спілкування й гідний об’єкт 
любові чоловіка. 

Для порівняння: в античному світі класичної демократії 
категорія жіночого сприймалася як демонічний або сатирич-
ний архетип, об’єкт, не гідний любові, звідси — легалізація чо-
ловічого гомосексуалізму в Афінах, пов’язана з усвідомленням 
жінки, як такої, що «не варта» прихильності (А. Боннар) [131]. 
Християнська гендерна революція знімає відмінності статей 
на користь єдності людства. Як справедливо зазначає В. Со-
ловйов, і чоловік, і жінка в християнстві обидва є недосконалі 
істоти, які досягають досконалості тільки через взаємодію в 
Богові [475, 230]. Співвідношення чоловіка і жінки в христи-
янстві нагадує співвідношення Христа (Логосу) і Божої Мате-
рі (Софіі): якщо Христос є плодом Божої Матері, то особистим 
знаряддям таїнства боговтілення постає Діва Марія як уособ- 
лення божественної Мудрості (Софії) — перебування Бога в 
матеріальному світі, трансцендентного у тілі іманентного. 
Відтак, якщо чоловік втілює певні чесноти, жінка допомагає у 
їх примноженні: “Чоловік …. образ і слова Бога, а жінка — чоло-
вікові слова» [1 Кор. 11:7]. Євангельські розмови Ісуса із слав-
нозвісними біблійними персонажами-жінками: самарянкою, 
бідною вдовою, Марією Магдалиною, «кровоточивою» — фак-
тично стали способами морального виправдання жіноцтва як 
універсальної категорії людства у цілому і повною мірою під-
тверджують егалітарний демократизм апостола Павла. 

Здається, усе висловлене нами про гендерний універсалізм 
християнства (як і про універсалізм християнства взагалі, що 
постає виявом апостольської місії всезагальної братерської 
любові) здається простим, але це лише на перший погляд. Вве-
дення проблематики солідарності як традиції (всезагальності) 
та сингулярності (одиничності) як революції дозволяє нам пе-
ретнути вісі парадигми «Я» та синтагми «Ми», діалектики та 
метафізики, руху і спокою, творчості і пам’яті, індивідуально-
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сті та колективності в тому ідеалі соборності цілого і частки, 
який фіксує єдність Батька і Сина як реальний діалог нестач в 
реальній травмі буття. Це — подолання травми, а не втеча від 
неї, опрацювання конфлікту, а не відхід від нього, дружба та 
допомога замість пасивної репресивної толерантності. Саме 
такий теологічний діалог, який знімає суб’єкт-об’єктну від-
мінність розколу між «Я» та Іншим на користь вічного «Ти»/»-
Ми»/«Єдине», пропонує догмат Святої Трійці, що у сучасному 
контексті може бути прочитаний як синтез релігійного парти-
кулярного традиціоналізму та секулярного унівесралістично-
го інтернаціоналізму, людини і людства одночасно. 

5.4. Третій  
як персонаж правдивої комедії любові

Здатність любити, дружити, допомагати, виручати майже 
втрачена в інформаційному суспільстві глобального атомар-
ного мультикультуралізму ізольованих та дистанційованих 
ідентичностей в символічному полі ризоми. Не дивно, отже, що 
в історії сучасної філософії періодично виникають яскраві ек-
зистенційні спроби відновлення діалогу на основі універсальної 
любові. Ідея діалогу як екзистенційної комунікації у К. Ясперса 
передбачає вихід людей до трансцендентної реальності («фі-
лософської віри»), яку не можна осягнути розумом і яка від-
кривається людині у «прикордонних ситуаціях», передуючи 
раціональності і мові в якості «світлої німоти», божественного 
мовчання, священної тиші, невисловленого.До трансцендент-
ного виявляється залученим глибинне буттєве ядро людини 
(її екзистенція), що реалізується у спілкуванні як мовчанні і на-
впаки. В цьому — шлях подолання відчуження сучасної людини, 
коли всі традиційні зв’язки послаблені або розірвані. К. Ясперс 
напряму встановив зв’язок філософії діалогу з концепцією лю-
бові, яка апелює до солідарності, братерства, єднання, дружби, а 
не просто до ввічливого, «толерантного», формально-оператив-
ного, абстрактного, ситуативного, партнерського спілкування 
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акторів ринку як представників кластерів-фрагментів відпо-
відних цільових аудиторій в глобалізмі. Характерна для еволю-
ції діалогу діалектика — рух від Чужого до Іншого і Ближнього 
через Третього — у світлі гуманістичного концепту любові ви-
глядає як: рух від первинної природної цілісності спілкування 
без свободи у родовому світі — через мислення і рефлексію, 
свободу без спілкування через атомізацію «Я» — до входжен-
ня у простір любові до Ближнього, у якій можливе діалектичне 
поєднання свободи і спілкування «Я» та Іншого, універсального 
і сингулярного начал у єдиному полі спільного, тотожного, ви-
раженого у відмінностях, які існують, але не абсолютизуються.  
У ролі Третього тут постає саме почуття любові — спільної істи-
ни, що вивищується над конкретним розмаїттям культур. Вно-
сячи в діалог абсолютний вимір, Третій виконує амбівалентне 
завдання: він диференціює тотальність та уніфікує плюраль-
ність. Саме фігура Третього забезпечує динаміку діалогу як 
еволюційної тріадичної діалектичної структури, поєднуючи у 
ньому абсолютні та релятивні смисли. Третій у діалозі — це по-
середник, свідок, медіатор, Тріктсер, трігер і водночас — жодна 
з цих фігур, бо він є кожним із нас у нашому кращому (реаль-
ному) вияві. Необхідною передумовою появи фігури Третього є 
конфліктна, кризова, прикордонна ситуація у взаємодії суб’єк-
тів, протистояння яких виводить в інтерсуб’єктивний етос най-
глибші семантичні шари культури (гени-архетипи). 

Сутність Третього певною мірою є апофатичною, але фе-
номенологічно ми можемо фіксувати різноманітні форми його 
переживання (ієрофанії) та функціональні напрями (ефекти) 
його дії, спільною особливістю яких є те, що Третій набуває 
смислового змісту і виражає цінності, інтеріоризовані у духов-
ному світі суб’єкта як його етичні екзистенціали, що складають 
підтекст створених ним текстів. Морфологічні іпостасі Третьо-
го визначаються типологією діалогу Так, у міжособистісних 
відносинах Третім є сферою колективного етосу — первинної 
повсякденної моральної схожості суб’єктів при відмінностях 
їх переконань, побутової майже спорідненості, вираженої в 
загальних духовних настановах, етичних правилах і звичках, 
притаманних людському роду. В інтеркультурних відносинах 
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Третій постає як загальнолюдські смисли — універсалії куль-
тури, що мають трансперсональний характер (хаос і космос, 
життя і смерть, чоловіче і жіноче, добро і зло, любов і нена-
висть, свобода і відповідальність, благо і шкода). В інтертек-
стуальних відносинах фігурою Третього є семема (внутрішня 
форма слова, невербальний підтекст висловлювань), у якій 
містяться універсальні екзистенційно-смислові коди культу-
ри як реально-символічної мови (синтагми) [239; 251].

Варіативним також є темпоральні вияви Третього на рів-
ні динаміки діалогу, завдяки якій образ Третього еволюціонує 
мірою гуманізації образу Іншого. Так, на початку діалогу (на 
стадії Чужого) Третій постає як міра (критерій порівняння), у 
середині діалогу (на стадії Іншого) — як Закон (неупереджено- 
нейтральна санкція активної толерантності), а наприкінці 
діалогу (при переході до Ближнього) — він перетворюється 
у «другого Іншого», (внутрішнє переживання солідарності, 
дружби, любові). Третій — це втілення несуперечливої су-
перечності, парної непарності, нетотожності самому собі: 
будучи незмінним щодо суб’єктів інтеракції, він іманентно 
змінюється, зберігаючи при цьому внутрішню самототож-
ність. Функціональні повноваження Третього розподіляють-
ся на рівні: диференціації (урізноманітнення тотальності) та 
інтеграції (консолідація плюральностей). Третій як другий  
Інший займає місце центру спілкування, перебуває в нульовій 
точці (китайського Цзи), розташовує навколо себе учасників 
діалогу та регламентує їх стосунки, провокуючи порівняння 
«своїх» і «чужих» задля пошуку одухотвореної спільної прав-
ди цілого. Надалі зазначене порівняння трансформується у  
пізнання Чужого через інтерпретацію («розуміння»), внаслі-
док якого Чужий стає Іншим, а Інший — Ближнім. 

Надмірна об’єктивізація Третього призводить до ефек-
ту уніфікації, тому ми пропонуємо не зовнішнє (Закон), а 
внутрішнє, ціннісно-смислове, інтеріоризоване, тлумачення  
Третього як іманентно притаманного діалогові аксіологічно-
го начала (Над-Закону, Благодаті, любові), яке визначає духов-
ність у ставленні до Іншого — як до унікальної форми буття, 
в усій її самобутності та беззахисності. «Внутрішній» Третій 
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(«другий Інший») дозволяє зберегти індивідуальність кож-
ного учасника діалогу та одночасно забезпечує їх зближення 
й споріднення із світом собі подібних. Амбівалентність Тре-
тього — це його парадоксальний топос, його локація як гли-
бинної автентичної основи «Я» та одночасно — універсаль-
ної бази взаємодії «Я» з Іншим. Завдяки своїй інтеріоризації  
Третій забезпечує найважливіші результати діалогу: онтоло-
гічне одухотворення та гуманізація образу співбесідника від 
Чужого до Ближнього; радикальний розрив-синтез з крайно-
щами універсалізму та партикуляризму; накладання ліміту на 
інерцію розгортання релятивізму через збереження тотожно-
сті; вільна самоідентифікація суб’єктів взаємодії в їх солідар-
ності; раптове переривання суперечки внаслідок прозріння і 
протиставлення Реального символічним правилам гри тощо.

Залишається розв’язати питання: ким є Третій? Чи існують 
смисли, символи, архетипи, цінності, які ми можемо назвати 
«універсальними»? Які значення ми маємо на увазі, говорячи 
про Третього, свідомі чи позасвідомі, позитивні чи негативні? 
Найбільші труднощі полягають у спробі науково конкретизу-
вати зміст цих екзистенційних смислів, буття яких виходить 
за межі позитивістського раціоналістичного аналізу. Смисли 
Третього несуть у собі певну долю метафізичної непізнавано-
сті. У діалозі Третій складає ту, не позначену іменником (ім’ям) 
правду Цілого, яка, будучи остаточно невимовленою, у формі 
невербального підтексту висловлювань (аури) плаває в паузах 
між репліками діалогу як священна тиша, діра, вакуум, зяяння, 
повна пустота, мовчання, тріщина в мові, знак пробілу. Завдя-
ки своїй апофатичній природі Третій комбінує онтичне та он-
тологічне начала, самість та Іншого, принципи універсалізму і 
партикуляризму, сакральне і профанне, трансперсональне та 
екзистенційне, забезпечуючи актуальність діалогічної філосо-
фії у світлі пріоритетів ХХІ століття. 

Криза мультикультуралізму у мережевому суспільстві ди-
гітального контролю змушує нас критично переосмислити ді-
алектичну тріаду діалогу як руху за схемою: «»Я» — не-«Я» —  
оновлене «Я», оскільки момент миттєвого розриву упередже-
ностей між тими, хто спілкується, набуває все більшого значен-
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ня у світлі структурного психоаналізу, в тому числі екранної 
культури, де Третій набуває образів роздирання театральної 
завіси та комедії. Хотілося б зупинитися на цьому докладніше. 
Загальна структура діалогу у контексті метафізики може бути 
позбавлена діахронії сходження: вона передбачає одночасну 
тотожність протилежностей в цілому, яким постає органічна 
теологічна єдність усіх учасників. Відтак, від діахронії ми пе-
реходимо до синхронії і звертаємося до універсальної етики 
Реального. Коли ми говорили про моделі інтерсуб’єктивних 
відносин як зразки взаємного зміщення уявних сценаріїв іден-
тичності та обопільного обміну зовнішніх і внутрішніх причин 
насолоди, що виявляються, як на рівні інтимного життя, так і 
на рівні політичного існування, ми не виходили за межі двох 
колець Борромео: Уявного і Символічного. Іншими словами, 
ми застосовували фантазмічний психоаналіз, до якого в дано-
му питанні тяжіють Ж. Лакан, М. Долар та С. Жижек, говорячи 
про те, що вся дійсність є ідеологічною, включаючи діалог як 
взаємодію уявних наративів. Виняток у цьому потоці означни-
ків складає найбільш радикальна позиція вже багаторазово 
згаданої нами, однієї з кращих учениць А. Бадью — Аленки Зу-
панчич [246], — яка намагається вивести любов як Третього 
за межі символічного екрану означників, звільнивши суб’єкта 
із стану фасцинації перед панівними брендами малих та ве-
ликих інших, численних petit a. Тут вбачаємо шлях діалогу, де 
любов, політика, наука та мистецтво як істини-події є механіз-
мами спротиву Символічному, прориву за його кліпові межі, 
радикального протистояння іманентним правилам гри, яку 
веде суспільство насолоди. Третій — це сцена театру правди, 
над якою піднімається (роздирається) завіса брехні. Третій — 
це театр у фільмі життя. Третій — це комедія, тому що комедія 
не передбачає лицемірного пафосу. 

Для того, щоб розрізнити кастрованого суб’єкта, залежно-
го від екранного сценарію, та суб’єкта, який здійснив перебу-
дову ідентичності у бік відтворення цілісності, походження, 
пам’яті, безперервності, сутності, необхідно диференціювати 
поняття насолоди як Уявного/Символічного та бажання як  
Реального. Любов як істинна подія не редукується до субліма-
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ції бажання у фантазм. Об’єкт/суб’єкт справжньої любові як — 
це симптом, а не фантазм, рана, а не шов на ній. Це — актОр 
як лицедій, а не Актор як лицемір. Зміна наголосів має прин-
ципове значення. Ідентифікація із симптомом і є катарсисом, 
вивільненням, розшиванням у любові. Нам необхідно за фан-
тазмом побачити реальну улюблену нами людину — з її трав-
мами, нестачами та розривами. Тоді і відбувається справжній 
діалог. Такий травмований суб’єкт у його вразливості і смерт-
ності, яким є кожен з нас як другий «Я» (другий Інший), і є тим 
внутрішнім Третім, який забезпечує солідарність. Навіть якщо 
це відбувається на екрані, у візуальних лабіринтах мережі чи 
артхаусу, монітору чи скапу, все одно — Третій розриває мере-
жу, піднімаючи завісу над дійством брехні. Екран як втілення 
стадії дзеркала також може бути виходом, дірою, проколом, 
проривом до Реального, якщо розглядати екран як Символічне 
Реальне, в дусі гайдегеріанського дому буття, коли мова (знак) 
є втіленням домовного, довербального, дознакового, того, що 
в якості пробілу існує «між рядків» (дитяче белькотіння із спо-
тиканнями мовлення, або la-language [466]). 

Реальне є кінцем уявно-символічної інтерпретації, завер-
шенням семіотики та герменевтики, перериванням процесу 
безкінечної насолоди, спровокованої чужою ідентичністю. 
Повернення до витоків онтологічного традиціоналізму в рам-
ках постлаканівського психоаналізу, є неминучим, і, ми дума-
ємо, що Ален Бадью та Славой Жижек це чудово розуміють, 
діагностуючи політичні та соціальні процеси через любовні. 
Річ як об’єкт фантазму в усій її катастрофічній недоступно-
сті, нумінозній екстатичності, нелюдськості та непроникності 
має бути припинена через процес, який позбавляє об’єкт ба-
жання уявної куртуазної (піднесеної) любові у бік любові як 
істинної, правидивої події, любові як травми Реального. Насо-
лода потребує олюднення. Інакше вона загрожує перерости в 
ненависть. Піднесення коханого може бути різним: це — або 
ідеалізація, або — уміння бачити дійсно прекрасні (етично 
прийнятні для тебе) риси в реальній людині, при цьому не 
сакралізуючи їх. Примусова естетика як фантазм має посту-
питися місцем довільному етосу повсякденності як симптому. 
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Тоді суб’єкт набуває людських рис, а не рис кумиру, він може 
бути різним: хорошим, поганим, складним, дивним, потішним, 
смішним, трагічним, невизначеним. 

Ж. Лакан, у тій частині свого психоаналізу, яка наближу-
ється до бадьюанського Реального [308; 309] дає відповідь на 
запитання про вихід за межі сублімації як опосередкованого 
переведення об’єкта бажання у фантазмічну символічну істо-
рію піднесеності. Любов — це не піднесена ілюзія сублімації, 
любов — це дійсний страх перед виходом у Реальне. Страх 
супроводжує і справжній діалог як спосіб реалізації братерсь- 
кої любові. Байдуже, чи є цей страх хорором глядача перед 
екраном, чи жахом перед зустріччю з коханою (непізнаваною) 
людиною. Страх — це завжди тривога від наявності (наступу, 
раптової появи) буття, від зіткнення з власним позасвідомим,  
це — одночасно мужність бути в діалозі, в бутті, у співбутті. Але 
чому кохана людина — смішна? Чому любов є комедією? Щоб 
розкрити сутність любові як комічного діалогу, звернемося до 
архетипу Трікстера. Трікстер, сприйнятий не як дурень-вар-
вар-бестія-блазень-пересмішник-скоморох, а як месія-юро-
дивий-божевільний-трагік-геній-герой, розриває Символічне 
як продукт раціональної сублімації моделі «розумного» (па-
нівного означника в ланцюгу). Божевільний знаходиться поза 
правил гри, безумець здійснює радикальний розрив із світом 
стереотипів та умовностей. Справжній діалог є трікстеріадою 
священного безумства, як і справжнє кохання, він — алогічний 
в екзистенційно абсурдному, сакральному сенсі цього слова. 
Комедія як жест юродивого завжди містить притаманний для 
божевілля подвійний код трагічного та смішного, піднесеного 
і комічного, з яких складається істинна подія, правда, Реальне. 

Любов як Реальне — це висока комедія, яка є зворотним 
щодо сублімації жестом — жестом десублімації, переведенням 
бажання назад, до стану голого об’єкту-речі, з режиму Уявного 
як часової парадигми ідеальних уявних значень свідомості в 
режим Реального як просторової синтагми символічної мови, 
тобто з семіотичної точки зору десублімація є поверненням 
до пустелі Реального, до екзистенційної безодні істини, в усій 
непереносності її переживання. Запитання полягає, чому це — 
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не трагедія? Річ у тім, що трагедія як феномен дисциплінар-
ного, директивного, командно-адміністративного суспільства 
театру, дзеркала, відображення, дистанції передбачає пафос 
куртуазної поетичної метафори кохання — відстані, яка усе 
обсценне, потворне, інтимне, внутрішнє, непристойне пере-
творює на прекрасне, публічне, сценічне, зовнішнє, екстимне. 
Трагедія як сублімована любов — це театральна сцена, екран 
кінотеатру, комп’ютерний монітор, де бажання як предмет 
табу сублімуються (опосередковуються) або як результат 
трангресії відчужуються (переносяться). У трагедії двоє «гра-
ють» в любов «на людях», тримаючись за руки в публічних  
місцях, але не наодинці. Вони або брешуть, або, щиро займаю-
чись екстимною самоцензурою, інсценізують правду у брехню 
(постправду). Комедія ж як трікстеріада — це радикальний 
розрив, як із сублімаційним пафосом командно-адміністра-
тивної цензури поліцейського суспільства, так і з новим тота-
літаризмом постмодерної клоунади ринку. Комедія не є просто 
брехливою розвагою чи сатиричним викривленням правди. 
Якісний сміх позбавлений цинізму десакралізації піднесено-
го. Він показує саме піднесене в його справжності, точніше, як 
піднесене моделюється з порожнечі, з нульової точки, коме-
дія дає нам можливість побачити саму порожнечу — безодню 
Реального. Піднесений об’єкт бажання на мелодраматичному 
екрані неоліберального сентиментального насилля — це сте-
рилізована та легітимована порожнеча, сконструйована суб- 
лімацією, наповнена пафосом, а сміх її десублімує. Це — не про-
сто визвольний радикальний сміх над репресивним сміхом по-
стмодерну, що повертає себе на своє законне місце. Це — при-
хований плач над апропріацією сміху. В комедії присутня доля 
скорботи, а в трагедії — доля насмішки над скорботою. 

Комедія як любов показує надлишок нашої самості як не-
стачу — зазор між Реальним і Символічним, тим самим пов-
ністю дискредитуючи «куртуазну» ілюзію любові як Уявне. 
Хороша комедія, на відміну від іронічного, роз’їдаючого сміху 
дисидента, що втратив статус борця, але набув стану блазня, 
нічого не оголює і не викриває: вона демонструє механізми 
одягання порожнечі й приховування брехні. Це — не про-
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сто викривання Уявного й розкриття прихованого під ним  
Реального: тоді комедія не працювала б в умовах лібераль-
ної цензури, в умовах репресивного цинічного сміху влади та  
постмодерної політики, яка є комедійним екраном і практикує 
комедію як номінований (кооптований) медіа-вірус (масовий 
кітчевий сміх за кадром, результат інтерпасивної проекції). 
Комедія, справжня комедія, демонструє не пафосно ідеаль-
них чи гротескно демонічних героїв як об’єктів бажання, а їх  
діагноста — оператора, лінчевську «людину-загадку» з ка-
мерою, — що наводить викривальне світло на символічний 
екран: вона демонструє, як з естетизованих елементів Реаль-
ного, уявних елементів нашої фантазії, які тільки і є дійсними 
(бо позасвідомими), створюється Річ (фетиш, фантазм, спай-
ка) і як ці елементи співвідносяться між собою у шві. Більше 
того: якісна комедія діє символічно, не деконструюючи екран, 
не просто розриваючи з ним у формі утворення надлишку 
(порожнечі), а подвоюючи його брехню за рахунок діалектич-
ного цинічного сміху над самим цинічним сміхом влади (жест 
Трікстера-Пересмішника). Комедія, тим самим, перемагає хи- 
бу, знищуючи екран повністю. Діалог як любов у комедії є 
знищенням захисного екрану між людьми, є любов’ю у її ав-
тентичному реальному значенні. Комедія створює тріщину 
суб’єкта між синтагмою та парадигмою, означником та озна-
чуваним, мовою та домовним і водночас показує видимості їх 
обох стосовно нестачі, травми, надлишку, самості, суб’єктності. 

Тому комедія як спосіб «розплетення» ризоми є ефектив-
ним жестом повернення суспільства насолоди у страхітливу 
правду його бажань, у середовище Реального Іншого як базово-
го об’єкту-речі. Класична трагедія також виконувала цю функ-
цію, коли показувала реальність тіла як розпластану поверхню 
страждання (наприклад, «Антигона» Софокла), коли Реальне 
як предмет табу ставало причиною болю і страждання. Але 
у трагедії мав місце ефект піднесення. Піднесення Реального 
у Символічне, його очищення, його одухотворення, означало  
діонісівський катарсис, здійснюваний через дзеркало метафо- 
ри (Уявного). В класичній трагедії блиск естетики та світло 
етики, поєднані за законами Платона й Аристотеля в гармо-
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нію блага, істини, пізнання та краси, в аполонівську гармо-
нію Ф. Шиллера та І. Канта, передбачали поетичну дистанцію.  
З руйнуванням класичної естетики і вивільненням бажання по-
казувати страждання як еманацію — це робити страхітливий у 
своїй показній стерилізації перформанс смерті, адже ніхто вже 
нічого не забороняє: героїні піднесеного страждання — Офелія, 
Антігона, Медея — неможливі: бо у постмодерні — це просто 
клієнтки у секс-шопі де Сада, рекламні образи на банерах. Те-
пер важливою є не фізична смерть та її оспіваний показ, а місце, 
де для смерті немає місця, тобто, за А. Бадью, диво Воскресін- 
ня — істинна подія вірності самому собі, своїй здатності вийти 
за межі власних бажань. До такої вірності автоматична любовна 
машина не може дотягнутися. Реальне як воно є стає основою 
перебудови особистості, відродження авторства, повернення 
любові, традиціоналістської революції.

Реальна любов між реальними людьми — це саме життя, що 
є антиподом культурі екрану. Така любов завжди має трохи ко-
мічний ефект, що на рівні побуту обивателями може сприйма-
тися як дещо потішне: цю думку легко пояснити тим, що в лю-
бові (якщо це — дійсна любов, а не її куртуазна піднесена копія) 
немає місця ні для чистої Речі, ні для чистого фантазму, у ній 
немає місця для непроникності Іншого в якості ідеалу, уявного 
сценарію, «фалосу». Така любов відбувається лише в площині 
Реального, де всі ознаки життєдіяльності коханої людини — ви-
сокі і низькі, сакральні і профанні, піднесені і смішні, буттєві й 
побутові, надчуттєві і соматичні, трагічні та комічні — рівні між 
собою і однаково приємні для люблячого, який, наприклад, не 
звертає увагу на непристойні симптоми фізіології коханої лю-
дини, оскільки сам має подібні симптоми і цілком здатний до 
усвідомленого злиття із цими симптомами (слабкостями, трав-
мами, хворобами, незграбностями, істериками, скандалами, 
зривами тощо). Чи не до цього нас закликає вінчальна обітни-
ця, про яку так часто згадують в «радості» і так рідко в «горі»? 
В любові не екран як дзеркало фасцинації грає нами, а кожен з 
нас покидає екранну гру та вступає в Реальне власного Задзер-
калля і тим самим відділяється від символічного порядку геге-
монії, від психоделічної фасцинації, від зачарування кумиром, 
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від всього тощо, що замість любові пропонує нам постсучасна 
брендова куртуазність, яка маніпулює нами, перемикаючи коди 
«гламурних» візуальних трендів. 

Якщо діалог є комедією прориву Реального крізь Симво-
лічне, то Третій у такому діалозі є поліфонічним феноменом: у 
ньому переплітаються іманентне й трансцендентне, негатив-
не і позитивне, абсурдне й осмислене, діалектичне і метафі-
зичне, традиційне та інноваційне, трагічне і смішне, доступне 
та недоступне, синтагмальне і парадигмальне, синхронічне і 
діахронічне, статичне і динамічне, метонімічне і метафоричне, 
горизонтальне і вертикальне, внутрішнє і зовнішнє, часове і 
просторове, свідоме і позасвідоме, оригінальне і запозичене, 
універсальне і сингулярне начала. Воно — повнота і пустота, 
голосні і приголосні звуки, мова і домовне, самість та іншість, 
воно — всюди і ніде, воно робить любов позбавленою підне-
сеності, воно- сама любов: адже Бог не «десь там», а тут, по-
руч, в єпіфанії обличчя коханої людини — прекрасної у бутті 
та потішної в побутовості, сильної і слабкої, жорсткої і ніжної, 
вишуканої і смішної, недосяжної і милої. 

Хіба не ця соборна общинність двох і більшої кількості лю-
дей руйнує екран їх удаваних показних життів заради публіч-
ного капіталу? Є саме життя, в його конструктивній високомо-
ральній етичній нейтральності, у відсутності хибного сорому 
там, де мова стосується сповіді, медицини, операції, бороть-
би із загрозою смерті, воєнного ризику, церковного таїнства.  
Є невимушена і невимучена мужність духу — там, де мова йде 
про нестачу, самотність, поклик самотнього до самотнього і 
солідарність нестач. Монтаж комедії показує нам надлишок 
як нестачу: радикальний розрив поєднує відмінні видимості 
у реальну тотожність. Справжню любов між людьми, яка про-
тистоїть політиці ідентичностей мультикультуралізму своєю 
соціальною солідарністю та особистою взаємністю, споріднює 
з комічним контекстом істинна подія радикального розри- 
ву — диво трансцендентальності і одночасно доступності  
Реального. Перебуваючи в любові, людина перебуває в Реаль-
ному, поза ланцюгами означників. Це не зачарування панів-
ним означником, як трактує любов цинічний (постмодерний) 
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клінічний психоаналіз, це — насолода від того, що у тебе не-
має страху розчаруватися, бо ти нічим не зачарований. Ти не 
можеш розчаруватися в коханій людині, бо вона першопочат-
ково для тебе — просто людина, а не кумир. 

У реальній любові ми бачимо коханого об’єкта нестачі в 
його суцільній хворобливій проникності, вразливості, смерт-
ності, оголеності, кастрованості, без символічної дистанції. 
Навіть сміхотворність суб’єкта/об’єкта любові ніяким чином 
не занижує його дійсної та неудаваної піднесеності, бо сама 
опозиція «смішне — піднесене» зникає, бо все є смішним і все 
є піднесеним одночасно, або все не є ні тим, ні тим, немає різ-
них рівнів у сприйнятті банального і оригінального, повсяк-
денного й святкового, бездарного і талановитого начал в ко-
ханій людині — все сприймається на одному рівні: мова йде 
про дивовижність доступності трансцендентного, сакраль-
ного, божественного, чудесність його софійної близькості і 
звичності. Так, любов до традиції, якщо це — справжня лю-
бов, передбачає не рабське корпоративне поклоніння перед її  
буквою, а дружбу з її духом — пристрасне поетичне особисте й 
одночасно раціональне універсальне переживання її глибини, 
що комусь може здатися зухвалістю чи безумством. Ця особли-
ва егалітарність любові робить її феноменом Реального, арти-
кульованого в недомовленостях пауз у межах «сфери між» в 
діалозі. У любові тотожність досягає максимальної величини, 
не знімаючи при цьому відмінностей, які виглядають незнач-
ними на тлі універсальної істини. 

Відмінність любовної фантазії від любові полягає та-
кож у хронотопічній структурі комунікації. Ілюзія любові ні-
коли не може знайти собі гідних місця і часу: вона завжди в 
атопії, завжди «десь не тут». Суть же Реального — у тому, що 
воно — неможливе, і саме тому відбувається всюди, тут і те-
пер (згадаймо лозунг студентів Сорбонни 1968 року: «Будьте  
реалістами — вимагайте неможливого!»). Реальне не запитує, 
де йому відбуватися, воно просто є. Подібно до стану япон-
ського саторі, воно не наступає спеціально: чим більше його 
наближаєш, тим воно стає більш далеким, чим навмисніши-
ми є твої дії, тим воно більш недосяжне. В знаменитій своїм 



Розділ V

ефектом смішного піднесеного і тому майже трагічній комедії 
Е. Рязанова «Іронія долі» герої зустрічають любов у хронотопі, 
який з точки зору символічного порядку є утопією. Спроба пе-
ренести часопростір, змістивши стосунки у більш «відповідні 
обставини», — це вигнане в Уявне місце Реального, його ме-
лодраматичний зсув у фантазм інтерпасивності («якось по-
тім»), за яким стоїть ілюзія любові, естетизація катастрофи, 
спосіб втечі від Реального, миттєве переведення його у Симво-
лічне, яке заповнює перетворену у культ вигаданого кохання 
страхітливу нестачу. Справжнє робиться тут і зараз: від кла-
сової революції — до церковного вінчання. Це — роздирання  
театральної завіси життя, що перемагає покривало знаково-
сті. Це відкриття правдивої у своєму лицедійстві сцени у філь-
мі, де раніше панувала лицемірна гра. Гармонійна лінійність 
символічного ходу гегемонії порушується монтажем кохання, 
що чудово демонструють фільми А. Хічкока та Д. Лінча, де кур-
туазність виявляється справжньою любов’ю, а любов — хти-
вою куртуазністю, де Реальне та Уявне змінюються місцями. 

Нереальний партнер повинен залишатися недоступним 
і наділеним непроникними уявними якостями: наприклад, 
якщо переходити до політичного прикладу, Євроспільнота 
для країн пострадянського блоку не може збутися як їжа, яку 
потрібно безпосередньо жувати, насолоджуючись ковтанням. 
Це — їжа на віддаленому і красиво сервірованому столі, об’єкт 
без задоволення прямим споживанням, принада і примара. 
Він ніколи не може бути досягнутим. Він заміщається субліма-
цією. Реальний партнер любові — навпаки, до крайньої межі 
відкритий, як свіжа рана: це — їжа, яку ковтаєш цілком, гірка 
вона чи солодка. Любов є «десублімацією» у плані досяжності 
об’єкта, доступності трансцендентного, можливості немож-
ливого, реальності Реального. У любові бажання не набуває 
характеру символічної насолоди, руйнується кліповий образ 
екрану, деконструюється оптика погляду, ми можемо як бажа-
ти, так і відмовлятися від бажань, бо наші стосунки знаходять-
ся поза цариною бажань у сфері духу. Якщо перевести сказане 
у простір діалогу, нам потрібна фігура Третього як Реального у 
руслі любові, яку пропонує універсальна етика як анти-екран.



Розділ 6

ЧУЖИЙ ЯК УЯВНЕ І НЕНАВИСТЬ:
СЕНТИМЕНТАЛЬНЕ НАСИЛЛЯ  
ТА ВТРАЧЕНЕ ПРАВО НА БІЛЬ





6.1. Чужий як хорор  
та естетизована катастрофа

Чужий — найпоширеніша міфологічна фігура людської 
 свідомості, що є джерелом ксенофобії, фанатизму та 

ресентименту. У яких би формах не виражав себе ресенти- 
мент — це завжди насилля, навіть, якщо це — насилля у від-
повідь на насилля з боку Чужого. Форм боротьби з Чужим, як 
і способів його апропріації у вигляді «викрадання чужості», 
існує багато: колоніалізм, імперіалізм, мультикультуралізм, 
«лівий» або «правий» фашизм, неолібералізм тощо. «Жорст- 
ка сила» прямого травматичного насилля шляхом удару по 
реальній травматичній ідентичності Чужого в класичній, ко-
мандно-адміністративній та директивній тоталітарній цен-
зурі та «м’яка сила» опосередкованого символічного насилля 
через дистанціювання від ідентичності Чужого як від уявно-
го проекту, який роз’єднує, зберігаючи позірну ввічливість в 
постмодерній цензурі, — це однаковою мірою процес цензу-
рування, лише у різних його іпостасях. Образ ворога нікуди не 
зникає: ворог або знищується напряму (тоталітаризм, імпе- 
ріалізм, фашизм, расизм, нацизм), або утримується на «безпеч-
ній» відстані атомарної байдужості та попускання соціально-
му злу (мультикультуралізм, релятивізм, плюралізм). 

Чужий як символічна іпостась ворога — це результат ка-
страції суб’єкта «Я». Він виконує сублімаційну функцію ілю-
зорно-компенсаційного протезу, наповнювача порожнечі, 
себто — інструменту заповнення внутрішньої пустоти «Я», 
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яке у конотаціях Чужого самовизначається та самовідновлю-
ється, бо зробити це самостійно відчужене «Я», перетворене 
на «Воно», — вже не в стані. Необхідність Чужого як цілісної, 
гладкої, позбавленої нестачі, травми — це стан шизо. Чужий, 
позбавлений «недоліків» (у вигляді спорідненості «зі мною» 
через свої смертність і слабкість) — це уявний образ непро-
никної сутності з ілюзорним сценарієм ідентичності у світлі 
психоаналізу. Втрата суб’єкта, що стала ключовою для сучасної 
культури, філософії, культурології, політики, екранної фасци-
нації, — це не просто нестача в ідентичності особистості яко-
стей цілісності, походження, сутності, безперервності, пам’яті 
та самості, які гармонізують Реальне із Уявним і Символічним 
та відповідають за вірність людини собі і подіям істини, що 
творять історію. Це культивація самої нестачі як травматич-
ного ідеологічного жесту, що наполегливо вимагає Чужого. 
Кастрація — це розрив колець Борромео, коротке замикання 
знаків, блимання та розходження ланцюга умовних означни-
ків, невиносна за нумінозним жахом зустріч людини з безод-
нею власного позасвідомого, з пустелею Реального. Кастрація 
чекає на своє заповнення. Вона заповнюється Чужим, що, звіс-
но, не може заперечувати того факту, що Чужий є емпіричною 
даністю нашого існування, але емпіричність (реальність) Чу-
жого не завжди є відчуженням.

На рівні сучасного соціокультурного буття відчуження 
як кастрація означає взаємно пов’язані процеси деонтологі-
зації та віртуалізації: позбавлення буття його онтологічної 
повноти, його екзистенційного смаку, пов’язаного з базовим 
переживанням присутності в сущому (Dasein), спонукає ка-
стровану особистість («перекресленого» суб’єкта) до втечі в 
ідеальний світ уявної барвистої віртуальності, символічні оз-
начники якого у вигляді «кольрових картинок» (картографії 
образів ризоми) мають заповнювати діри, щілини, отвори, 
пробіли в смисловому полі ідентичності. Саме у мережі лю-
дина шукає замісників втраченого Реального та втраченого 
Символічного Реального (у якому їй тільки і може являтися 
Sacrum, Existentia, Logos як Великий Інший, як Батько) у ви-
гляді численних замісників, фантазмів, об’єктів бажання. Так, 
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народжуються наші ефемерні вороги та друзі, перетворені на 
«френдів» та «розфренджених» (уявних співбесідників). Ось 
чому перетворення справжнього Чужого, навіть травматич-
ного, на «байдужого Іншого» (ліберального іроніка, «мертво-
го Батька») переживається людиною дуже боляче: нелегко 
віднайти себе в ситуації інформаційного шуму як одночасної 
атаки на тебе численних іронічно-лояльних повідомлень від 
«своїх»/«чужих» з протилежними контентами, погодження 
яких змушує людину добровільно відмовитися від своєї свобо-
ди на користь кібернетичної машини контролю. Так віртуалі-
зація, провокуючи через забуття пам’яті, подальше відчужен-
ня та ще більше замикання, не рятує від деонтологізації буття, 
а посилює її. І мова тут йде не просто про симуляцію, а про голу 
об’єктність, про страх зустрічі з порожнечею власного «Я», яке 
заповнюється Чужим. 

Криза модерну, трансцендентальної філософії в дусі cogito 
перетворила суб’єкта як носія свідомості на функцію вірту-
альної культури (нового Уявного Реального): суб’єкт — це 
ніщо, порожнеча, вакуум, діра, яка заповнюється ідеологічним 
змістом внаслідок докладання символічних структур влади. 
Символічне намагається повністю підкорити собі суб’єкта і ке-
рувати його стосунками з іншими людьми. Єдине, на що має 
право суб’єкт, — це створювати з фрагментів Символічного 
власний дискурс уявної ідентичності, заповнюючи його щі-
лини і суперечності необхідними значеннями, які він черпає 
з оточуючого його культурного поля. Першопочаткова трав-
мованість суб’єкта виводиться з буттєвої травми народження, 
яке означає втрату первинної гармонії ембріона в матці, асо-
ційовану у роботах критичних психоаналітиків із «зянням» 
[307, 201–217], а у позитивних традиціоналістів — із «Золотим 
віком» [172, 345–360]. Але, з якої б точки зору ми не розгляда-
ли травму — позиції чи негації — повернення до інфантильної 
психотичної гармонії первісної людини в оргіастичній цілісно-
сті племені вже є неможливим після періоду Просвітництва. 

Мова йде не про «зшивку», а про «перепрошивку» суб’єкта, 
яка діалектично не передує «розшивці» (звільненню від фан-
тазмів), але наслідує її в якості набуття усвідомленого злиття 
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із власним фантазмом як з архетипом самості (навіть, якщо, 
погоджуючись з негативними психоаналітиками, припустити, 
що самість — це «фантазм», але це є спірною тезою, яку не мож-
ливо верифікувати). «Стадія дзеркала» як етап, коли немовля 
у віці від 6 до 19 місяців бачить своє відображення в дзеркалі, 
повторюється у житті людини безкінечну кількість разів: вона 
відновлюється щоразу з фільмічним або кібернетичним ста-
ном глядача перед екраном/монітором в мікромасштабі, коли-
ваючись від саспенсу (хорору) до естетизації катастрофи у ста-
ні психоделічної фасцинації (К. Метц, Ж. Міллер, Ж. Бодрійяр, 
Б. Херцогенраф) [6; 382; 385; 547], а в макромасштабі замилу-
вання власним «двійником» (що одночасно може бути «мон-
стром», навіть більше: «приємним» «монстром», з яким можна 
ідентифікуватися, як з Тінню, здійснюючи взаємну проекцію 
екстравертного та інтровертного начал) набуває форми вхо-
дження людини у світ рекламних бреднів цифрового глобаль-
ного мультикультурного капіталізму, де уявна свобода оберта-
ється на тотальний символічний контроль. 

Чужий як двійник, імідж, відображення в дзеркалі екрану 
чи монітору, є для нас одночасно далеким і близьким. Дале-
ким, бо наділяється уявними якостями, граючи роль само-
го себе як Чужого. В едипальних, патрональних суспільствах  
театру і табу (традиції та модерн) Чужий як предмет заборони 
знаходиться на поетичній відстані метафори, відображення, 
дистанції, граючи роль катарсичного образу героя суспіль-
ної сцени. Свідомість керує своїм позасвідомим як функці-
ональним придатком, сублімуючи та одухотворюючи його.  
У суспільствах анти-едипального естетично-репресивного 
перформансу Чужий як синдром трансгресії бажання вири-
вається назовні у вигляді порнографічного інформаційного 
сміття в мережі, в усій своїй непристойній інтимності, він ого-
люється на екрані нашого домашнього комп’ютера, але оголю-
ється не як реальна нестача, а як гіперреалізм, тобто в якості 
симулякру, в оцифрованому вигляді, через Символічне, коли 
реальність травми грає роль самої травми, грає роль самої 
себе, виконуючи функції травматичної ідеології — розважаль-
ного садомазохістичного Уявного у форматі в реаліті-шоу. Зав-
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дяки здатності милуватися ворогом як перверзивним «дру-
гом» ідентичності травмований суб’єкт уперше фіксує свою 
травму: міфологічна ясність «своїх» у поясненні світу його 
більше не влаштовує. У дзеркалі екрану, поверхні, ризоми він 
бачить Іншого як ворожого — страшного, демонічного, відчу-
женого і далекого, але бажаного для подолання травми і то- 
му — збочено «приємного». Суб’єкт постійно бачить перед очи-
ма цього Чужого, який є цілісним, гармонійним, статуарним і 
завершеним об’єктом-річчю, яка заповнює діри його ідентифі-
кації (у Ж. Лакана — «Фалосом» [311]). Інший як «Фалос» — це 
образ уявного двійника, petit a, який повинен «увійти» в лю-
дину, забезпечити їй гармонійну самозаспокійливу цілісність, 
заповнити пробіли в дискурсі її ідентичності та компенсувати 
її нестачу. В ролі Чужого можуть виступати члени власної сім’ї, 
приятелі по двору, однокласники, колеги по роботі, політичні 
опоненти, рекламні персонажі, герої фільмів, етноси, люди ін-
шого сповідання чи статі, іноді — цілі цивілізації. 

Поступова проекція двійника на все більшу кількість фі-
гур соціального оточення означає вихід травмованого суб’єкта 
із сфери мікроісторії в сферу макроісторії, із «дому» — в сус-
пільство, ширше — у зруйнований «дім буття», в царину «ма-
шини бажань», притягування і відштовхування яких знаменує 
прихід дискурсу влади і смерті в буття людини, дискурсу ен-
тропії і трангресії. Бажаного полегшення не наступає. Подвій-
на втрата Батька як сакрального патронального авторитету, 
опікуна, джерела моральних цінностей — спочатку офлайн, 
потім онлайн, — тиск його численних замісників і порятунок 
від них в новій тоталітарності — це продукти гри з Чужим як з 
власним двійником, «Тінню» на межі інтимного та екстимного, 
позасвідомого та свідомого. Людина «любить» свою Тінь так, 
що не може просто її видалити: зникне вектор і параметр са-
мовизначення в панівних означниках «агресора». І культуро-
логічних «ліків» проти цього немає. Сучасне постмодерністсь- 
ке намагання замкнути вчення Ж. Лакана у вузькому колі  
естетизованого клініцизму, який перетворюється на замкнуту 
елітарну течію, наслідком якого є термінологічна важкість у 
тлумаченні вчення Ж. Лакана, не дозволяє вийти із зовнішньо 



Розділ VІ

■ 282 ■

«благопристойної» царини гри знаків і розкрити маніпуляції 
з Чужим з боку сучасних репресивних соціально-політичних 
практик, де психоаналіз починає виконувати роль не діагно- 
ста, а роль провокатора суспільних хвороб, втрачаючи свій ви-
звольний потенціал. 

Неочікувану надію подарувала школа соціально-політич-
ного постлаканізму в Любляні (С. Жижек, М. Долар, М. Бо-
жович, Р. Салецл), яку жорстоко карає світ неоліберальної 
цензури за схильність до критичного аналізу глобалізму як 
символічного поля гри з ідентичністю Чужого. У марксизмі 
А. Бадью міститься ще більш повна та систематизована проек-
ція психоаналізу Ж. Лакана на соціальні процеси [81–84], внас-
лідок чого ми набуваємо методологічний та концептуальний 
інструментарій для наукової критики усіх різновидів репре-
сивного партикуляризму гегемонії під маскою «гуманістич-
ної» всезагальністї: ринку, інформації, медіа, реклами, стилю 
життя, цінностей. Натомість структурний психоаналіз Ж. Ла-
кана, взятий як самоціль і тавтологічно замкнутий на себе, пе-
ретворюється на різновид постмодерної ідеології, що зручно 
вписується в матрицю глобалізму і не містить розриву з кон-
формізмом наявної травматичної дійсності Чужого. За вдалим 
висловом С. Борисова, психоаналіз сам став «інстанцією насил-
ля», надбудовуючись над грою «Я» та Іншого [132]. Ось чому 
нам так важливо — вийняти з-під тиску символічних лабет 
апропріації як класичну філософії діалогу, так і класичну пси-
хологію, що дозволить артикулювати універсальне невислов-
лене Реальне справжнього спілкування між людьми. Ми не 
збираємося заперечувати діалог через лаканізм чи навпаки, як 
і не збираємося заперечувати фрейдомарксизм через тради- 
ціоналізм. Їх штучне протистояння є продуктом глобалістич-
ної маніпуляції з тотальною чужістю. Лаканізм, доповнений 
марксизмом у царині соціальної критики, дає результати, 
подібні до вибуху ядерної бомби в середовищі постмодерно-
го конформізму. Можна собі уявити, які результати матиме 
усунення протистояння між фрейдомарксизмом (новим ла-
канізмом) та цивілізаційним традиціоналізмом, які обидва 
стигматизуються як вияви «правого» або «лівого» популізму 
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(в крайньому вимірі — фашизму) стосовно транснаціоналізму, 
що одночасно всотує обидва крила у свою тотальність. Тіль-
ки така тотальна апропріація на основі політики утримування 
забезпечує насолоду Чужим. Ми пропонуємо подолати Чужого, 
вийнявши самість з полону ілюзій хибних діалогів за мульти-
культурними правилами. Вони утворюють комунікативну гру 
символів, результатом якої є автоматичне самовідтворення 
ненависті (Танатосу) у режимі насилля.

6.2. Жести екзотичності і техногенності:  
насилля Чужого чи насилля щодо Чужого?

Як уже говорилося на початку розділу, «відсутній» суб’єкт 
перетворює Чужого на предмет прямого (реального, «жор-
сткого», тоталітарного) або опосередкованого (символічного, 
«м’якого», сентиментального) насилля, насилля шовінізму 
або насилля мультикультуралізму, агресивність чи ніжність 
яких не повинні вводити в оману, оскільки за добрим поліцей-
ським завжди приховується злий. При цьому чергування сен-
тиментального та тоталітарного насилля становить типовий 
біг замкнутим колом за А. Бадью [83] — маніпулятивного руху 
від ліберальних до радикальних форм пригнічення та назад. 
Будь-яка диктатура завершується революцією, визвольний 
потенціал якої як вияв протесту проти насилля влади дик-
татора апропріюється контргегемонією. Варіант кола може 
бути іншим: влада як інститут насилля постійно залишаєть-
ся однією й тією ж, але за умов перманентного всотування у 
себе опозиції та стилізації її жестів, у тому числі сміхових. За 
таких умов Чужий як агент позасвідомого у ролі Трікстера як 
дисидента виявляється паралізованим і безсилим. У першому 
випадку він сам перетворюється на суб’єкта влади, переймаю-
чи її репресивні жести та перетворюючи визвольний сміх на 
цинічний. У другому випадку він втрачає силу, стаючи чисто 
символічною, симулятивною (іноді потішною) фігурою і/або 
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сервісним розширенням до програми дій влади, відтворюючи 
її цинізм. Відтак, населення суспільств, де діють взаємно спря-
мовані гегемонія та контргегемонія утримуються в стані шо-
кової терапії, у постійному страхові перед негативним, у стані 
неіснуючого вибору між єдино можливим і відсутнім. Будь-яке 
насилля з боку гегемонії (контргегемонії) виправдовується як 
боротьба проти насилля Чужого — навіть, якщо Чужий є чи-
стим Уявним (власне, для цього Уявне і формується). 

Насилля щодо Чужого як первинну агресію або ресенти-
ментальну відповідь на агресію розглядало багато дослідни-
ків (Т. Гоббс, К. Маркс, Ф. Ніцше, З. Фройд, В. Беньямін, Г. Марку-
зе, Т. Адорно, Ж. Батай, М. Фуко, Ж. Дельоз, З. Бауман, С. Жижек, 
Р. Салецл), але нас насамперед зацікавили сучасні трактов-
ки насилля з позицій образу Чужого як продукту втраченої 
суб’єктивності у суспільстві психічної економіки споживання, 
володіння, відчуження. Ліберально налаштовані мислителі, як 
правило, залишають поза увагою техногенне насилля «благо-
получної» буржуазної цивілізації, зміщуючи її базову травму 
у царину культурно-цивілізаційних конфліктів. При цьому го-
ловною причиною насилля оголошується саме Чужий, у ролі 
якого постає народна традиційна культура певного архаїчно-
го етносу, чиї родоплемінні домодерні архетипи «чинять спро-
тив» технологічному прогресу. Мова йде про культуралізм  
як типовий репресивний жест колоніальної або постколо- 
ніальної (приховано колоніальної), «жорсткої» чи «м’якої», 
імперіалістичної чи релятивістської культурної антрополо-
гії, згідно якої агресивність, підозрілість, страх перед Чужим, 
ксенофобія є рисами, притаманнними виключно аборигенним 
племенам, які відстоюють власну ідентичність у «нечуваних» 
виявах ритуальної екзотичної жорстокості: ранні шлюби, об-
ряди ініціації, жертвоприношення, фобії перед покійними і т.д. 
[108, 108–134; 518, 14–25]. При цьому не береться до уваги, що 
релігійний фундаменталізм, якому приписуються виключно 
етнічні витоки, є виявом якраз не етнокультурного, а неолі-
берального техногенного насилля, його непристойним виво-
ротом, що постає результатом використання неолібералами 
радикальних сил для відстоювання своїх майнових інтересів. 
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Носій традиції стає Чужим і оголошується єдиним дже-
релом насилля, якщо не дає використати себе ринком. Тим 
самим ринок символічної економіки через психотичну ін-
формаційну війну легітимує свій базовий конфлікт — моно-
польне право насолоджуватися і втягувати кожного у процес 
трансгресивної насолоди, створюючи йому ілюзію самостій-
ного вибору, в результаті чого насилля над Чужим має стати 
«приємним» для самого Чужого. Між агресором, що першим 
виявляє жест насилля та його жертвою, що виявляє насилля у 
відповідь на насилля агресора або з подачі агресора ставиться  
постмодерний релятивістський знак рівності. Запитання, чо- 
му прогресує насилля первісних спільнот та етнонаціональних 
меншин (біженців, гастарбайтерів, радикальних учасників ко-
льорових революцій «лівого» та «правого» кшталту тощо), 
змінюється на запитання про «культурні відмінності» цих 
спільнот та меншин. Ресентимент як насилля з боку жертви, 
яке може, дійсно, набувати жахливих за жорстокістю форм, що 
позірно вражають більше за невидиме насилля з боку первин-
ного агресора, тим не менш не вказує на корінь соціального 
зла. Історичне екзотичне насилля архаїчних племен, з їх пара-
ноїдальними комплексами щодо Чужого, відповідали тодіш-
ній системі моралі і були легітимовані Законом (історичним 
контекстом). Ні в якому разі не претендуючи на дотримання 
непрагматичних позицій культурного релятивізму контек-
стуальних істин, ми зазначимо, що якраз у культурі Заходу, 
яка була долучена до християнської концепції любові, виник 
Освенцим як середовище абсолютної свободи і жаху всереди-
ні царства гуманізму. Після вестернізації так званих «диких 
культур» у їх середовище була внесена певна доля шизофренії, 
яка відділила міфологічне насилля від фундаменталістського. 
Сучасні неорадикальні фундаментальні рухи є продуктом не 
міфу, а транснаціонального маркетингового капіталізму, який, 
рухаючись світом, намагається захопити якомога більше «тех-
нологічних зон» за допомогою таргетингу — виділення в по-
тенційно цільовій аудиторії відверто маргінальних суб’єктів, 
включаючи лівих і правих радикалів, особливо чутливих до 
зовнішніх впливів і здатних до боротьби з Чужим, у ролі якого 
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постає представник своєї культури або культури Іншого. На-
слідком цього «універсального захоплення» є масове і вельми 
небезпечне пробудження маргіналів, які стосовно ринку спо-
чатку виконують сервісну функцію, вводячи населення в стан 
жаху перед Чужим та забезпечуючи ситуацію шоку, а потім 
видаляються з дискурсу. Спочатку глобальний ринок прово-
кує насилля, а потім апропріює його шляхом примусової «па-
цифікації», зіштовхуючи одних суб’єктів насилля з іншими на 
основі використання їх культурних особливостей як «чужих» 
одне одному. Культуралізм як феномен воєнного пацифізму є 
прагненням стилізувати економічне насилля глобалізму під 
конфлікт ідентичностей, виявом зсуву базового конфлікту в 
«екологічно» безпечну сферу. Намагання з боку акторів неолі-
бералізму пов’язати насилля виключно з діяльністю екзотич-
них радикальних груп — це зміщення уваги з джерела агресії 
на ресентимент (що, звісно, не виправдовує жорстокість ре-
сентименту, але вказує на першопричину конфлікту). 

За фактом прагматичне функціональне насилля з боку 
технократичного світу, раціоналізоване насилля закону, втіле-
ного у винаході Ж. І. Гільотена, не спричиняє жертві страхітли-
вих мук, але за ескалацією кількості жертв набуває характеру 
масового вбивства, а подекуди — злочину проти людства. Уре-
чевлення світу перетворює Чужого на річ, що слугує інстру-
ментом егоїстичного задовленння, насолоди та споживання. 
Нацизм як реальне втілення технократичного, «холодного», 
колективного вбивства є личиною абсолютно бездушної ма-
шини, яка знищує легко та індиферентно, бо машина не мис-
лить, не відчуває, не молиться і не медитує. Нацистький кат не 
має емоцій: його міміка є гротескною копією міміки єврейсь- 
кої жертви. Удавана легкість знищення нейтралізує момент 
морального зусилля при здійсненні знищення, провокуючи 
його тотальність. Адже, як би це цинічно не звучало, жест на-
силля вимагає від насильника певного морального зусилля. 
Символізація насилля, так само, як символізація капіталу і 
праці, нагадує своєю ефемерністю комерційний туризм «з вік-
на автобусу» з його гарантованою безпекою та екологізацією 
середовища: у символічному насиллі немає хаптики — доти-
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ку агресора до тіла жертви, як на жертовному вівтарі або при 
зіткненні бійців на передовій. Реальне як нестача Іншого, як 
його смертність, його «обличчя», яке вірогідно може виклика-
ти почуття провини, як це мало місце з ваганнями Арджуни в 
«Бхагавадгіті», що безпосередньо бачив перед собою на полі 
бою своїх родичів, яких він мав убити, — зникає повністю. Во-
рог стає лаканівським Уявним цілісним («фалосом»), що ви-
ключає ситуацію розшивки: снайпер бачить у приціл «ціль» 
(об’єкт-річ), а не обличчя жертви. У гібридному соціумі форму-
ються віддалені одне від одного, тотально відчужені, статичні 
та атомарні індивіди — потенційні вічні жертви, що змушені 
каятися під тиском релятивістської тиранії загального при-
мусу за нескоєне зло або за скоєне добро. Жертва стигмати-
зується як кат, кат легітимуєтсья як жертва. Все змішується 
в потоці темпоральності, який пропонують культуралізм, ре-
лятивізм та неопрагматизм. Тероризм як шизоїдна відповідь  
доведених до стану соціальної психопатології шизо традицій-
них культур — вищий вияв такої тавтологічно замкнутої на 
собі темпоральності. 

6.3. Традиційне місце Чужого  
як без-місцевість:  

«антисвіт» vs «поза-світ», печера vs скарб

Як предмет ксенофобії, на відміну від предмета любові, 
Чужий не має місця. Він є Уявним, а не Реальним. Лише Реаль-
не не запитує, де йому відбуватися, здійснюючись тут і тепер, 
в Dasein, в ось-бутті, в розриві із Символічним. Для Реально-
го спеціальне місце не потрібне. Любов, якщо це — справжня 
любов, не потребує підготовки і вибору зручного простору 
реалізації. Насилля над Чужим, не дошукавшись свого місця, 
вибудовує бінарну міфологічну географію світу та «антисві-
ту» («світу навиворіт»), космосу і хаосу, яка існує лише у сві-
домості суб’єкта базової травми як рани, на яку накладається 
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символічний «шов». Власне, цим швом і є Чужий: непроникний 
так само, як непроникним і непізнаваним є його локація, його 
топос, його життєсвіт. Розгляд міфологічного простору пере-
бування Чужого не можливий без залучення міфологічного 
контексту. Якщо фігура Чужого як проекція Тіні є об’єктом 
бажання з точки зору апофатичного лаканізму та архетипом 
культури з точки зору катафатичного юнгіанства, то його міс-
це — всередині нас. Чужий «мешкає» в інтимному просторі на 
межі з екстимним, на кордоні уявних значень свідомості та 
символічних структур позасвідомого. Чужий заповнює порож-
нечу і міститься в індивідуальному (як petit a) та колектив-
ному (як універсалія) позасвідомому. Незалежно від того чи є 
Чужий позитивним (Юнг), чи негативним (Лакан), повнокров-
ним буттям або механізмом заповнення небуття, викорінення 
його із середини — остаточно неможливе: зникнення фігури 
Чужого позбавить суб’єкта опорної точки самоідентифікації. 

Перша процедура, в якій відкривається місце Чужого, —  
це процедура компаративного аналізу, як на побутовому,  
так і на теоретичному рівні. У семіосфері культури зустріча-
ються і приходять у взаємодію різні ціннісно-смислові світи, 
носіїв яких турбує думка про доцільність порівняння, що ви-
ражається у жесті «свої — чужі» як прихованій настанові на 
пошук спільного знаменника: в гіршому сенсі — консенсусу 
(компромісу), в кращому — трансцензусу (розриву). Консенсус 
усереднює конфліктні погляди, а трансцензус виводить лю-
дей за їх межі в царство духу. Тому Третій є одночасно і рікою 
між берегами (Законом), і відсутністю берегів (Благодаттю). 
Консенсус надає нам діалектичну тріаду порівняння («Я» —  
Чужий — Третій), трансцензус — усунення діалектики на  
користь універсально-етичного та метафізичного світовід-
чуття «Ми». При консенсусі Чужий стає терпимим Іншим, при 
трансцензусі — Ближнім у любові. Це може відбуватися як рап-
тово, так і поступово. Але, перш, ніж відбудеься консенсус або 
трансцензус, розрив або синтез, жест діалектики чи жест мета-
фізики, розгортається операція компаративістики. На високо-
му науковому рівні методологічною базою компаративістики 
є семіотика, яка не обмежується плюралістичним пояснен-
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ням культурних збігів виключно дифузіями, як це має місце в 
кроскультурності, але прагне до діалогу культур за критерієм 
загальних основ — культурних універсалій (інваріантів). На 
рівні повсякдення порівняльний дискурс відбувається завжди 
і всюди, він є виявом прихованої діалогічності людської сві-
домості, іманентно притаманної їй інтенції до примирення у 
процесі екзистенційного спілкування. Навіть, якщо культури 
не пов’язані в хронотопі ні безпосередньо, ні опосередковано, 
вони взаємодіють через смислові конвергенції. Смисли зустрі-
чаються одне з одним і переплітаються у текстах. Автор і чи-
тач текстів відчувають спільне невимовне та невисловлене як 
прихований за знаками підтекст, нульову фонему, ніким і ні-
чим не артикульовану суб’єктність Іншого. 

Тому, коли ми порівнюємо себе з Іншим, ми мимоволі ста-
ємо герменевтами та виявляємо емпатію до порівнювано-
го предмета, коригуючи при цьому цю емпатію критичною 
рефлексією змін власного стану. Тому в ідеальному порівнянні 
розуміння та пояснення, критицизм та синкретизм, діалогізм 
та позитивізм йдуть поруч, уникаючи вад чисто феноменоло-
гічного утримування на відстані та чисто аксіологічної наїв-
ності. Тлумачення Чужого доповнюється його співставленням 
із «своїм» на основі уявлення та розуміння впливу Чужого на 
моє власне переконання. Але порівняння далеко не завжди 
буває ідеальним, і яскравий приклад тому — розглянуте нами 
у попередній частині роботи розмежування полюсів «Схід» і 
«Захід» як виявів «деспотії» та «демократії» в матриці західно-
го світу modernity. Іншість Сходу як Іншого не означає ні його 
тотальної непроникності, ні його абсолютної екзотичності, ні 
штучних проекцій. Коли на Сході наполегливо шукають «про-
західні» риси як «прогресивні», це принижує Схід не менше, 
аніж констатація його повної відмінності. Схід не потребує 
«виправдання»: на Сході немає демократії не тому, що він мен-
тально схильний до «тоталітаризму», а тому що вона йому — 
не потрібна. Істинна подія діалогу відбувається не в дифузії 
і не при кроскультурних збігах, а коли віднаходяться універ-
сальні смисли культури вищого порядку, які, тим не менш, не 
знищують поліфонію цивілізаційних гештальтів. Тоді маємо 
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синтез інтернаціоналізму з традиціоналізмом, синтагми ради-
кального розриву з парадигмою діалектичного синтезу. Влас-
не, тоді самі параметри синтагми та парадигми втрачають 
свою абсолютну роль, зустрічаючись у спільному центрі. 

Ми не цілком погоджуємося із позицією класичної та не-
класичної еволюціоністської парадигми, яка пояснювала ви-
никнення архетипних універсальних символів необхідністю 
виключно адаптації людських спільнот до змінних умов існу-
вання. При цьому дана адаптація здійснювалася принципово 
новими засобами: не через біологічну програму поведінки, 
а через знакову — не через сигнали чи події, а через симво-
ли, адаптовані до комунікації. З цього приводу Л. Уайт писав: 
«Будь-який живий організм… повинен здійснювати певний мі-
німум пристосування (adjustment) до оточуючого середовища. 
Один з аспектів цього процесу… ми називаємо «розумінням» 
(understanding)… тільки у людини як виду ми знаходимо ро-
зуміння як процес пристосування через символічні засоби…» 
[510, 5]. Культура як механізм адаптації у даному контексті 
постає як «метасенсорна, екстрасоматична традиція», «кон-
тинуум символічних подій» [510, 58]. На нашу думку, архе-
тип, включаючи архетип Чужого, є викликом (зовом), який не 
лише забезпечує адаптаційну рівновагу як «зшивку» з Тінню, 
виконуючи ілюзорно-компесаційні функції, але й спонукає 
культуру до порушення ентропійної рівноваги, до вибуху її 
семіосфери, до пасіонарного поштовху у творчості. Розвиток 
культурної творчості як відповіді на виклик Чужого — це  
шлях до зростання внутрішніх сил як національної культу-
ри, так і цивілізаційної спільноти, що дозволяє поєднати уні-
весральне, партикулярне та сингулярне начала у формулу 
єдності в багатоманітності, себто — в діалог. Адаптаційний  
аспект символу у психоаналізі існує як виконання символіч-
ним значенням культури ролі компенсатора зяяння, внаслі-
док чого суб’єкт самовідновлюється, ототожнюючи себе з пе-
решкодою, ворогом, Чужим, Тінню як об’єктом трагресованого 
бажання, і тим самим заповнює внутрішній вакуум. Але функ-
ціональність не виходить за межі іманентного призначення 
символу і нічого не говорить нам про символ як про метафі-
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зичний розрив з діалектичними правилами гри еволюції. Тут 
немає Логосу символу — лише його логістика.

Водночас становлення будь-якої культурної форми — це 
не однократний акт, а процес постійного народження нових і 
нових культурних форм (символів), які не просто забезпечу-
ють пристосування суб’єкта до власної монструозної порож-
нечі і, навіть більше, не просто «підхльостують» його діалог 
з Чужим. Процес становлення Чужого як культурної форми —  
завжди високофункціональний, він складається з трьох умов-
них фаз: ініціювання новацій у відповідь на певне соціальне 
замовлення, створення нових форм та їх конкурування, впро-
вадження відібраних форм у практику через відтворення в 
артефакті. Суспільний запит (замовлення), який ініціює ство-
рення нових культурних форм, виростає з кризових, прикор-
донних обставин, у яких опиняється культура, коли попередні 
варіанти відповідей на вічні запитання більше не влаштову-
ють її представників. Часто така екзистенційна ситуація є ре-
зультатом її зустрічі з іншою, ворожою їй культурою, світом  
Чужого, світом, де панують так звані «Вони». Утворюєть-
ся базова міфологічна дихотомія уявних «Ми — Вони», яка є 
відправною точкою взаємодії з Іншим, адаптування до факту 
його буття, але в ході цього адаптування поступово виробля-
ється щось вище за пристосування до себе через Чужого — ка-
тегоричний моральний імператив у ставленні до нього як до 
Ближнього. Культурна форма — це єдність знакового та смис-
лового, об’єктивного і суб’єктивного, зовнішнього та внутріш-
нього, парадигмального та синтагмального, емпіричного та 
духового аспектів, виражена через символ. 

Символічність культурних форм підкреслює важливість 
семантичного чиннику в розвитку культури як результаті 
творчості універсального етичного суб’єкта. Суб’єкт творить 
культурні форми. Єдність означника (репрезентанта) і озна-
чуваного (референта), тексту і смислу, онтичного та онтоло-
гічного рівнів існування людини, тобто — зовнішньо-чуттєво-
го світу інших та внутрішнього духовного світу самості — це 
недуальна єдність «Я» та Іншого в універсально-сингулярній 
істині. Творячи культурну форму як подію, суб’єкт поєднує 
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універсалії культури з власними метафорами. Його особисті 
уявні ідеальні значення поступово стають надбанням реальної 
культурної пам’яті цивілізації, її горизонталі: тим самим, сце-
нарії Чужого, що емпірично сприймаються та інтерпретують-
ся через культурний контекст, втілюються у феномені смислу 
суб’єкта, постаючи як його глибинна духовна цілісність і само-
тотожність, його совість та самість. Чужий стає Іншим і надалі 
Ближнім (універсальним і близьким) завдяки одухотворенню, 
яке забезпечує Третій на перетині семіотичних вісей сходжен-
ня і зміщення, діахронії і синхронії, синтагми і парадигми, і 
саме завдяки законам семіотики як законам перехрестя Чужий 
одночасно є присутнім (у парадигмі часу) та відсутнім (у син-
тагмі простору). Його місце — це прірва без-місцевості, нуль, 
атопія. Причому мова йде про атопію як в негативному сен-
сі («світ навиворіт», демонічний «антисвіт»), так і в позитив-
ному (трасцензус, розрив, вихід за межі дуалізму в космічну 
єдність, у моністичну недуальну цілісність на найвищому та 
найглибшому сакральному рівні, аналогом якого у психоана-
лізі є «пустеля Реального»). Можливо, тоді є позитивний сенс 
говорити у контексті вчення Е. Левінаса, що ми можемо зу-
стріти Іншого лише в часі, оскільки простір йому вже не нале-
жить. З другого боку, Іншому не належить і час, який розчиняє 
численних інших для численних інших у символічному потоці 
темпоральності уявних сценаріїв ідентичності. Повинен від-
бутися внутрішній перетин у структурі хронотопу, щоб Чужий 
став для людини не пустою прірвою, не ілюзорною історією, а 
реальним дійсним співбесідником. 

Якщо припустити, що Чужий живе не зовні, а всередині 
нас, маємо справу з чергуванням станів шизофренії та звіль-
нення. Внутрішнє протистояння свідомого і позасвідомого, 
«Над-Я» (Супер-Его), «Я» (Его) та «Воно» (Ід) за З. Фройдом, 
Реального, Уявного та Символічного за Ж. Лаканом, синтаг-
мальних (просторових) норм моралі «своїх» та парадигмаль-
них (часових) правил поведінки «чужих» у компаративістиці 
та семіотиці, — «чужих», спочатку витіснених і пригнічених, а 
потім перенесених (сублімованих) у більш прийнятні та зруч-
ні сфери, — це процес добровільного уярмлення, входження у 
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«зшивку» (стан шизо). Найважче людині позбавитися від не-
врозу –занепокоєння і страждання, що провокує Чужий, у ролі 
якого виступає власне позасвідоме. Чужого можна табуювати, 
одомашнити, легітимувати, сублімувати, випустити назовні, 
але ні заборона, ні трансгресія, ні номінація не надають нам 
справжнього звільнення. Все одно відбувається драматичний 
розкол, причому головними героями цієї драми виступаємо 
ми самі, монстри нашої «пустелі Реального», репрезентовані 
як таємничі смисли іншої культури, її «світ навиворіт» як вічне 
джерело нумінозного почуття. Міфологічна географія Чужо- 
го — попередній результат плюралістичного або дуалістич-
ного невміння приймати світ в цілісності, бінарне розділення 
його на хаос як світ «своїх» та космос як світ «чужих». Ця гео- 
культура складається у первісні часи і успішно зберігається до 
сих пір відносно стигматизації «агресорів». Що знає «демокра-
тичний» Захід про «деспотичний» Схід? Хаос, який переживав 
тотемний первісний мисливець перед обличчям непізнава-
ного, був хоча б виправданий екстенсивним господарством і 
страхом бути винищеним представниками іншого племені. 
Але дуальність «своїх» і «чужих» збереглася й після неолітич-
ної революції, коли людська культура перейшла до осілості 
та аграрного господарювання і коли, здавалося б, межі росту 
не треба було регулювати так жортоко, знищуючи «чужих». 
Першопочаткові образи хаосу витісняються в рудимент Чужо-
го, який одночасно є змістом власної «Тіні» і, як діонісівський 
монструозний надлишок, час від часу «просковзує» в ідеалізо-
вано-прекрасних і ясних аполонівських образах, тут же, мит-
тєво, переживаючи перекодування Реального в Символічне, 
тератології — в раціональність, Діоніса — в Аполлона, страхіт-
ливого — у зносне. Відтепер не хаос, пов’язаний з хтонічними 
жіночими божествами підземелля, а космос як місце перебе-
вання телуричних чоловічих богів став основою світобачення, 
табуюючи хаос Чужого, накриваючи його вразливою плівкою 
спільноти гармонійного, одомашненого, «Свого».

Позаперсональність буття первісної людини як чле-
на колективу у стані міфологічної першоєдності оберігала 
від страждання у межах циклічної моделі часу та статичної  
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(радіальної) моделі простору, які мали структуру концентрич-
ного кола, «одягнененого» в систему онтологічних смислів: 
тіло — одяг — дім — селище (місто) — територія племені 
(держава) — Ойкумена (заселений світ). Буття набуло харак-
теру співбуття, воно почало поступово рухатися від парти-
кулярних смислів Міфу до універсальних цінностей філо- 
софського Логосу, розгортаючи «осьовий час» як діалектичну 
схему всезагальної історії, фокус якої все одно фіксує рідний 
цивілізаційний гештальт, позначений поняттям етос (ethos), 
що первісно означало місце сумісного проживання, людське 
житло, пташине гніздо, звірине лігво, а пізніше — стійку при-
роду будь-якого явища, звичаї, вдачі, характер, усталений 
психічний склад і систему життєвих приписів. Перед нами — 
типовий вияв міфологізація дому як символу космічної упо-
рядкованості й софійної розумності світу: недарма Геракліт 
вважав дім божеством людини; архетип дому як мікромоделі 
космосу породив потужну традицію філософування, засно-
вану на сакралізації світу як дому, створеного Богом для лю-
дини (Софії в православ’ї). У межах філософії діалогу «етос» є 
однією із найважливіших категорій, позначаючи інтерсуб’єк- 
тивний континуум людського спілкування (Е. Левінас) або 
«сферу між» (М. Бубер). Безпосереднє (домашнє), інтуїтив-
но-цілісне сприйняття світу, притаманне для міфологічної  
свідомості у момент її переходу від хаосу до космосу, суголосне 
інтимності буберівських стосунків «Я — Ти». 

У такому розумінні первісна культура є пробразом діало-
гу, а не лише суцільної ворожості: етос можна розглядати як 
вияв трансцендування у ідеальний стан космічної єдності 
людства, на противагу хаосу як «антисвітові», який ми б наз-
вали «поза-світом», маючи на увазі поступове подолання від-
чуження у бік універсалістичного одухотворення одне одного 
в Ближньому. Атопія Чужого — це одночасно «антисвіт» хаосу 
та «поза-світ» космосу. Обидва світи перебувають за межами 
повсякденного розуміння хронотопу, у міфологічній вічності, 
фіксуючи глибоку священну традицію, що сповідає про тво-
рення, витоки, походження речей та проживається аудиторі-
єю як первородне Одкровення та онтологічна подія [569; 570]. 
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Своєрідною полегшеною копією міфу є чарівна казка: вона 
позбавлена сакралізації, більш демократизована, не обтяжена 
філософською проблематикою і функціонує як спогад про ри-
туал ініціації, що кладеться в основу сучасних форм сакрально-
го наративу у середовищі позитивно сприйнятих віртуальних 
ігор [5, 205]. Міфологічність віртуальної гри у деструктивному 
сенсі читається як демонічне, руйнівне, танатологічне начало 
сучасного символічного порядку ідеології та індустрії розваг, 
маніпуляції та пригнічення: адже у синкретизмі міфу є все —  
і позитивне, і негативне. Синкретизм «примітивної менталь-
ності» (термін Л. Леві-Брюля), втіленням якої є міфологія, 
ґрунтувався на органічній єдності різних форм культурної 
активності, яка віддзеркалювала космічне почуття цілісно-
сті світу. Міфопоетизм первісного світовідчуття ґрунтувався 
на переживанні єдиної моделі розвитку світу буття, відпо-
відно до якої усі процеси і явища були її мінливими формами 
вияву, частковими проявами. Вони поставали як внутрішньо 
споріднені і сходили до єдиного джерела: діалог ще не відав 
відмінностей і поставав як першоєдність злиття неусвідомле-
них нестач у монізмі, прамонотеїзмі, аніматизмі, містичному 
пантеїзмі і навітьу ранніх формах теологічної діалектики — 
результату становлення уявлень про світ як результат єдності 
і боротьби хаосу і космосу. 

У синкретичному етосі первісного космізму дуалізм і мо-
нізм, прямий і переносний сенси слів (на відміну від художньо-
го алегоризму Нового часу) зливаються [427]: світ, як символ, 
постає не менш і не більш реальним, ніж світ, як річ: речі мають 
тілесні секретність і вагу, символи — онтологічні відповідни-
ки в Логосі. Подібне світовідчуття дозволяє людині ставитися 
до оточення герменевтично — як до сповненого потаємним 
змістом символічного простору кодів і шифрів, що підлягають 
декодуванню, не втрачаючи при цьому емпіричної важливо-
сті: парадигмальна метафора і горизонтальна метонімія пере-
тинаються. У ході цієї інтерпретації зберігається відкритість 
світу. Міф перетворює хаос в космос і створює сприятливі сві-
тоглядні передумови для осягнення світу як певного організо-
ваного цілого, утвореного через містеріальну єдність взаємно 
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доповнюючих начал. Навіть утворення дуальних семантичних 
рядів («свої — чужі»,«Ми — Вони», «світ — антисвіт», «дух 
(Animus) — душа (Anima)», «чоловіче — жіноче») не посилює 
релятивізму через виявлення Третього як вираження уявлень 
про спільні витоки сутностей буття. Міфологія, таким чином, 
будучи сферою творення і функціонування архетипів, рухаєть-
ся від дуалізму до монізму, від багатоманітності до єдності сві-
ту, від «антисвіту» до «позасвіту» (етосу). 

Уявний Чужий мешкає в «антисвіті», в непізнаваному і ну-
мінозному хаосі, монструозний хорор від якого увійшов нині 
у фільмічний стан саспенсу в фільмах жахів з тою лише різни-
цею, що симулятивний екранний хаос має «ремені безпеки» і 
гарантії відсутності ризику, чого не міг про себе сказати пер-
вісний герой казки чи ініціації. Хаос як архетип означає прірву, 
безодню, пітьму, неструктурованість, неупорядкованість, дис-
гармонійність, стихійність, позбавлення форми, плинність. 
Його архаїчними символами в традиційному фольклорі поста-
ють жерло, вода, буря, світовий океан тощо. «Світ навиворіт» 
сприймався як «підземний світ», світ зосередження злих сил 
(наприклад, «царство мертвих» в античній міфології, «місце, 
звідки не повертаються» в африканській та шумеро-аккадсь- 
кій традиціях, «лисі гори» — на противагу «красним гор- 
кам» — у слов’янській міфології, «хатинка на курячих ніжках» у 
фольклорі тощо). Натомість «Свій» мешкає в легітимному світі, 
в космосі, в етосі, із перспективою поступового переростання 
партикулярного Міфу в універсалістичний Логос — моністич-
ний макрокосмос «позасвіту» як універсальної духовної єдно-
сті людства. Космос на противагу хаосу — це гармонія, спокій, 
світло, упорядкованість, структурованість, втілена в образах 
землі, неба, острова, берега, каменя, дерева, гори, стовпа, (звід-
си — українське слово «оберігати»). У переказах давньорусь-
кого митрополита Климента Смолятича, який, сприймаючи 
Індію, ототожнену ним з островом Цейлон, як дивний простір 
нумінозного Чужого, де мешкають старозавітні звірі з надпри-
родними якостями [561, 301], одночасно міститься згадка про 
античний космос: так, в оповіді про життя Григорія Богослова 
герой рятується від бурі морської (хаосу) пристрасною молит-
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вою, що забезпечує досягнення «лагідної землі Деметри» [425, 
396]. «Антисвіт» Чужого відокремлений від топосу «своїх», так 
що не можна одночасно належати обом топосам, але це не ви-
ключає наявності мостів поміж ними (порогів з «перетином» 
у мономіфі, «гетеротопій» як змішаних місць, «нейтральних 
смуг», «атопій» як прірв «безмісцевості», фіксованих нами як 
універсальні «позасвіти», позапорядкове, Ніщо і Все одночас-
но, повнота пустоти і пустота повноти).

Образи хаосу і космосу як культурні архетипи є координа-
тами хронотопу та можуть інтерпретуватися, як у просторово-
му (географічному), так і в часовому (хронологічному) аспек-
тах. З точки зору синтагми хаосу і космосу особливо цінними 
видаються міркування С. Б. Кримського про «наскрізні сим-
волічні структури ментальності»: «дім» (перше коло оселі), 
«поле» (друге коло одомашненої природи) та «храм» (третє 
коло охоронної святині) в концентричній структурі матрьо-
шки «Свого» [293, 15]. Тріаді обжитого сектору космосу, який 
сприймається людиною як гармонійний простір, порядок,  
лад, протистояли із дзеркальною симетрією свої антиподи у 
світі хаосу, забезпечуючи діалектику єдності та боротьби про-
тилежностей. Так, альтернативою «полю» виступає так зване 
«Дике поле» (або «Ліс» залежно від гештальту) — термін, що 
вживався, зокрема в українській культурі щодо її степової ко-
чової або непролазної через хащі (Пущі) зони, але його мож-
на інтерпретувати набагато ширше, як означення території 
Чужого взагалі. «Дике поле» — це заборонене місце, місце 
помешкання невідомих маргінальних сил, або, за влучним ви-
разом Б. Вальденфельса, «десь не тут», «позапорядкове», де 
Реальне не може відбутися, лише Уявне «антисвіту» [157, 7]. 
У середньовічній південній Русі землі, що лежали нижче дні-
провських порогів (територія Козаччини — вогнище бунтів, 
пов’язане з програмою «бандитської» поведінки), асоціюва-
лися із «світом навиворіт» (аналогічно — береги Волги у Пів-
нічній Русі). Таке ж саме ставлення виробилося у стародавніх 
єгиптян щодоТропічної Африки: землі нижче першого порогу 
Нілу, за яким проживали чорношкірі племена, вважалися те-
риторією «пекла». Топосом Чужого стосовно «дому» є «пече-
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ра» (безодня, провалля, у казках: «йти туди, не знаю куди») —  
своєрідний простір ініціації героя; невідома, незасвоєна, таєм-
нича, страхітлива і принадна одночасно місцевість, що є дже-
релом небезпеки, випробовувань і пригод, переживання яких 
призводить до загартування, оновлення героя і його повер-
нення у світ «домашнього» космічного буття на новому витку 
розвитку [165; 304]). 

Мабуть, найбільш важливим, на нашу думку, антиподом 
«храму» як святині «свого» є місце, назване нами «скарб». 
Скарб і є тим самим храмом, безцінним даром прийняття все-
загальності в «поза-світі», в трасцензусі: діалектичний рух «Я» 
в мономіфі замикається в цикл від самості через іншість до 
самості, але самості, більш удосконаленої через Іншого (при-
мирення з Батьком). Якщо припустити, що поступова онтоло-
гізація Чужого внаслідок наділення його духовними рисами 
(Чужий — Інший — Ближній) є діалектикою, герой, проходячи 
стадії пригод при виході з дому у ліс або печеру (вихід — іні-
ціація — повернення), зустрічає там монстра та у фінально-
му двобої зі злом віднаходить «приз» — красуню, нагороду, 
скарб, сакральне. Ми назвали це місце «скарб», маючи на увазі 
метафору перетворення Чужого на Ближнього, оскільки лю-
бов, якою завершується ненависть, — це, дійсно, безцінний 
внутрішній скарб. В інтерпретації Ж. Лакана мова йде про  
змикання Уявного, Символічного та Реального через єдність 
почуттів ненависті, незнання та любові. 

Б. Вальденфельс розробляє три параметри Чужого: Чужий 
як «alien» — монстр, ворог, що зазіхає на моє буття (власне 
Чужий); Чужий як «foreign» — житель іншої місцевості, по-
тенційно ворожої, але терпимої (Інший); Чужий як «strange» 
(дивний Чужий, що виявляє риси Ближнього) [153–157]. Ці па-
раметри можуть радикально перетинатися в стані ксенофобії, 
але утворюють послідовність в діалектичному етичному стані 
або миттєве прозріння у метафізиці. Сфера Реального і сфе-
ра Символічного перетинаються через подолання Уявного у  
стані любові, де відбувається реальна зустріч з реальними 
людьми після тривалого процесу морального очищення та 
духовного самовиховання героя, який привчає своє «Я» відмо-
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витися від егоїзму і слідувати індивідуальності, не пориваючи 
при цьому з колективом, бути володарем двох світів: повсяк-
денності та сакральності. Соборність як храм, трансцензус, 
космос, «позасвіт», «скарб» постає фіналом мономіфу як уні-
версальної духовної матриці людства. Міфологічна присут-
ність Чужого — це «подія досвіду», емпіричний процес, який 
відбувається у конкретному життєсвіті, де переплітається 
поліфонія нестачами. При цьому інтерсуб’єктивне начало має 
нахил трансцендування в інтрасуб’єктивне: Чужий розпочина-
ється із «моєї сфери», з вбирання в себе його нестачі, із царини 
внутрішнього духовного світу — це насамперед «Чужий в нас 
самих», який захоплює нас зненацька (через «з’єднання нахли-
стом», або радикальний розрив зі стереотипами), ще до того, 
як ми впускаємо його, адаптуємося до нього або намагаємося 
від нього захиститися, бо Чужий «домагається» нас, він викли-
кає почуття «занепокоєння» та короткого замикання означни-
ків — амбівалентний стан, що є результатом єдності любові 
і ненависті, подиву і жаху, «зачарування» і огиди, тяжіння і  
страху, гостинності і ворожості, філії і фобії.

6.4. Чужий як істинна подія:  
від партикулярності Міфу  
до універсальності Логосу

Фігура Чужого мірою еволюції культури від партикуляр-
них цінностей міфології до універсальних смислів, притаман-
них для раціонально-теоретичного світогляду, пов’язаного 
із філософськими трансформаціями «осьового часу», дедалі 
більше набувала рис одиничності (персоналістичної суб’єкт- 
ності) та всезагальності (вселюдськості), змінюючи простір 
свого перебування від «антисвіту» дуалістичного етосу (геш-
тальту) «своїх», що протиставляють себе «чужим», до транс-
цендування у «позасвіт» — атопію, безмісцевість, «десь не 
тут», «позаперебування», «позапорядкове», що втілює собою 
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радикальний розрив із звичними локаціями та перехід до ну-
льової точки, нестачі і надлишку одночасно. Відтак, Чужий, 
усвідомлений як «позасвіт» (вакуум, ніщо, повна пустота і пу-
ста повнота) стає справжнім покликом — точкою біфуркації 
в культурі, яка порушує її ентропійну рівновагу і закликає до 
солідарності, «домагаючись» нас всередині нас самих. «Дома-
гання» Чужого — це Зов: він перетворюється у ключову подію 
буття людини у світі істини, метою існування якої стає чесна 
«відповідь на домагання» [156; 157, 34] — пізнання Чужого, 
переживання Чужого як Ближнього, заспокоєння, звільнен-
ня від тривоги, спричиненої його присутністю поруч, вихід за 
кордони власного обмеженого буття. 

Логос як феномен «філософської віри» в етичну універ-
сальність людства надав шанс на емансипацію, але, на жаль, 
світ замість відповіді на поклик надає перевагу інформаційній 
війні з Чужим, здійснюючи або його колоніальне знищення, 
або непомітне у процесах фрагментації та асиміляції «одо-
машнення» Чужого, що відображає намагання легітимувати 
та номінувати його шляхом апропріації. Світ виробив безліч 
стратегій «крадіжки чужості» (термін Б. Вальденфельса), від 
жорстких (hard force) до м’яких (soft force), які є кейсами су-
часної інформаційної війни з інакшістю: радикальний етно-
центризм (постмодерний расизм, націоналізм, неонацизм) як 
синдром одномірної і гомогенної пересадки «свого»; мульти-
культурний космополітизм як синдром «воєнного пацифізму» 
і примусової «дефашизації» суспільств з попереднім, штучно 
створеним у ході кольорових революцій правим або лівим, 
популістським контекстом [49; 50; 153-157]; глобалістичний 
раціоналізм дигітальних технологій як перетворення світу  
Чужого на «машину», кожна частина якої має своє виправ-
дання і призначення, контролюючись на рівні позасвідомого; 
культурна антропологія у вимірах транскультури та кроскуль-
турності як жести вибіркового пошуку «хороших інших» з від-
биранням і виключенням з дискурсу «пристойної» комунікації 
«поганих інших» — відповідно до законів ринку з його сно- 
бістською репресивною толерантністю тощо. Абсолютизація 
відмінності Чужого (Differance) із подальшим утриманням 
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його at distance (аж до апартеїду) у непрагматичному постмо-
дерні є так само неприйнятною, як і тоталітарна уніфікація 
чужості в класичному модерні, зокрема у проектах імперіаліз-
му, шовінізму, глобалізму, лінійного еволюціонізму. Гештальт 
Чужого не «вписується» в існуючі нині парадигми буття: він 
вимагає, домагається від нас не лібералізму з його культом ка-
піталу, ні фашизму з його культом раси, ні марксизму з його 
культом класу, а четвертого шляху, який є надлишком стосов-
но лібералізму, фашизму, марксизму. 

На нашу думку, саме діалог як феномен універсальної ети-
ки є таким четвертим «надлишком» — адекватною «відпо-
віддю на домагання» Чужого через поліфонію цивілізаційних 
гештальтів у їх дружбі, солідарності та глибокій духовній спо-
рідненості. Діалог здійснюється через «співдомагання» Тре-
тього — глибинного внутрішнього морального смислу, який є 
чинником симетричного зрівняння відмінностей між учасни-
ками діалогу перед обличчям спільного, образ якого постійно 
утримується у ролі горизонту істини. Домагання Третього як 
співучасть долає «зшивку» (залежність від фантазму ворога) 
у суб’єкта з метою його майбутньої «перепрошивки», символі-
зуючи собою процес переступання першої «межі» у мономіфі 
(у фольклорі, наприклад, це — образ хатнього порогу, мосту, 
Трікстера, який допомагає герою розпочати ініціацію). Тре-
тій дозволяє подивитися на «своїх» і «чужих» відсторонено й  
нейтрально як на «когось», з точки зору загальної істини, замі-
няючи особистісні інтенції «Я повинен» на «Кожний повинен» 
(наприклад, показовою є імпліцитна соборна солідарність у 
космізмі японської культури, яка підкреслюється знеособле-
ною формою дієслів у приватних розмовах: «Що робиться?» — 
замість: «Що ти робиш?»; «Слухається музика» — замість: «Я 
слухаю музику» тощо). 

Третій не є зовнішньою, відстороненою, об’єктивною си-
лою абстрактного Закону: його дистанція — неочікувано ко-
ротка, він міститься у нас самих, як не апропрійований світом 
панівних означників надлишок людяності щодо власного 
симптому нестачі: «У миттєвих колізіях нашого часу виявля-
ється необхідним замість постійного протиставлення добра 
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та зла за зовнішніми позиціями опонентів розв’язувати цю 
суперечність також і через моральне очищення самого себе.  
А це означає усвідомлення в собі частинки того зла, проти яко-
го борешся, а в суперникові — припущення частинки добра, 
яке ти відстоюєш», — зазначає С. Криський [293, 16]. Здатність 
до звільнення від репресивного дуалізму (включаючи імплі-
цитний дуалізм постмодерного плюралізму), до розуміння 
складного, неоднозначного характеру як Свого, так і Чужого, 
кожен з яких містить недоліки і переваги, але виявляє тотож-
ність з тобою перед лицем загальної істини Третього, — це 
уміння, яке дарується людині одухотвореним Логосом, філо-
софією, трансцендуванням: «Конус чужості звужується вгору 
із наближенням до розуму», — пише Б. Вальденфельс, маючи 
на увазі верхівку універсалій культури як втілення вакууму 
в символічному порядкові, радикального розриву із світом 
ярликів і відмінностей [157, 11]. Отже, необхідний Логос як 
спосіб здійснення екзистенційної зустрічі з Чужим у спільно-
му життєсвіті — у слові та поза словом. Через Третього «Я» 
та Чужий не уніфікують свої переконання, але опиняються 
у них «за дужками». У зближенні з Чужим головну роль віді-
грає не стільки «зміст відповіді, (англ. «answer»), наближений 
до консенсусу (діалектичного повернення, синтезу), скільки 
«акт відповіді» (англ. «responce»), що має відношення до тран-
сцензусу, метафізичного протиставлення, розриву, екзистен-
ції, духу, суб’єкта як активіста істини співпереживання, мило-
сердя і розуміння (пор.: у М. Бубера діалог — це не уніфікація 
переконань у знеособлену «третю альтернативу», а «сфера  
між» — простір, вищий за переконання, подібний до поліфо-
нії світу Ф. Достоєвського [136–142; 99–106; 235]). Ось такий 
Третій як трансцензус і «другий Інший» і є «скарбом» любові 
до Чужого — подією істини, творимою та такою, що творить 
людину як етичного суб’єкта. 

Образи Чужого та Третього як феномени події варіюють-
ся у кількох онтологічних програмах. З точки зору позитивної 
метафізичної онтології присутності, притаманної для цивіліза-
ційного традиціоналізму, Чужий та Третій є культурними ар-
хетипами, міфологічними фігурами, синтагмальними структу-
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рами: Чужий уособлює хаос, Реальне, Тінь, а Третій — Dasein, 
Existentia, трансценденцію, що становить «поза-світ» Чужого 
як «антисвіту». З точки зору класичної позитивної діалектики, 
як в парадигмі ідеалізму, так і в парадигмі матеріалізму, Чужий 
і Третій зустрічаються в часі, але не розчиняються у ньому, а 
еволюціонують шляхом поступового одухотворення від екс-
пліцитного до імпліцитного, від онтичного до онтологічного, 
від побутового до буттєвого, від парадигмального до синтаг-
мального рівнів, зокрема, Чужий — від ворога до друга, а Тре-
тій — від Закону до Благодаті. Негативна діалектика постмо-
дерну заперечує буття Третього, а буття Чужого перетворює 
на чистий фантазм, розчиняючи його у потоці темпоральності 
уявних значень, без повернення в синтагму реально-симво-
лічної мови. На перетині синтагми і парадигми, метафізики та 
діалектики, лежать ще дві онтологічні програми, притаманні 
для психоаналізу: негативна (лаканалії) та «надлишкова» (ба-
дьюанство, Люблняська школа). У межах негативної онтології  
Чужий є зяянням, вакуумом, порожнечею Реального, а Третій — 
інструментом відкриття зяяння, функцією прокладання шляху 
до порожнечі через роздирання Символічного, що знаходить 
свій вираз в особі Трікстера (трігера) як діагноста і провокато-
ра відносно соціальних та індивідуальних хвороб. В онтології 
надлишку Чужий є потенційним Ближнім, а Третій — етичним 
суб’єктом події, що вказує на Ближнього як на симптом нестачі 
в особі Чужого під час ситуації радикального розриву. 

Маємо, отже, справу із співіснуванням синхронічного (про-
сторового, топографічного, регіонального) та діахронічного 
(часового, хрологічного, еволюційного) розуміння Чужого, 
який існує у «непроникному» місці і одночасно еволюціонує, 
порушуючи свою непроникність в часі. Просторова метафізич-
на синтагма як модель тлумачення Чужого при цьому може 
виявлятися подвійним чином: як партикуляристська етика 
колективного Dasein, що в цілому притаманне для премо-
дерного міфологічного світовідчуття і, як показала творчість 
раннього М. Гайдегера періоду «дороги до мови» [173], може 
призводити до трагедії нацизму та неонацизму на основі ксе-
нофобії та як універсалістична етика індивідуального Dasein 
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(як-от, у пізньому гайдегеріанстві [172]), притаманна для нео- 
модерного етичного націоналізму. Ксенофобія як симптом і 
фантазм еклектично змішує усі архаїчні ознаки міфу: синкре-
тизм як синдром нерозривної первісної єдності різних форм 
життя людини; антропоморфізм як жест перенесення внут- 
рішніх рис людини на зовнішній світ; тотальна анімістична 
демонізація оточення, яке постає у міфологічній свідомості 
як партикулярна група, у «кровних зв’язках» з якою співіс-
нує людина, або, точніше кажучи, існує всередині неї, як її не-
від’ємна, органічна частка; конкретність — чуттєва наочність 
візуальності, відсутність абстракцій та узагальнень; доміну-
вання образно-інтуїтивного бачення над аналітичним, раціо-
нально-логічним; первісна нерозколотість світу — відсутність 
суб’єкт-об’єктної опозиції у сприйнятті дійсності, завдяки якій 
остання перетворюється у «річ», джерело фантазму; глобаль-
ність масштабу — охоплення міфологічним часопростором 
світу в цілому, завдяки чому партикулярність сприймається 
як універсальність; відсутність суперечності між дійсним та 
бажаним, коли уявний світ сприймається як нагально необ-
хідна для виживання реальність, яка виявляється не менше, 
якщо не більше, важливою для людини, ніж реальна дійсність; 
самосакралізація як захисний механізм охорони власного змі-
сту, тавтологічна замкнутість на собі, обожнення Свого (вож-
ді, герої, політичні лідери); регламентоване поєднання міфу з 
ритуалом, який відповідає за регулярне відтворення пам’яті в 
культовій практиці через індивідуальні та колективні симво-
лічні дії, що наочно репрезентують і кожного разу заново здій-
снюють акт світотворення як переходу від хаосу до космосу; 
консервативність й нерефлексивність — закритість структу-
ри міфу, «зшивка», що виключає будь-яку спробу аналізу, сум-
ніву чи раціональної критики, інтерпретації індивідуальної 
творчої ініціативи у тлумаченні традиції як загрози існуючому 
порядку речей, позасвідома інтерпеляція в традицію з народ-
ження, сліпе злиття нестач; нормативність поведінки людини 
у межах міфологічного життєсвіту, яка ритуально обмежує її 
свободу неможливістю суперечки, дискусії, сумніву і водночас 
надає шанс на нумінозний досвід всередині світу-кокону. 
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Утім, на нашу думку, не слід ототожнювати високий тра-
диціоналізм з низьким, автентичний духовний традиціона-
лізм — з реакційним консерватизмом. Цілком можливим ви-
дається збереження традиціоналізму у його високій формі 
через позбавлення традиції міфологічної закритості і перехід 
до трансцендентальної відкритості світу через синтез тради-
ціоналізму та універсалізму, коли традиція переживається в 
інтернаціональному полі солідарності з усім відкритим сві-
том. У міфології світ — замкнутий, час — циклічний, Логос і 
Буття погоджені в синкретичну єдину спайку, Всесвіт постає 
як непроникна гладка субстанція без «проколів» і «щілин» 
(«куля») [178, 140], прорив за символічні межі якої не уявля-
ється можливим. Зріла філософська релігія і «філософська 
віра» як виток і кінець усіх релігій, що є продуктами «осьового 
часу» [580], відкрили універсальні горизонти для прориву до 
реального Іншого, до Реального взагалі, до екзистенції як ду-
ховного зв’язку між народами в їх солідарності. Філософія діа-
логу, яка розпочиналася з релігійного універсалізму М. Бубера 
через апропрійований постмодернізмом левінасизм поверну-
лася назад, у царство нового язичництва, де ліберальна іронія 
мультикультуралізму присягає на вірність глобалізму й кон-
серватизму одночасно, легітимуючи партикулярність, видану 
за універсальний рух. Хуторянський спосіб життя атомарних 
суб’єктів простору в умовах репресивної толерантності є види-
мим виявом невидимої динаміки капіталу. Такий спосіб жит-
тя не передбачає уникнення конфлікту внаслідок зіткнення 
символічних означників суб’єктів, але культивує прийняття 
даного конфлікту як легітимації формального оперативного 
ділового спілкування у межах даних означників. Реальна зу-
стріч з реальним Іншим, що виявляє, а не приховує взаємну 
нестачу і у цій нестачі зрівнює учасників, стала сприйматися 
іронічно, у категоріях естетичної насмішки над етикою. Егалі-
таризм діалогу — його руху від Чужого через Іншого до Ближ-
нього, від бінарного світу «Ми — Вони», що є репресивним у 
традиційних міфологічних суспільствах, через плюральний 
світ численних інших, що є репресивним у ліберал-демокра-
тичних суспільствах, до універсально-сингулярного почуття 
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всеєдності — існує скоріше як проекція на майбутнє чи як на-
слідок розчарування у тому, що нині називається «діалогом» 
як снобістським, образливим прирученням Чужого. Філософії 
діалогу для доведення своєї істинності не вистачає корекції з 
боку марксизму та психоаналізу, і ми не боїмося цієї корекції, 
як і власного розчарування у діалозі. «Освенцим як кінець гу-
манізму» фактично перекреслив романтичні ілюзії щодо діа-
логу. Тому ми надаємо перевагу не поняттю «гуманізм», якщо 
останній означає приховану репресивність, а шокуючому на 
перший погляд терміну «антигуманізм», який означає справж-
ню, трагічну, тривожну людяність суб’єкта в його персональ-
ній відповідальності за Ближнього. Трагічний антигуманізм 
нині є синонімом гуманності та постає способом реставрації 
екзистенційного суб’єкта як носія Реального в рамках критич-
ної теорії.

Критична теорія, на відміну від ідеології, позбавлена при-
мусу. Психоаналіз визнає право вибору неврозу самим пацієн-
том: суб’єкт відповідає за свою насолоду. Людина, яка цитує  
діалект ненависті до Чужого, все ж таки обирає те, що вона ци-
тує. Вона обирає Чужого як фантазм і несе відповідальність за 
свій вибір. Але психоаналітик вірить (мова йде саме про не-
верифіковані процеси, навіть у критицизмі), що позасвідоме 
прагнення людини до любові виявляється у недомовленостях  
її гнівної насильницької промови, які вона намагається при- 
крити посиланням на авторитети інших. У цих розривах й спо-
тиканнях мовлення міститься суб’єкт як симптом, в усій його 
оголеній травматичності і вразливості. Герменевтичний мо-
мент підтексту («між рядків») у Ж. Лакана називається «ля-
ля-мовою» (lalanguage) [466, 17–20], а у Ж.-Ж. Лесеркля — «за-
лишком» [21, 5]. Залишок не піддається вербальному описові. 
Він не артикулюється. Він вказує на самотність, нестачу друж-
би, вакуум у структурі Символічного, любов, яка продираєть-
ся крізь тріщини та розломи мови. Залишок (він же — надли- 
шок) — це поезія, що не може бути охоплена лінгвістикою чи 
граматикою. Залишок мовлення не передається лінійною ор-
ганізованою структурою речень, залишок перебуває в Реаль-
ному, як прихована ніжність, тому для нас насилля як спосіб 
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усунення залишку є Символічним насиллям букви, тиском 
«грамотної», виваженої, «зшитої» мови демагога.

Коли ви чуєте lalanguage, це означає, що ви перебуваєте 
або за кулісами модерного театру, або спостерігаєте момент 
підняття театральної завіси у постмодерному перфомансі — 
завіси, яка оголює усі перипетії комедії любові як Реального 
[258, 67–91] за умов, якщо театр як лицедійство виявляється 
важливішим за «серйозне» життя як лицемірство. В модер-
них суспільствах театру мова «ляля» видає приховану прав-
ду як симптом. У постмодерних суспільствах постправди, де 
немає приховування, мові «ляля» складніше пробитися крізь 
згладжену поверхню фантазмічної промови, але вона все одно 
звучить: вона складається з невловимих фрагментів розмов у 
місцях для куріння, з уривків повсякденного мовлення в тран-
спорті, з жартів і натяків, з арго і емоційних вигуків, з шепо-
тіння, белькотіння і тих незграбних уривків слів, що звучать 
між сміхом і плачем. Так звані «світові ЗМІ» в умовах лібераль-
ної цензури більше не використовують мови «ляля»: вони не 
брешуть, натякаючи на щось, а інтерпретують правду як фан-
тазм, отож, не потребують читання «між рядків.» «Ляля» стає 
прерогативою простого народу. Подібна до дитячого галасу, 
ляля-мова провокує збій у конструкціях мови, короткі зами-
кання знаків у побутових бесідах. Вона оголює те, що перебу-
ває під забороною, вона виганяється Законом з простору мови 
як неправильна і непристойна, оскільки мова диктується па-
нівним дискурсом влади, включаючи мову Інтернету та його 
менеджменту з конструювання стрічки новин. Метою мови 
«ляля» є не маніпулятивне «управління», а «розуміння», як 
його тлумачив М. С. Каган: як екзистенційний дотик суб’єкта 
до суб’єкта [270]. Ляля-мова — це мова дитини, поета, мудре-
ця, юродивого, скомороха, трігера. Ляля-мова розриває мовні 
структури на користь Реального, спонукаючи до повернення 
словам їх автентичних значень. Вона вказує на істинну подію, 
де міститься суб’єкт, де не спрацьовує гегемонія, де залишок 
(зайве) перетворюється на надлишок (необхідне). Так, те, що 
витісняється як «небажане», перетворюється на революційне 
припинення ентропії уявно «бажаного». 
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Виходячи з такого тлумачення Чужого як події, ми не пого-
джуємося з неоліберальною трактовкою ненависті до Чужого 
як мови Реального, а насилля — як прямого травматичного 
удару по ядру його ідентичності. Це було актуальним для то-
талітарних суспільств ХХ століття, на які неолібералізм хоче 
змістити усю відповідальність за конфлікт. У нашому розу-
мінні мова ненависті є не проривом Чужого як позасвідомо-
го, а якраз його стримуванням за допомогою символічного 
дискурсу влади (букви Закону): фрази, що містять приховані 
заклики до насилля, розробляються владою як квазідемокра-
тичні кліше. Насилля, відповідно, постає вже не прямою руйна- 
цією ідентичності (як це було при тоталітаризмі ХХ століття), 
а маніпулятивним утримуванням ідентичності на відстані як 
непроникної уявної субстанції та ілюзорного механізму ком-
пенсації нестачі в умовах релятивної політики ідентичностей. 
Суб’єкт несе відповідальність за насилля через подачу власної 
мови як мови пропаганди і приведення її у відповідність з ідео- 
логічною мовою влади, що видає себе за ненасильницьку та 
«аполітичну». Поява Чужого як етичного суб’єкта починаєть-
ся там, де на зміну демагогії приходить жива мова. У залеж-
ності від того, де розташовується насилля і, відповідно, де ло-
калізується мова ненависті (у Реальному чи в Символічному) 
модифікується модель суспільства: класичне дисциплінарне 
(командно-адміністративне, з директивною цензурою і за-
критим швом Уявного як брехні/симптому) чи постмодерне 
шокове (перформативне, з ліберальною цензурою і відкри-
тим швом Символічного як постправди/фантазму). У класич-
ному соціумі Едипа, де правда (Чужий, позасвідоме) є преме-
том табу, насилля носить характер реального удару, а мова 
ненависті — це мова травматичної дійсності. У некласичному 
соціумі Анти-Едипа, де правда (Чужий, позасвідоме) є пред-
метом трангресії (табу зникають), насилля носить характер 
символічного дистанціювання, а мова ненависті — це мова 
«без удару», толерантна демагогічна мова створення уявного 
сценарію (іміджу), який утримує Чужого, надто Чужого, у його 
компенсаційній ілюзорній непроникній цілісності, легітимо-
ваній дискурсом влади та її «зшитою» риторикою. Символічне 



Євгенія Більченко

■ 309 ■

насилля, закладене в основу мультикультурної політики іден-
тичностей, міститься у спробі помістити суб’єкта проти його ж 
волі у статус об’єкта бажання, petit a, ярлика, іміджу, панівного 
означника, чия уявна цілісність покликана задовольняти діри, 
пробіли і прогалини моєї власної ідентичності. При цьому ні-
хто не запитує у іншої людини, чи погоджується вона грати 
роль petit a, коли її люблять (чи ненавидять) не за те, якою 
вона є насправді, а за уявні фантазмічні сценарії її «Я». Кинута 
колись у вічі тоталітаризму як «свобода», ідентичність стала 
новим механізмом уярмлення. Ідентичність заважає відбути-
ся Чужому як універсальній події істини Ближнього.

Будь-які намагання зблизити людей реально, у травма-
тичній дійсності, будь-які споби пошуку справжньої нестачі 
Чужого, у тому числі через прогалини у його мові, виявлення 
у ній «спотикань», пауз, обмовок, промовистого мовчання в  
діалозі тощо сприймаються нині як порушення ідеального сві-
ту удаваного «благополуччя». Ідентичність має лишатися не-
торканою, без драми симптоматичного аналізу. Лише час від 
часу відбувається маніпулятивна фрагментація ідентичності 
Чужого, спрямована на виокремлення в ній «зручних» та «нез-
ручних» у світлі партикулярних інтересів гегемонії складових, 
відсіювання «незручних» та відбір «приємних» елементів, з 
яких моделюється нова конфігурація, здатна «м’яко» адапту-
вати Іншого до потреб егоїстичного «Я». Відбувається подаль-
ше символічне насилля з метою створення уявної ідентичності 
Чужого, тільки не шляхом пасивної толерантності, не шляхом 
попущення й допущення, а шляхом репресивної толерантно-
сті як селекційного жесту. Така толерантність не є психоаналі-
тичним актом вивільнення особистості з лабет структури, не 
призводить до солідарності як до ідентифікації з симптомом, 

6.5. Порушення вірності події:  
накладання «швів» на Чужого
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не викликає діалог як злиття власної нестачі і нестачі Іншого 
на грунті любові, співпереживання, відповідальності, солідар-
ності. Акти насилля чи ненасилля щодо Чужого залежать не 
стільки від цілісності чи фрагментарності ідентичності Чужо-
го, скільки від культивування його відсутності як реального 
суб’єкта. Смерть суб’єкта у постмодерні — це тривала проце-
дура ентропії, яка поєднала у собі архаїчні елементи реакцій-
ної консервативної міфології з новітніми мережевими техно-
логіями «кольорового» тренду. З точки зору критичної теорії 
психоаналізу суб’єкт не зникає зовсім, а приховується під сим-
волічними складками мережі, які утворюють панівні означ-
ники його уявної ідентичності — так звані «шви» [254; 385]. 
Крізь шви суб’єктність «пробивається» як залишок і надли-
шок, залишаючись пізнаною та непізнаною, ідентифікованою 
та неідентифікованою. 

Шов одночасно приховує травму і не приховує її, бо він 
завжди вказує на рану, яку латає: причому, чим грубішим і за-
критішим (прихованим) є щов, тим більше він виявляє рану, 
демонструючи рубець від неї. Інша справа, що «закритий» шов 
робить це ненавмисне, намагаючись незграбно і кострубато 
приховати рану за допомогою класичної директивної цензу-
ри. Інша справа — «відкритий» шов: він грає з раною, як грала 
б потворна прикраса (тату) на рубці, перетворюючи травму на 
ідеологічний жест ресентименту у межах рихлої та рідинної 
ліберальної цензури. Уявний сценарій відкритого шва, допов-
нений символічними значеннями культури, перетворює агре-
сора на жертву, а жертву — на агресора. «Свій», навіть, якщо 
він агресивно атакує Чужого, є нещасною жертвою, а жертва, 
атакована «своїми», — безжально знищуваним та агресивним 
Чужим, витісненим на маргіналії культури. Сам процес зни-
щення стає естетизованим перформансом, медіа-спектаклем, 
катастрофою у мережі, насолоджуватися якою може кожен 
користувач без ризику померти самому (при цьому краще не 
виходити на вулицю, бо там панує реальна смерть). Спеціаль-
ний витончений прийом маніпуляції травмою не збирається 
приховувати обсценної інформації: Чужий як жертва репре-
зентується у конотаціях агресора і постає як легітимований 



Євгенія Більченко

■ 311 ■

фантазм. Всі усе знають, але все одно чинять так: ненависть і 
бажання знищити виявляється сильнішим за мову терпимоті 
і любові. Вбивство стає легальним, більше того: вбивство стає 
героїчним подвигом жертви. Переважна більшість сучасних 
міркувань щодо насилля не звертається до кастрованої суб’єк-
тивності як до внутрішнього джерела насилля, але характери-
зується абстрактним схематизмом, який редукує насилля до 
функції легітимації. 

Розгляд насилля над Чужим крізь призму суб’єкта при-
зводить нас до висновку про насилля як добровільну форму 
самоцензури, пов’язану з входженням людини в режим «при-
ємного» примусу, у формат трансгресії бажання, у процес  
добровільного накладання на себе «відкритого шву» неструк-
турованої цензури горизонтального контролю. Це повністю 
спростовує застарілу, на наш погляд, інтерпретацію насилля 
як прямого тоталітарного примусу. Насилля є не лише при-
мусовим впливом на інших з метою порушення їх цілісності, 
ідентичності, сутності, але постає результатом нестачі іден-
тичності, цілісності і сутності у самого суб’єкта, для якого на-
силля — це спосіб компенсації нестачі через гру в ката або в 
жертву. Таке насилля ґрунтується на уявних сценаріях Чужого 
як непроникної субстанції заповнення зяяння. Жест класич-
ного психічного або фізичного примусу (шантажу, погрози, 
ув’язнення, вбивства) змінюється інтенціями до самопримусу, 
прихованого тиску, амбівалентного пригнічення у формі ес-
тетичної гри та маніпуляції. Ініціойваний медіацією самокон-
троль не передбачає слідування традиційному табу (Закону), 
за допомогою якого суб’єкт забороняє собі агресивні бажання, 
апелюючи до класичного фройдівського Батька. Навпаки: у 
новому тоталітаризмі, на відміну від класичного, бажання — 
дозволені і вражають їх носія. Вони відчужені і відсторонені 
від суб’єкта ним самим, охопленого страхом перед ними, вони 
спроектовані та переведені у режим прозорого автоматично-
го самовідтворення («машини бажань»): роль регулятора су-
спільних відносин зміщується від табу класичного Едипа до 
трансгресивної реклами Анти-Едипа. Подвійне послання: «Не 
насолоджуйся» (з підтекстом робити навпаки) — лозунг мо-
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дерну. Подвійне послання: «Насолоджуйся, але безпечно» (з 
підтекстом також робити навпаки) — лозунг постмодерну. 

Чужий стає адресатом такого подвійного послання: буду-
чи предметом табу або об’єктом трансгресії, витісненим чи  
вирваним назовні феноменом позасвідомого, він забороня-
ється і одночасно перетворюється на волюнтаристську пара-
дигму зручної «чужості». Закон віднині не забороняє бажання 
(Чужого), одночасно вказуючи на їх принадний зміст, але легі-
тимує їх, тому слідування новому Закону шляхом добровіль- 
ного погодження (самоцензури) означає слідування своєму 
трагресивному узаконеному бажанню, позначеному через 
знак бренду (Чужий як бренд мультикультуралізму). У тра-
диційних та модерних суспільствах Закон відповідає катего-
ричному моральному імперативу, слідування йому є вчинком 
протистояння насиллю, порушення Закону є аморальністю, 
насиллям. У суспільствах трангресії бажань Закон більше не 
відповідає моралі, але дозволяє і заохочує перверзивну на-
солоду як агресивність, слідування йому є насиллям, а пору-
шення його, навпаки, є ненасиллям. Насилля не завжди є не-
законним і, навпаки, ненасилля може бути легітимованим за 
допомогою злочинного наказу: спротив насиллю може носити 
характер розриву із несправедливими законами. Тому І. Ільїн 
критикує толстовську ідею непротивлення злу насиллям за 
пасивну толерантність, «духовне дезертирство», безвольність 
і потакання злу, яке передбачає розділення відповідальності 
за його існування [265, 50]. Суспільство репресивної толерант-
ності легітимує соціальне зло, роблячи символічне сентимен-
тальне насилля приємною і добровільною справою. У таких 
умовах справжнє ненасилля повинно носити характер приму-
су, тому не будь-яка примусова дія суб’єкта є насильницькою, 
а лише та, яка реалізує інстинкт смерті у собі чи Іншому. Та ж, 
яка обмежує цей інстинкт на користь життя незалежно від 
Закону, є механізмом силового протистояння злу, коли повна 
бездіяльність може призвести і призводить до вседозволено-
сті, анархії, конформізму.

У ризоматичному дискурсі постмодерну на основі лібе-
ральної цензури змінюється характер насилля: його фізичні 
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форми поступаються місцем символічним, насиллям стає зна-
кова комунікація в умовах, коли вертикальний ієрархічний 
Паноптикум з царства тюрми або психлікарні переходить в 
перформативний естетично-примусовий Синоптикон, поши-
рюється горизонтально та дифузно, проникаючи у приватне 
життя, підпорядковане біовладі, заснованій на транссексу-
альності. Вертикальний нагляд змінюється горизонтальним 
контролем в мережі, яка розігрує медіа-перформанс. Вже не 
треба змушувати суб’єкта відмовлятися від певної думки шля-
хом фізичного, поліцейського або політичного тиску, якщо 
можна створити йому бажану реальність через ефект медіа, 
зробивши так, щоб сам процес знищення опонента в ході ін-
формаційної війни був для нього самого приємним, становив 
би його пристойне задоволення. Не треба брехати суб’єкту в 
умовах тотальної інформаційної прозорості, якщо можна ви-
ставити «голу правду» у новому кодуванні екрану. Це робить 
ображеного слабким, а образу — сильною. Класичне насилля, 
взяте як «закритий» шов, намагається само себе приховати, 
замінити одну інформацію на іншу, правду — на брехню. Це 
робить образу слабкою, а ображеного — неочікувано сильним. 
Класичне насилля наносить удар по центровому молекуляр- 
ному ядру ідентичності, воно руйнує суб’єкта в якості безволь-
ної жертви, якій немає, чим відповісти. Тоді за неї словом всту-
паються інші дисиденти, правозахисники та демократичні  
медіа. Хиба розкривається завдяки суспільному резонансу. 

Постмодерне насилля «відкритого шва» — це насилля 
«пост правди», яке не боїться жодних резонансів, перетворю-
ючи їх шляхом піару на символічний капітал, та використовує 
прийом неприховування обсценного як механізм підтримки 
гомеостазу тотальної системи. Логіка самовідтворення лібе-
ральної матриці ґрунтується на тому, що вона не приховує сво-
їх вад, але репрезентує їх як необхідні умови функціонування, 
«вимушені втрати», «неминучі наслідки» на переможному 
шляху прогресу великого ідеалу Символічного ліберал-демо-
кратії, заради якого приносяться численні сакральні жертви, 
оскільки «кращого» ніхто начебто (чи насправді?) ще не вига-
дав. Влада оголює власні травми, секрети, втрати. Екран слу-
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жить механізмом пом’якшення цих втрат і способом їх переко-
дування, катастрофа стає механізмом психологічного захисту, 
змушуючи реальні події грати роль самих себе в уявному полі 
інформації. Відтак, класичне (модерне) суспільство театру, 
який є синтезом різних видів мистецтв, переходить у некла-
сичне (постмодерне) суспільство перформансу, який є відсут-
ністю мистецтва сутності і репресивним видаленням етичного 
з дискурсу, де перемагає екологізована та стерилізована есте-
тика. Насилля постає не ударом по ядру ідентичності, а утри-
манням ідентичності на безпечній, поблажливо зневажливій 
відстані пасивної та репресивної толерантності, навішуючи на 
суб’єкта ярлик уявного Чужого. 

Таке насилля за допомогою відстані та насилля на від-
стані ми і називаємо «сентиментальним». Його результатом 
є перформанс гіперреалізму симуляції — сприйняття Чужого 
як уявного сценарію, коли в Іншого виникає відчуття надто  
Іншого, стигматизованого Іншого, чия ідентичність — одно-
часно правдива і постправдива (вона — ніби не вся, бо має міс-
це її перекодування). Якщо насилля перетворюється на пред-
мет зображення на екрані внаслідок візуального повороту, 
Чужий стає розважальним екзотичним персонажем показного 
дійства з політики ідентичностей (як пара поліцейських —  
чорний і білиий — в «доброму» американському кіно). Естети-
зація насильницького стану відбувається через пародію, гро-
теск, хайп, білий або чорний піар. Такий Чужий стає безпечно 
поданою естетизованою катастрофою, головним героєм дня, 
«проблемною фігурою» на ток-шоу. 

Відповідно до типології В. Беньяміна існує «міфологічне 
насилля», яке передбачає єдність аморальних мотиву і дії, та 
«божественне» насилля, де моральна ціль відокремлена від 
аморального засобу [110, 59–66]. «Міфологічне насилля», що є 
«кривавим управлінням», частково відповідає поняттю «личи-
на» в соціальній етиці А. Бадью [81]. «Личина» є повною хибою 
та абсолютним злом, подвійним накладанням маски на ціль і 
засоби її досягнення, аморальною метою, відтворюваною амо-
ральними засобами, брехнею, реалізованою через брехню (фа-
шизмом). «Божественне насилля», що є «некривавою чистою 
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силою», відповідає бадьюанському поняттю «терор», який 
передбачає спотворення первинної істинної події аморальни-
ми кривавими інтерпретаторами, що змушені застосовувати 
силу «з благою метою». Постмодернізм знімає різницю між 
«міфологічним» та «божественним» насиллям, «терором» та 
«личиною», які є різними стратегіями поводження з Чужим. 
Якщо при «божественному насиллі» Чужий ще може розрахо-
вувати на прощення шляхом залучення до мети як до істин-
ної події, то в личині він так і залишається назавжди Чужим.  
Ризома позбавляє опозицію сили через багатократне переко-
дування. Ж. Дерріда деконструює різницю між «божествен-
ним» і «міфологічним» насилля [226, 125–200], подібно до того, 
як Ж. Дельоз розмиває поняття оригінальності і копії, істину і 
симулякру, означника та означуваного, події і пам’яті в загаль-
ному потоці темпоральності [222]. Сентиментальне насилля 
плюралістичної рідинності стає засобом забуття пам’яті та  
деонтологізації існування, перформативність перетворюється 
у знакове насилля оголеного і вихолощеного до порожнього 
символу-цифри тіла, що заявляє про себе через примусовий 
гумор, який ретушує насилля, робить його «милим», нестраш-
ним, гламурним, звичним, а відтак — важким для опису. Зазна-
чене не дає можливості сучасній людині, яка відчуває на собі 
примус і витісняється в роль Чужого, артикулювати насилля 
над собою і описати усю ступінь своєї внутрішньої несвободи 
в умовах зовнішньої декларації «свобод».

Втрата суб’єкта та загальна релятивація, яку тягне за со-
бою дана втрата, не дає можливості встановити відповідаль-
ність за здійснюване насилля щодо Чужого і насилля, яке 
безпосередньо йде від Чужого: адже немає, кому відповідати,  
усі — винні та невинні одночасно, усі — жертви, усі — «самі 
собі чужі» [295]. Р. Салецл пояснює акт насилля, виходячи із  
деконструктивізму: той, хто здійснює насилля, начебто висту-
пає лише догматиком відповідної ідеології, її актором та аген-
том, цитуючи попередній символічний дискурс, відтворюючи 
стереотипи своєї референтної групи як інтертексти [466, 50]. 
Автор насильницького дискурсу як продукт цитати не несе 
ніякої індивідуальної провини за насилля: онтологічно він — 
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пустий. Усю провину бере на себе суспільство, яке його вихова-
ло, культура, яка інкорпорувалася у нього. Це повністю знімає 
момент суб’єктивної онтологізації в Одкровенні, нівелює акт 
каяття. Культуралізм знищує буттєве начало самості через ін-
терактивність, зворотною стороною якої є інтерпасивність —  
передача культурі як Іншому свого права на насолоду (спо-
глядання, молитви, оплакування, рефлексії, переживання) 
[246, 40–50]. Натомість поширюється тотальне культивування 
суб’єкта як пустоти, що визначається виключно культурою за 
умов відсутності у нього жодних онтологічних сутнісних мо-
ральних конструкцій, які агресивно заперечує непрагматична 
культурна антропологія. 

Виникає запитання: чи потрібно таким чином позбавляти 
суб’єкта права на біль? Чи є це конструктивним — докладати 
людину до її соціального контексту (шву), який повністю де-
термінує її поведінку, знімаючи питання особистої відповідаль-
ності — мужності взяти на себе провину з нульової точки ке-
нозису без підтримки співтовариства, без допомоги будь-якої 
референтної спільноти? Загострюється питання суб’єктивної 
відповідальності як перебуваннія у вірності істинній події сво-
єї самості, права бути собою, а не лише частиною партикуляр-
ної спільноти, права подолати страх перед відповідальністю і 
«прийняти прийняття» провини. Р. Салецл стверджує, що той, 
хто чинить насилля, бажає отримати підтвердження власної 
ідентичності шляхом взаємної інтерпеляції себе та об’єкта на-
силля в символічний обіг ідеології, яка наділяє його владою 
через посередництво Іншого [466, 129-130]. У цьому є свій сенс. 
Раб не може жити без Пана, а Пан — без Раба: на їхній взаємній 
нестачі ґрунтується садомазохістичний зв’язок у символічній 
структурі Великого Іншого. Але як бути з насиллям за умов 
смерті Великого Іншого в мультикультуралізмі, коли тебе 
окликає не поліцейський як агент влади, а власний фантазм? 
Р. Салецл вважає, що метою насилля є травматичне ядро жер-
тви, що не символізується [466, 130-131], тобто — її онтологіч-
на нестача. Це пов’язане з бажанням насильника зруйнувати 
фантазмічний сценарій, навколо якого будується ідентичність 
жертви і насолодитися її болем. Але який біль сильніший: той, 
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на який людина має право, чи той, права на який її позбавля-
ють, виділяючи їй відповідну мученицьку «комфортну» іден-
тифікаційну нішу в суспільстві, домислюючи її фантазійні яко-
сті та уявні риси вигаданого іміджу?

На нашу думку, якщо вже насилля становить собою ідео-
логічний зв’язок насолоди болем Чужого і насолоди власною 
поверненою цілісністю через цей біль (що, у принципі, відпові-
дає істині), метою насильника є не виявлення досимволічного 
травматичного ядра жертви, а якраз забезпечення її символіч-
ної уявної цілісності у межах даної ідеології. Принаймні, — це 
актуально для сучасного сентиментального насилля політики 
ідентичностей. Якби насильник ставив за мету виявлення ви-
ключно ядра травми жертви, її буттєвої вразливості, він нале-
жав би до насильника класичного тоталітаризму ХХ століття 
(критика якого Г. Арендт, Е. Фроммом, Х. Гюнтером та іншими 
є вже загальним місцем [75; 213; 534, 66–70]). Максимальна су-
часна шкода Чужому — це його непомічання. Суб’єкт насилля 
повинен домислити Чужого як віддаленого, цілісного, непро-
никного Іншого, позбавленого нестачі — демонічно «ідеаль-
ного» Іншого в режимі «десь не тут», позбавленого смертності, 
вразливості та ущербності, хиткості та підвладності слабко-
стям, досконалого у своїй статуарній довершеності «ворога» 
на стадії дзеркала (екрану), наклавши на нього панівні означ-
ники ідеологічного порядку. Суб’єкт боїться реальної зустрічі 
з реальним Іншим, оскільки така зустріч дозволила б подиви-
тися на нього більш уважно не як на Чужого, а як на такого, 
як ти сам, виявити його нестачу, а, отже, і нестачу себе самого, 
припинивши розгортання ланцюгу означників. Цілісність Ін-
шого як «фалосу» необхідна для суб’єкта дзеркала, але, з іншо-
го боку, вона постійно нагадує йому про його власні вади, тому 
вона полегшує існування і одночасно заважає йому, допомагає 
і шкодить. Звідси — амбівалентне намагання того, хто обра-
жає Чужого, відкопати його травматичне ядро, розшити його 
фантазми, фрагментувати його, та з іншого боку, зшити зано-
во розрізнені частини його ідентичності за лекалами власних 
стереотипів, відтворивши його уявну цілісність (практика на-
вішування «ярликів»). 
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Людина відчуває себе морально ображеною не тоді, коли 
її чесно бачать «наскрізь», в найпотаємніших закуточках її 
душі (якщо тільки кастрація не досягла крайніх невротичних 
меж), а тоді, коли інтимні для неї речі виставляють у фантаз-
мічному сценарії чужої історії. «Не лізь мені в душу» — можна 
читати як подвійне послання з підтекстом: «Лізь» туди, будь 
ласка, бо мені самотньо, мені немає кому сказати правду, за 
мене немає, кому відповідати». Винайдення «небезпечних ін-
ших», які несуть містичну провину за все, що відбувається в 
даному суспільстві, — це винайдення їх фантазмічних іден-
тичностей, якими пояснюються ті чи інші негаразди даного 
суспільного порядку. Ксенофобія, яка породжує насилля, ві- 
дображає страх розчаруватися у ворогові, страх реальної  
зустрічі з його реальною травмою. Надмірне наполягання на 
тому, що образа Чужого — це виключно пошук його травма-
тичного ядра, відображає свідоме чи позасвідоме прагнення 
неоліберальних інтелектуалів на символічному рівні зако-
нодавства закріпити риторику відмінностей та атомізацію  
фрагментарних індивідів, що обслуговують глобальний ри-
нок, під приводом критики прямого поліцейського насилля 
старих тоталітарних патрональних режимів. Утриматися в  
універсальному розриві на рівні партикулярного поля окремих 
символічних ідентичностей, що ведуть між собою дискусію, — 
дуже важко, дискусія перетворюєтсья на медійний скандал,  
на діалог глухих, де ніхто нікого не слухає. Наявність панів-
ного означника у вигляді гегемонії законодавства не знімає, 
але легітимує проект насилля у формі пасивної та репресив-
ної толерантності, коли дозволяються угодні ринку відверто 
деструктивні ідентичності, коли витісняються на периферію 
не угодні ринку конструктивні ідентичності, коли навіть во-
йовничі слова, сказані з посмішкою (підтекст не має значен-
ня), не вважаються законом образливими: «Я погоджуюся з 
вами повністю, але ви помиляєтеся повністю». Між тоталь-
ністю і плюральністю, взаємно спрямованих одне на одного  
за логікою самовідтворення, немає зазору. Новий тоталіта-
ризм є перетвореною формою старого, за плюралізмом «від-
критого шва» приховується жорсткий тиск «закритого шва». 
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Екзистенційний діалог як вияв універсальної етики у значен- 
ні безперервного процесу відкритого творення смислів пропо-
нує альтернативну версію фігури Чужого.

Сучасна інформаційна війна — це сентиментальне сим-
волічне насилля. Вона є легітимацією втрати нашого права 
на очищувальний екзистенційний біль, який ми відчуваємо, 
коли вивертаємо Ближньому свою душу. Війна має бути «при-
ємною» для її жертви. Це — війна культурних ідентичностей, 
яка маскує війну глобального ринку з населенням планети 
мультикультурним «ввічливим» спілкуванням референтних 
груп цільової аудиторії таргетингу. Специфікою сучасної ін-
формаційної війни як Символічного Реального є її знаковий, 
семіотичний, психотичний характер. Головним предметом 
символічної війни є позасвідоме та вплив на нього. Головним 
середовищем — мережа, потік означників у парадигмі ризо-
ми. Мережа створює уявний ефект безмежнх горизонтальних 
свобод, але вона не виключає прихованого вертикального то-
тального контролю, оскільки будь-яка метафора сентимен-
тальності містить підтекст жорсткості, за ніжністю спокуси 
приховується невблаганність погрози з боку ієрархій неви-
димих верхніх хабів: щоб зрозуміти це, не потрібні «праві» чи 
«ліві» популістські аргументи конспірології, достатньо раціо-
нальних знань механізмів функціонування культурних форм 
товарів на поверхні капіталу символічного ринку.

Насилля проти Чужого, яке лежить в основі сучасної інфор-
маційної війни, становить подвійну небезпеку завдяки тому, 
що воно маскується під осуд насилля, війна удає воєнний «па-
цифізм», політика розігрує «аполітичність», ліберальна ідео-
логія маскується під відсутність ідеології: жертву дуже легко 
подолати, якщо через тиранію загального каяття переконати 

6.6. Колективне шизо:  
сучасна інформаційна війна з Чужим



Розділ VІ

■ 320 ■

її, що вона дорівнює агресору, що критичний аналіз політи- 
ки — це ознака заполітизованості (а відсутність такого аналі-
зу, яка і є справжньою заполітизованістю, — це нібито «науко-
ва чистота думки»). Жертву важливо переконати, що єдиною 
протиотрутою класичному насиллю «тоталітарних режимів» 
(«фундаменталізму», «сталінізму», «фашизму», «радикально- 
му націоналізму» тощо) є ліберальне насильство сучасної ре-
презентативної демократії, поставивши жертву в ситуацію 
уявного вибору між єдино можливим і відсутнім. 

Концепція сучасної інформаційної війни, яка розпочалася 
з розробок Університету Повітря в штаті Алабама, будувалася 
на комплексному зверненні до людського розуму і до позасві-
домого, до епістемологічних аспектів роботи зі свідомістю і 
до того, що лежить поза її межами, нашими фантазмами і ба-
жаннями [45–47]. Теоретики «приємної» інформаційної війни 
вважають її ефективність універсальною, незалежно від рів-
ня розвитку спільноти, проти якої вона застосовується. Адже 
менш розвинуті суспільства завжди можуть сприйняти техно-
логії від більш розвинутих, а впливати на них можна, задіюю-
чи їхню ж символічну мову, знання з їх ментальності, які забез-
печують культурно-антропологічні дослідження, включаючи 
новітні дигітальні розробки з нейролінгвістичного програ-
мування та мережевого маркетингу. Мережева інформаційна 
війна — багатовекторна: вона передбачає вплив на зовнішні 
та внутрішні групи, людей старшого і молодшого покоління, 
фундаменталістів і маргіналів, космополітів та носіїв етно- 
центричної свідомості: вона ведеться через короткі повідом-
лення (меми), їх згустки (медіа-віруси), окремі кліпові обра-
зи, яскраві слова та виразні зображення, вона використовує 
законодавчі межі держави і виходить за ці межі, вона засто-
совує вплив на зовнішнього супротивника через внутрішні 
(«проксі») групи і віртуальні платформи. Роїння мемів у ме-
режі — це роїння дрібних комах: меми рухаються одночасно в 
усіх траєкторіях, складаючи враження хаосу, але цей хаос є ор-
ганізованим за допомогою невидимих вищих структур управ-
ління. Так за парадигмою ховається синтагма, за вертикаллю 
рухливих жестів — синтагмальна сталість. 
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Парадокс еволюції інформаційної війни полягає у тому, що 
історія і структура у ній поєднуються, як поєднуються м’яка 
сила сентиментального насилля без права на біль з жорсткою 
силою поліцейського насилля із заподіюванням болю. Мірою 
розвитку суспільства від аграрного (перша хвиля) через інду-
стріальне (друга хвиля) до інформаційного (третя хвиля), коли 
ускладнювалися стратегії прийняття рішень, так само усклад-
нювалися методики ведення інформаційної війни, яка, на дум-
ку Джона Аркілли и Девіда Ронфельдта, ставала все менш кро-
вопролитною, не вимагаючи відвертих атрибутів фізичного 
бою, але ефемерність цієї символічної війни робла її все більш 
небезпечною, оскільки від пріоритету виснаження вона пере-
ходила до пріоритету повного знищення супротивника — мо-
рального чи тілесного [3]. Сам супротивник як Чужий втрачав 
свої конкретні риси. Він переставав бути чіткою конфігура- 
цією ворога, розсіюючись на безліч личин. Дане знищення оз-
начає повну духовну смерть традиції та цивілізаційної пам’яті 
Чужого, моральний примус супротивника на всіх рівнях сис-
теми його життєдіяльності приймати рішення, які суперечать 
його ж цілям і відповідають цілям агресора, причому сам су-
противник буде вважати, що це — його власні рішення, із задо-
воленням всотуючи в себе бренди рекламної пам’яті, фальси-
фікованої історії та уявної ідентичності. Теоретик психотичної 
інформаційної війни Р. Шафранськи, який почав працювати 
у Е. Тоффлера, говорить про те, що до фізичного знищення в 
постмодерній інформаційній війні можна не доводити, якщо 
сформувати поведінку ворожих організмів так, щоб вони від-
чували «приємні» умови власної ліквідації, за яких супротив-
ник буде «сам» приймати потрібні для агресора рішення [558]. 
Тотальність психічного знищення в сучасній інформаційній 
війні досягається за рахунок притаманної для третьої хвилі 
тенденції до екстерналізації, ефемеризації та символізації пра-
ці, яка стає все більш легкою завдяки техногенній основі, не 
вимагаючи особливих зусиль, окрім натиснення кнопки. Сим-
волічність праці повертає патерн хуторянського середньовіч-
чя прикріпленим до місць трудящим та означає цілодобовий 
характер обслуговування ними символічного екстериторіаль-
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ного капіталу: вдень і вночі, під час робочого часу та у процесі 
дозвілля, скомпресованих одне з одним. 

Марк Дері у книзі «Швидкість втікання: кіберкультура  
на межі століть», розмірковуючи про крісло-катапульту 
комп’ютера, зробив висновок, що крісло не катапультувало у 
космос, бо втечі від локації у віртуальності не відбулося: має 
місце дещо протилежне. Легкість, швидкість, оперативність 
праці у віртуальному світі інформаційного суспільства обер-
нулася тяжкою сталістю [225, 56]. Завдяки другій космічній 
швидкості руху грошей та інформації долаються базові цін-
ності людства: річ, важкість, дух, тіло, смертність, безсмертя, 
сутність, пам’ять, історія, фізична вага і духовна наснага праці, 
символіка і матерія буття — замість всього цього ми маємо 
тотальне забуття, як речей, так і їх символів, як самої тілесно-
сті, перетвореної на цифру, так і буттєвого змісту її метафор. 
Замість «тіла-як- тіла» або тіла як метафори душі/плоті ми  
маємо тіло як віртуальний об’єкт бажання, яким постає уяв-
ний співбесідник, petit a у кіберпросторі, що нерідко виконує 
роль монстра, Чужого (за С. Жижеком, «Уявне Віртуального»  
[249]), замість пам’яті та історії маємо насолоду рекламною 
пам’яттю та вигаданою історією, замість праці — її символічну 
імітацію. «Забуття пам’яті» в мережевому суспільсті, яке В. По-
дорога навіть виділив в особливу субкультуру «відірватися» 
[420], — це безперервна ризома, динаміка, діахронія, верти-
кальна внутрішня вісь темпоральності, де в потоці часовості 
розчиняються і переплітаються між собою знаки і значення, 
події та імена, оригінали та копії, симулякри і смисли, означни-
ки та означувані. Порожнеча мережі стає новим середовищем 
інформаційної війни, зустріччю з пустотою позасвідомого,  
де феномени позбавлені екзистенційного ризику: соматич-
ного та екстрасоматичного, фізичного і метафізичного, речо-
вого і символічного, оголюючись як непристойний інтерфейс  
машини. 

Чи є мережа чистим симулякром, ілюзією пустого знаку? 
Ми вважаємо, що ні. Мережа постає дзеркалом нашого Реаль-
ного, позасвідомого, печери психіки, з якою працюють адепти 
психотичної війни. Постмодерна порожнеча, яка постає наслід-
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ком релятивації, є станом кризи метафізичної ідентичності, 
що сформувався завдяки розчиненню «Я» у численних інших 
і розчиненню інших в «Я». Це — простір ліберальних іроніків, 
численних, помножених одне на одного, байдужих інших, які 
не надають людині необхідних конотацій для самовизначен-
ня, потрібних їй панівних означників для інтерпеляції. Втра-
та векторів ідентифікації особистості в плюралізмі провокує  
інформаційний шок — ситуацію «смерті Батька», кастрації 
Символічного в ліберальній іронії. Інформаційний шок являє 
собою трагедію зустрічі суб’єкта з власною нестачею, з влас-
ною травматичною реальністю, що спостерігається як гола 
об’єктність, яку витримати — нестерпно, неможливо, що і зу-
мовлює зафіксований Б. Хюбнером страх людини перед віль-
ним часом як перед станом онтологічної нудьги, екзистен-
ційної туги за справжнім — за кавою з кофеїном, цигарками 
з табаком, нудьги від страху порожнечі та абсурду [549, 37]. 
Страх перед травмою змушує людину захищатися, самотуж-
ки вибудовуючи відповідні символічні екрани шляхом дедалі 
глибшого занурення у рятівний кіберпротез мережі. У резуль-
таті залежність лише зростає, оскільки робочий час і дозвілля 
змішуються, збільшується віртуальний контроль за приват-
ним життям у суспільстві горизонтального контролю, прита-
манного для соціуму тотального «вуайєризму» (підглядання), 
а ми перетворюємося на рабів ринкової системи, які працю-
ють на новітню машину прямо (черз дистанційну працю) чи 
непрямо (через індустрію розваг і дозвілля). 

Постмодерна пустота, утворена внаслідок символізації 
праці та капіталу, поява зайвої кількості вільного часу, нудь-
га і туга інформаційного шоку і розгубленості, обертається 
новим тоталітаризмом, який людина приймає абсолютно  
добровільно. Постмодерна праця «фріланс» — це завжди уса-
мітнення без внутрішнього діалогу, зустріч із власним Ре-
альним, від якого потрібно затулятися шляхом відчуження 
бажань. Це — оголена непристойність інформаційної прозо-
рості, гіперреалізм симуляції, космічне сміття Всесвіту, від-
критість всьому всупереч самості, невільна воля. Екстаз кому-
нікації, який виникає на грунті прориву Реального в мережі, 
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пояснюється перенесенням бажання на численних цифрових 
інших, які перетворюються на замісників твоєї активності,  
породжуючи невротичну «інтерпасивність». Теологія «кріс-
ла-катапульти» виявилася неспроможною утопією Е. Тоффле-
ра, який мріяв про «революційне багатство» [502, 150], але, 
тим не менш, реальність показала, що накопичення капіталу 
призвело до ще більшого поглиблення базового конфлікту у 
світі, який охопили новітні стратегії ведення інформаційної 
війни. Мережа не створила достатньої кількості нових вироб-
ників з колишніх споживачів, а капітал дедалі більше зосе-
редився в руках власників, що на тлі дифузії часу і простору 
в житті обивателя породило їх поляризацію на глобальному 
рівні капіталу як часового руху та праці як просторової стало-
сті [96, 50–75].

Маскування базового конфлікту викликало до життя нову 
хвилю інформаційної війни в мережі. Семіотична, психотична, 
кібернетична, мережева, віртуальна війна — це всеохоплююча 
робота з нашим позасвідомим, яка не зводиться до епістемо-
логічної атаки на знання супротивника, на його раціональні 
уявлення. Така війна працює з тим, що ми у собі не знаємо, 
точніше, слідуючи логіці Люблянської школи, не знаємо, що 
насправді ми знаємо про печеру власної психіки як про до- 
теоретичний і домовний досвід реального життєсвіту: про 
наші фобії, жахи, сновидіння, забобони, архетипи, бажання, 
фантазми. Відмінність між системами знань та системами 
переконань, визначає відмінність новітніх методів ведення 
семіотичної війни від старих, традиційних методів обману, 
просвіти чи викривання. Системи знань є універсальними, 
всезагальними та раціонально організованими. Раціональний 
суб’єкт cogito характеризується передбачуваною поведінкою, 
його дії і вчинки можна прогнозувати. Його можна обману-
ти або, навпаки, розкрити йому очі на брехню. На відміну від 
систем знань, системи переконань є індивідуалізованими: 
вони базуються на неврозах, психозах та інших виявах со- 
ціальних психопатологій, спрямовуючими чинниками яких 
є фантазми. Такі суб’єкти є раціонально непередбачуваними 
(шизоїдними), оскільки мотиви їх поведінки важко переві-
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рити на практиці. Введення до інформаційної війни позасві-
домого чинника змінює образ ворога: від цілісного гомоген-
ного утворення, ґрунтованого на ієрархії лідерів, раціональну 
волю яких можна змінити, ворог перетворюється на дифузну 
розпливчасту множину окремих супротивників (ризому), яку 
можна здолати лише через ризому. Ворог — це окремі вороги, 
Чужий — це окремі розпливчасті Чужі. Чужий розсипається 
на меми і модулі, втрачаючи цілісність і конфігурацію, монстр 
не є монстром, він має безліч голів. Цензура у такій війні стає 
неструктурованою, рихлою, анонімною, повідомлення —  
хаотичними: вони рухаються у всі боки, в довільних траєкто- 
ріях за ефектом «метелика».

Культурна антропологія активно вступила у неолібе-
ральну інформаційну війну з дифузним Чужим за допомогою 
«м’якої сили», орієнтуючись на те, що знання з ментальності 
і звичаїв аборигенів, яких необхідно приборкати, допоможе 
у справі фрагментації та перекомбінування їх ідентичностей. 
На медіацію поклалися великі надії зміни реальної історичної 
пам’яті на рекламно-політичну. Гуманітарні проекти стали 
сервісними придатками глобального світу, виконуючи роль 
механізмів просування менеджерського кейсу. Наприклад, 
американський економіст, директор Інституту культурних 
змін, автор ідеї «культури як передумови економічного роз-
витку держави» Л. Харісон доводить, що вестернізацію країн 
Близького Сходу, Африки та Латинської Америки ефективно 
можна проводити на основі досягнень культурної антрополо-
гії, коли культура стає механізмом поширення вільного рин-
ку та «боротьби з соціалізмом» [14], що у цілому відповідає 
концепції шокової терапії Чикагської школи неоліберального 
економіста М. Фрідмана [528], оскільки обома авторами терор 
у Чілі діагностується як «небувалий економічний успіх» [там 
само, 67]. Культурні традиції країн, де насаджується неолібе-
ралізм, необхідно ретельно вивчати, враховувати у стратегіях 
менеджменту, адаптувати та одомашнювати шляхом акульту-
рації, виділяючи найбільш «токсичні» та найменш «токсичні» 
елементи для експансії Заходу, змінювати через медійний кон-
текст національні коди на ті, що більше сприяють поширен-
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ню глобалізму. Аргентинський прибічник «Вашингтонського 
консенсусу», політолог Маріано Грондона, виокремивши США 
як зразок культури прогресу, визначив Латинську Америку як 
культуру «спротиву прогресу» [546]. Таким чином, культура як 
кейс, що має значення («Culture matters»), стає інструментом 
просування монопольних компаній корпоративного ринку. 

Аналогічні досягнення культурної антропології у справі 
поширення глобалізму використовує глобалістичний проект 
прив’язки локальностей до глобального ринку (глокалізм 
А. Моріти та Р. Робертсона) [34; 35], а також сучасна феноме-
нолого-герменевтична стратегія спілкування з Іншим в євро-
пейській мультикультурній освіті (С. Ваарденбург, Дж. Кітс, 
Р. Сміт, Б. Робен та інші) [36–38; 436], метою якої постає фра-
гментація ідентичності учня на сукупність базових та маргі-
нальних елементів, з яких базові елементи як цивілізаційні 
ядра ідентичності виймаються, а маргінальні культивуються 
для більшого сприйняття вестернізації. На перший погляд 
здається, що фрагментація протистоїть прямому насиллю як 
демонізації Іншого. Але кінцевою метою фрагментації є не по-
шук травматичного ядра Іншого з метою виявлення солідар-
ності з ним, а розклад Іншого на елементи: «зручні» складо-
ві, які можна використати у власних цілях, та «незручні», які 
необхідно нівелювати. Таким чином, відбувається перебудова 
ідентичності Іншого, його м’яка асиміляція за сценарієм ко-
лонізатора. Нам пропонується розглядати Іншого не як ціліс-
ність, а як систему «традиція — група — індивід», враховуючи 
усі можливі варіації при переході від традиції в цілому до ок-
ремих носіїв цієї традиції, які можуть з різною мірою віддано-
сті сповідувати її. Цей жест, який представляє собою неолібе-
ральну апропріацію філософської герменевтичної процедури, 
перегукується із способом ставлення до Чужого в релятивізмі 
американської школи культурної антропології, представни-
ки якої виконували дослідження з диференціації «базових» і 
«маргінальних суб’єктів» всередині однієї аборигенної куль-
тури з метою визначення більш чутливих та менш чутливих 
щодо зовнішніх впливів [108]. Чи не нагадує це виокремлення 
«токсичних» і «нетоксичних» елементів культур в репресив-
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ному менеджменті М. Грондони? І чи можна говорити про діа-
лог там, де має місце «крадіжка чужості» за допомогою більш 
витончених способів? 

Теоретики інформаційної війни не приховують справжніх 
цілей фрагментації ідентичності Чужого: «Якщо противник 
організований як коаліція з безлічі спільних центрів тяжіння, 
в рамках коаліції можуть існувати багато культурно обумовле-
них систем переконань. Вони можуть бути залучені і перемо-
жені в деталях» [45]. «Деталями» тут слугують представники 
молодого та богемного покоління, які характеризуються біль-
шим ступенем гнучкості щодо зміни патернів поведінки, роз-
витку космополітичної свідомості, схильності до обізнаності в 
інформаційних західних технологіях, оскільки своїх техноло-
гій для сировинних придатків колонізаторами не передбача-
ється. Такі індивіди є продуктивним середовищем для вестер-
нізації, що здійснюється поступовими, позірно «лагідними» 
методами трансгресії бажання. Мова йде про стратегію «м’якої 
сили» Джозефа Ная [33], що означає насаджування інтересів 
ліберал-демократії через масову культуру, стиль життя, цін-
ності дипломатії та риторики, медіа, мистецтва, спокуси, інду-
стрії розваг та інших елементів машини бажань. Наприклад, 
зразком такої сили став ефект від радіо «Голос Америки» в 
СРСР. Софт-пресинг, демонструючи сентиментальне насилля, 
засвідчує повну політизацію ринку. Насилля у рамках soft force 
набуває характеру неструктурованої дифузної цензури та са-
моцензури, заснованих на добровільній інтерпеляції суб’єктів 
в банери ідеології. Неструктуроване насилля має подвійний 
характер: воно одночасно є жестом збереження цілісності 
ідентичності Чужого і жестом її руйнації. Таке насилля є ста-
ном легітимованої масової шизофренії

У стратегіях «м’якої сили» поєднуються обидві практики 
насилля: відверта і маніпулятивна, — що урівноважують про-
біли одне одного. Тому м’яка сила умовно протиставляється 
«жорсткій силі» — здатності до примусу через державну міць 
країни. Їх протиставлення подібне до протиставлення Си-
ноптикону та Паноптикону, класичного вертикального та не-
класичного горизонтального контролю. США більше схильне 
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до жорсткої сили, Європа — до м’якої, але їх взаємне допов-
нення утворює біг по замкнутому колу від глобалізму до муль-
тикультуралізму і назад. В обох випадках справжньої зустрічі 
з Чужим, заснованій на усвідомленні реального Чужого як не-
стачі (вразливості, смертності) та усвідомленні на цій підставі 
власної нестачі, не відбувається. Чужий є завжди фантазміч-
ним сценарієм: або в недоторканості його демонізації (Чужий 
в глобалізмі), або в диференціації його на зручні та незручні, 
«токсичні» та «нетоксичні», «демонічні» та «приємні» елемен-
ти, з яких можна створити нову уявну ідентичність (Чужий у 
релятивізмі). Атомарність Чужого означає для нього втрату 
права на біль, на розділення болю, це — вічне усамітнення, 
перманентне відчуження, тотальна ізоляція індивідів одне від 
одного, яка закриває двері щирості і сповіді, любові та Одкро-
вення для людей, що стали чужими для самих себе, оскільки їх 
чужість є комфортною і вже вирішеною справою. 



Розділ 7

ІНШИЙ ЯК СИМВОЛІЧНЕ  
І ТОЛЕРАНТНІСТЬ: 

РЕПРЕСИВНИЙ ПЕРФОРМАНС  
МЕРТВОГО БАТЬКА





7.1. Модерн і постмодерн як дві формули 
вбивства Іншого:  

тоталітарна і мультикультурна

Інший — найбільш складна фігура не лише діалогічної 
 філософії та її діалектів, але й всього нашого життя. Хто 

він є? Чужий як предмет ненависті? Інакший як предмет тер-
пимості? Ближній як суб’єкт любові? Чисто феноменологічний 
Інший як нейтральна емпірична даність нашого сучасного іс-
нування? Чи трансцендентальний Інший як зворотна точка 
свідомості в картезіанському модерні? А, можливо, це — про-
сто фантазм, який служить механізмом компенсації нестачі в 
психоаналізі? Яким є Інший? Божественним «обличчям» Е. Ле-
вінаса? Позбавленим слова, але сповненим вселенського го-
лосу екзистенційно наповненого та взаємного резонансного 
мовчання «Ти»/«Сфери між» М. Бубера? «Значуще відсутнє» у 
постмодерні? Petit a? Архетип у традиціоналізмі? Вічний за-
кон розвитку в позитивній діалектиці? Чи такий самий суб’єкт 
надлишку (залишку), як і ми самі, зі своєю істиною-подію?  
Чи ми визначаємося в його конотаціях? Чи він — у наших?  
Інший — один із головних концептів гуманітарної класики та 
некласичної думки: не лише діалогістики, але й феноменології, 
герменевтики, екзистенціалізму, психоаналізу, структуралізму 
та постструктуралізму. Але одночасно Інший «не вписується» 
в жодну з парадигм, які його вивчають, всюди лишаючи свої 
сліди, як першотекст Ж. Дерріда, але залишаючись при цьому 
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ніби «не всім». Його не уявляється можливим охопити жодною 
онтологічною програмою, як позитивною, так і негативною, 
жодною тотальною словесною формулою. Інший «висковзує» 
з мережі панівних означників дефініцій, залишаючись, мовою 
А. Бадью, присутнім, але не репрезентованим, to be present but 
pot represented, ігноруючи лабета номінації та денотації. Інший, 
взятий в еволюції переходу від Чужого до Ближнього через по-
середництво Третього — це проміжна стадія, яка встигає лише 
промайнути в динаміці взаємодії. Але чи це — тільки так? 

Чи можемо ми говорити про стійке ядро Іншого як мета-
фізичного явища? Його актуальність в ХХІ столітті пояснюєть-
ся не лише колізіями розвитку сучасного інформаційного су-
спільства з його цінностями «лояльності», «полікультурності», 
«толерантності» і тому подібними ідеологічними конструкція-
ми, але й насамперед науковою самоцінністю поняття Іншого, 
яке у своїх остаточних основах залишається ноуменом, апофа-
тичною «річчю в собі». Присмак агностицизму, який супрово-
джує будь-які спроби методологічної концептуалізації даного 
поняття, призводить до того, що дана категорія використову-
ється, як правило, «за умовчанням», наповнюючись довільним 
прикладним змістом, у залежності від контексту (дискурсу, па-
радигми, школи), що не свідчить на користь досконалості фі-
лософської свідомості, а скоріше говорить про її нестачу, про 
наявність «знаку пробілу» там, де має поставати Інший. 

Перехід віж знеособленого просвітницького Іншого як 
предмета табу у дисциплінарному соціумі Едипа до транс-
гресії Іншого у царство звільненого бажання («Інший живе 
всередині нас, але у певний момент виривається назовні») 
пов’язується з концепціями не лише постмодерну (Ж. Дельоз, 
Ф. Гваттарі, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ю. Крістєва), але й з творчі- 
стю екзистенціалістів (М. Гайдегер, Ж. Сартр), філософів діа-
логу (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, В. Франкл, Г. Марсель, Ф. Ебнер, 
О. Розеншток-Хюсі, Е. Левінас, Ю. Лотман, В. Біблер, П. Рікер, 
М. Бахтін, В. Малахов), представників психоаналізу (Е. Фромм, 
Ж. Лакан) і багатьох інших мислителів, які своїми позиціями 
прокладали шлях до некласичної етики. У будь-яких концеп- 
ціях іншості статус Іншого займає проміжне місце між аб- 
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страктним поняттям (ідеальним уявним значенням свідомо-
сті) і фігурою з життєвого досвіду (реальною людино як носієм 
позасвідомого чи символічною структурою мови). Іншого се- 
міотично важко розташувати лише в метафоричній парадигмі 
вертикалі (в динаміці) чи лише в метонімічній синтагмі гори-
зонталі (в статиці): він є в часі і є в просторі; він еволюціонує і 
одночасно утримує статичне ядро як трансцендентне джерело 
руху; він функціонує на Сході і на Заході; він рухається шляхом 
сходження до центру і зміщається від центру, при цьому збері-
гаючи спокій; він містить риси традиції та революції, синтезу 
і розриву, феноменології та герменевтики; він панує над «Я», 
обмежуючи його означниками, і надає «Я» світових горизон-
тів, комбінуючи метафізику і діалектику, синхронію та діахро-
нію, протиставлення і повернення. Він завжди є суб’єктивним 
і зорієнтованим на співбесідника, але він існує і як об’єктивна 
реальність незалежно від нашої свідомості. Він народжується 
з процесу комунікації як плід символічної інтеракції, але він 
передує спілкуванню як сутність і контекст, не обмежуючись 
ковзанням поверхнею. На сьогоднішній день концепт Іншого 
не вміщається в рамки трансцендентальної філософії Р. Декар-
та, І. Канта, Е. Гуссерля, І. Дворкіна, які вважають, що іншість 
цілком вичерпується когнітивним поясненням межі «Я», але 
Іншому «тісно» і серед прибічників філософсько-антрополо-
гічної посткласики, які локалізують Іншого у феноменологіч-
ній парадигмі і протиставляють його концепт будь-яким ви-
явам трансценденталізму. 

Інший є предметом прямого, жорсткого, травматичного 
насилля в класичному тоталітаризмі, але некласичний тота-
літаризм у вигляді глобалізму та мультикультуралізму нашим 
насильником робить самого Іншого, одночасно піддаючи його 
«м’якому» тиску у вигляді фрагментованого поділу на «хоро-
ших» і «поганих» Інших. Де є пасивна толерантність, там зро-
стає, подібно до онкологічного захворювання, толерантність 
репресивна. Де є тиранія загального покання, яке перетворю-
ється на глобальну «ікону» постмодерного стилю, що реляти-
вує кордон між агресором і жертвою, там є легітимація агре-
сора. Справжність зустрічі з реальним Іншим постійно прагне 
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підмінити його личина. Компаративний аналіз фігури Іншого у 
межах парадигм трансценденталізму та феноменологізму пока-
зує нам, що Інший може бути різним: романтичним та прагма-
тичним, «божественним» і «земним». Ми вже говорили про те, 
що Інший як зворотна точка самовизначення картезіанського 
мислячого суб’єкта, що представляє себе в якості абстрактного 
центру Всесвіту, редукується до межі тотального «Я» як «пана 
сущого» і нівелюється. Тріадична діалектика руху від самості — 
до Іншого — і назад до самості ставить Іншого як антитезу у по-
зицію проміжної ланки автокомунікації — внутрішнього діало-
гу «Я» із собою, саморефлексії трансцендованого «Я», де Інший 
розкривається лише як інтенціональний смисл свідомості з чіт-
кою функціональною службовою задачею забезпечувати егоїс-
тичному точеному суб’єкту його всевладдя і підкорятися йому, 
подібно до того, як свідоме підпорядковує позасвідоме в техно-
кратичному раціоналізмі шляхом директивних табу. Через логі-
ку сумніву суб’єкт пізнання доходить до думки про обмеженість 
власного розуму, що спонукає його висновків про існування чо-
гось, що виходить за кордони раціонального і являє собою ме- 
жу — відмінне від «Я» начало, існування якого логічно виво-
диться, але реальні сутність і зміст «вислизають» з-під сітки 
визначень. Звідси — чисто умоглядна редукція Іншого до аб-
страктного принципу горизонту, що віддаляється мірою на-
ближення до нього, але чи так вже і потрібно підходити до межі 
надто близько? Імперіалізм, колоніалізм, глобалізм, шовінізм, 
нацизм,фашизм — ось продукти тоталітарного знецінення 
Іншого до кордону пізнання у межах технократичного сцієн-
тистського механістичного цивілізаторського світу Левіафана. 
Поширення планетою максимально уніфікованих євроамери-
канських стандартів життя викликають шалений ресентимент 
Іншого у вигляді фундаменталізму та етноцентризму «малих 
груп». Світ доходить до глобальних тупиків «прогресу» лінійно-
го типу.

Зазначеній уніфікуючій одномірності протистоїть інша 
крайність — повна релятивація Іншого. «Сутінки Європи», «лі- 
ві» бунти в Сорбонні 1968 року, третя хвиля інформаційного 
буму породили цілу парадигму травматичного культивування 
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Іншого — «іншологію», — якою так хизувався мультикультур-
ний постмодерн: парадигму, що de fakto призвела до повного 
знищення як фігури «Я», що розчинилася в численних інших, 
так і фігури Іншого, кожен з яких становить собою особливе 
«Я». Едип змінився на Анти-Едипа, Інший як фантом бажання 
«вирвався на волю» і почав панувати над «Я», одночасно бу-
дучи його фантазмом. Фігура Іншого не просто переноситься 
у сферу описових частковостей практичного символічного 
досвіду, в ризому мемів та медіа-вірусів, вона розчиняється 
у царині голих об’єктностей, численних симулякрів Іншого, 
його ідеальних подоб, що лавинно помножуються, утворюючи 
гіперреальність означників без означуваного в комунікатив-
ному екстазі. Утім «значуще відсутнє» Іншого як місце, де «Я» 
самовизначається, не є безневинним пустим знаком, копією 
копії, повною ілюзією, брехнею. Ядром Іншого як спустошено-
го символу є екстравертоване та стерилізоване до стану при-
йнятного наше ж позасвідоме, про що нам і говорить психоа-
наліз. Позасвідоме панує над свідомістю, і ми не знаємо, що ми 
про нього знаємо. 

Можливо, Ж. Сартр — правий, і Інший — це «пекло» [469]? 
Чи не про це оповідає нам кожен шизоїдний артхаус Д. Лінча, 
репрезентуючи лаканівський патерн Іншого, який пориває 
із будь-якою філософією в дусі Cogito і спливає там, де для ра- 
ціональної свідомості немає місця, в наративі марення, снови-
діння, галюцинації, кастрації? Інший — абсолютно незалежна 
від свідомості «Я», об’єктивна субстанція нашого самовизна-
чення, яка сама зустрічає «Я» і стосовно якої ідентичність «Я» 
моделюється як сукупність ефектів визнання мене Іншим. З ін- 
шого боку, «Я» саме творить свій фантазм Іншого на стадії 
«дзеркала» [311] як базового механізму самоідентифікації осо-
бистості. На даній стадії суб’єкт, що відчуває нестачу Реального, 
отримує неоціненний дар — зоровий образ самого себе як ці-
лісного статуарного тіла, оформленого візуального гештальту, 
прекрасної статуї, що є передумовою формування ідентичності 
суб’єкта як двійника власного віддзеркалення. Цей ідеальний і 
правильний, гармонійний і пропорційний, симетричний і зібра-
ний, завершений й упорядкований образ (імаго), побачений у 
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дзеркалі, набуває міфологічних рис: він стає Уявним, ілюзор-
ним, «за-дзеркальним», зовнішнім, відчуженим від «Я», але 
таким, який має здатність впливати на наш ідентифікаційний 
процес та формувати фантастичні уявлення людини про самих  
себе, доповнюючи їх картину значеннями, відібраними із сим-
волічного поля культури, — там, де уявна»Я»-ідентичність по-
чинає блимати, замикає, там, де двійники «імаго» як об’єкти ба-
жання вступають між собою в конфлікти, оголюючи пробіли і 
базові травми. Над Уявним надбудовується Символічне як Вели-
кий Інший мови і культури. Суб’єкт постає функцією них обох. 

Батьки, старші брати, кіногерої, мас-медійні іміджі, реклам-
ні персонажі продовжують містерію «дзеркала» у бутті «Я».  
Людина виявляється захопленою зовнішньою ідентифікацій- 
ною моделлю, яка заподіює «Я» жаданий біль мазохістичної 
насолоди: на відміну від потреб, бажання ніколи не може бути 
задоволеним, включаючи бажання Іншого і бажання отримати 
його визнання — стати предметом бажань Іншого. Інший може 
викликати агресію і страх у ролі Чужого: адже людина боїть-
ся втратити свій двійник чи розчаруватися у ньому. Потрібно 
плекати свою «кращу» половину, змушуючи її бути для себе 
активним дієвим «Ти», Батьком чи замісником Батька, опіку-
ном і цензором, контролером і нянькою, панівним означником, 
змушуючи Іншого постійно надавати вектори для самоіденти-
фікації у вигляді схвалення чи осуду, заборони чи заохочення. 
Найгірший Інший — це «мертвий Батько», або байдужий Інший 
(ліберальний іронік), що відмовляється надавати номінації для 
«Я», кидаючи людину напризволяще і викликаючи її гнів —  
не тим, що Інший «не любить» її, а тим що він не звертає на  
неї жодної уваги, бо Пан не несе нестачу в Рабові. У цьому — 
вся трагедія мультикультурного суспільства ліберальної іронії,  
пасивної толерантності та «великої лояльності», де всі індиві- 
ди — дистанційовані один від одного у приватних локаціях 
політики відмінностей і «мертві» один для одного, будучи за-
мкненими в кластери своїх атомарних статичних ідентично-
стей. Із вступом людини у світ мови, за образом якої прихову-
ється структуроване безсвідоме, у людському бутті з’являється  
останній і найбільш значущий Інший, яким є виражена в зна-
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кових структурах культурна традиція як Символічне Реальне, 
Всесвіт, духовний космос, стосовно якого суб’єкт може здій- 
снювати позасвідому чи свідому інтерпеляцію, обираючи цін-
ності, відсутність яких призведе його до шизофренії, руйна-
ції, зяяння та відчуження. Відібрати у людини мову означає 
вбити «Батька» у самому прямому, фройдівському, сенсі цього  
слова.

7.2. Друге народження Іншого  
як етичного суб’єкта:  
автентичність діалогу

То ким є «Я» стосовно «не-Я»? Фантазмічною функцією  
Іншого? Чи Інший є функцією раціоналістичного «Я»? Що при-
йнятніше: ставлення до себе як до предмета бажань Іншого чи 
ставлення до Іншого як до засобу задоволення моїх потреб?  
А якщо моя потреба — це і є бажання стати предметом ба-
жань Іншого, то чи не одним і тим самим виявляється модер-
ний мнолог та постмодерний полілог у світлі психоаналізу  
petit a — Іншого як фантазму? Певною мірою модерний по-
зитивний трансценденталізм та постмодерний негативний 
психоаналіз сходяться: «Я» породжує Іншого як симптом за-
бороненого (потенційно трангресивного) позасвідомого і за-
лежить від нього, одночасно керуючи своїм фантазмом-мон-
стром та даючи собою керувати. Інший («Вершник» у значенні 
З. Фройда [527]) то «везе» «мене», давши себе «осідлати», то 
перекушує вудила, вириваючись з-під нашого управління.  
Небезпека відчуження і смерті суб’єкта — повного розчинення 
«Я» в Іншому чи Іншого в «мені» — це ситуація, до якої можуть 
призвести релятивація цінностей, спустошення символів,  
симуляція, деперсоніфікація, екзистенційна нудьга і абсурд, 
криза метафізичної ідентичності, що виникають внаслідок 
відмови від сутнісних онтологічних смислів на користь іронії 
та іманенції, відходу від великих наративів на користь малим. 
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Яким чином зберегти Іншого у його буттєвій недоторка-
ності, щоб не перетворити його на функціональний придаток 
або на фантазм-ідеал «Я»? Для подолання негативних наслід-
ків як чистого трансценденталізму, так і чистого постмодер-
нізму, небхідно усвідомити умовний характер логіки опози-
цій в історії західного суспільства modernity і зрозуміти, що 
трансцендентальна універсалістична філософія містить у собі 
партикулярність (видаючи корпоративний монопольний ри-
нок за всезагальне начало світу в глобалізмі), а партикуляр-
на думка містить прихований трансценденталізм (видаючи 
«малого Іншого» за «Великого Іншого», наприклад, етнічні 
цінності — за синдром «загальних своїх») і т.д. Також необхід-
но пам’ятати про те, що високий раціоналізм (у вигляді філо- 
софського універсалістичного трансценденталізму) не зво-
диться до своїх вульгарних резекцій у суспільно-політичній 
практиці (глобалізм, шовінізм), так само, як високий філо- 
софський партикуляризм (у формі революційного традиціона- 
лізму або класичного постмодерну) не вичерпується своїми 
вульгарно-консервативними та мультикультуралістськими 
редукціями. Тому стверджувати, що Інший суперечить транс-
цендентальній думці взагалі — неприпустимо, як і стверджу-
вати, що Інший суперечить феноменологізму постмодерну 
чи ним обом. Фігура Іншого нічому не суперечить, але ніде не 
приживається: вона сповнюється конкретним змістом лише 
там, де є діалог. А діалог є там, де є суб’єкт.

Народження Іншого відбувається саме на кордоні: син-
тагми і парадигми, метафізики та діалектики, гносеології та 
аксіології, трансценденталізму та феноменології, сакрального 
і профанного, онтологічного і онтичного, духовного та емпі-
ричного, універсального і партикулярного начал. У ході цього 
народження змінюється ставлення «Я» до свого співбесідни-
ка, що віднині постає не як «ворог», а як «дивак/дивний/чу-
десний» — не схожий на мене, загадковий, мало зрозумілий, 
але такий, що має право на існування у власному полі і більше 
того: такий, що певним чином збагачує «моє власне» існуван-
ня чимось спільним. Ставлення до Іншого як до Дивного — це 
вияв активної толерантності, яка не може відбутися без щирої  
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доброзичливості, без відкритості і відвертості, без солідар-
ності і спорідненості. Зміна ставлення до Іншого відбувається, 
якщо, порівнюючи себе з ним через Третього як через мірило 
спільного, суб’єкт віднаходить інтенцію до зближення, наяв-
ність якої, на перший погляд, видавалася неможливою. Дана 
інтенція, утворюючи сприятливе світоглядне поле для фор-
мування почуття тотожності, спочатку переживається як ледь 
помітна, напівусвідомлена, але надалі вона стає більш від-
чутною. Так, це ще не любов і не повна солідарність, але щось 
дуже близьке до них.

У процесі поступової інтеріоризації Іншого (що зовсім не 
тотожна його «одомашненню») виникає етика. В інтеріоризації 
«Я» не намагається пристосувати Іншого до своїх потреб, але 
відкривається йому назустріч щиро, або адаптуючись під по-
треби Іншого або намагаючись віднайти у своїх з ним потребах 
спільну нестачу, яка б могла послугувати реальною формулою 
солідарності. Завершується процес інерції онкологічного «роз-
множення» примусової естетики з її постійною загрозою ентро-
пії. Шляхом виходу за межі себе назустріч світові (трансцензусу) 
суб’єкт на кордоні схожості і відмінності з Чужим визнає, що ко-
лишній уявний ворог має властивості особистості. Втрачаючи 
панічний флер виклику, страху та агресивності, Інший, на від-
міну від Чужого, є активним в онтологічному сенсі. Він здатний 
безпосередньо визначати буття «Я» не фантазмами, а самим 
своїм реальним існуванням як інакшості. Навіть конфлікт, шля-
хом активізації глибинних семантичних рівнів у структурі вну-
трішньої активності суб’єктів взаємодії, у цій ситуації реально 
подолати. Інший перевищує наші можливості і допомагає нам 
вийти за власні межі, витягнути себе із скутого соціальними 
нормами і масками буденного життєсвіту, глибше пізнати свою 
сутність. Прагнення до самопізнання як до передумови звіль-
нення спонукає людину до відкриття Іншого, віднайдення Чу-
жого «скарба», усвідомлення неперевершеної цінності ласки, 
сповідальності і щирості. Пройшовши ініціацію перед обличчям 
Іншого, людина не стає його дзеркалом, але, навпаки, гостріше 
відчуває свою самість на тлі одночасного переживання універ-
сальної єдності, цілісності світу, своєї відкритості та належності 
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до нього. Для збереження цієї відкритості потрібно побачити 
реального самодостатнього Іншого — не ідеалізований образ, 
не службовий придаток Я, а живу конкретну істоту, стосунки з 
якою ґрунтуються не на тотальному злитті (модерн)і не на аб-
солютизації відмінностей (постмодерн), а на відповідальності, 
опосередкованій медіаторською функцією Третього, що фор-
мує активну дієву етику взаємного гуманного ставлення. Отже, 
у ставленні «Я» до Іншого Третій повинен бути присутнім як 
фігура, що втілює уміння «Я» подолати в собі внутрішню агре-
сивність, зробити над собою напружене екзистенційне зусилля, 
але при цьому бути дійсно відкритим і доброзичливим, а не уда-
вати доброзичливу щирість.

Прагнення віднайти рецепт порятунку проти нацизму у 
Європі напередодні Голокосту та Другої Світової війни спону-
кало філософів діалогу до відкриття «обличчя» Іншого як єпі-
фіанії — сакрального Одкровення. Відповідальність і віра —  
ключові концепти діалогічної філософії ХХ століття, які у рус-
лі постмодерну вдаються надто наївними та романтичними. 
Е. Левінас, продовжуючи філософування про «Я — Ти» М. Бубе-
ра, перейшов від метафізичного дуалізму двох до діалектич-
ної тріади, обумовленої присутністю в інтимній парі Бога як 
Третього. Учень М. Гайдеггера, Е. Левінас стверджував примат 
спілкування над буттям, вносячи в його тотальність вимір часу 
як місце (часове місце, хронотоп), де людина зустрічає Іншого 
[319]. Культура, усвідомлена як універсальний смисл спілку-
вання в часі, завжди для Е. Левінаса була сакральною, етичною, 
просякнутою набожністю і благоговінням [314, 86–88], засно-
ваним на самопожертвуванні, що складає, на думку вченого, 
«останню мудрість» імперіалістичного глобалістичного світу. 

Здійснюючи розрив тотальності, притаманної для класич-
ної монологічної новоєвропейської картини світу, Е. Левінас 
не позбавляв культуру універсальності, втіленням якої є Бог. 
Інший — це лик Бога, універсальний суб’єкт, перед яким «Я» 
відчуваю провину за його смертність. Буття у часі не ставало 
кінцевим фатальним «часом заради часу». Буття для Іншого 
не ставало царством панування тільки Іншого, панівного Ін-
шого, який змушує нас каятися за відсутність провини, або 
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якого ми ділимо на «кращі» та «гірші» для себе модуси. Бага-
томанітність у єдності не ставала атомарною багатоманітні-
стю релятивізму та плюралізму. Людина існує в культурі, яка 
є універсальним простором співвідношення «Я» і «Не-Я» —  
внутрішнього і зовнішнього начал, поєднаних взаємністю 
злиття («Я — Ти») та одночасно стосунками асиметричного 
вираження, позначених Е. Левінасом як «свідоцтво», або «між 
нами» [328]. «Ти» — це постійна спрага, жадібна вимога лю-
бові, яку вимагає «Я» від Іншого, прагнення щось отримати 
від нього. Від Іншого ж «Я» не хоче нічого: «Я» тільки служить 
йому, це — краса нерозділеного кохання, вірності і відданості 
без дорікань і сумнівів. Ідеал служіння — наріжний камінь 
автентичного левінасизму. Формою вираження служіння є 
совість як стан зраненого сумління: «Чи не є моє «бути» моїм 
буттям-тягарем-для-іншого?» [326, 357]. Служіння є способом 
самореалізації суб’єктів культури, які через переживання від-
повідальності за Іншого, через занепокоєне почуття провини 
перед ним, через страх заподіяти йому шкоду, відкривають 
абсолютний вимір Третього — Бога, Sacrum-у. Третій прив-
носить моральну асиметричність у структуру стосунків «між 
нами»: його позиція є одночасно присутністю і відсутністю, 
диференціацією гомогенності і гомогенізацією гетерогенно-
сті. Третій як Закон — це висунення нормативних вимог спра-
ведливого розподілу. Третій як Благодать — це екзистенційна 
даність морального взаємного ставлення. Амбівалентною є 
природа Третього, який перебуває одночасно ззовні і всереди-
ні нас, будучи, як суб’єктивним, так і об’єктивним чинником: 
«другим Іншим/мною» і Суддею мене та Іншого. Завдяки кон-
цептуалізації фігури Третього Е. Левінасу вдалося діалектич-
но переосмислити буберівську філософію через перехід від 
романтичного дуалізму до універсального етичного пафосу. 
Виразником цього пафосу є відповідальність — центральна 
категорія левінасівської доктрини. Відповідальність постає 
як здатність «відповідати» (на заклики і потреби Іншого), її 
джерелом є трепет — сакральний страх за Іншого, за смерть 
Іншого, який є «моїм страхом», але не переляканістю, страхом 
«у мені», але «не за мене» [317, 592]. Страх виростає із почуття 
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провини, про яку урочисто промовляє улюблена цитата Е. Ле-
вінаса — вислів Ф. М. Достоєвського: «Ми всі винні за все і всіх, 
а я — так взагалі більше за всіх» [328, 121]). Екзистенційний 
стан відповідальності, священного трепетного страху і про-
вини є наслідком виклику, який кидає людині Інший своєю 
смертністю: «Саме в обличчі Іншого появляється наказ, який 
перебиває ходу світу» [328, 127]. 

Левінасівська відповідальність пов’язана з екзистенцій-
ним абсурдом — межею буття і небуття в етиці події, яка про-
тиставляє себе логіці світу. Вона нагадує нам почуття Сізіфа 
за А. Камю [275], «віру без Бога» («виправдання скепсисом», 
«межовий інтерес») у П. Тілліха [490, 180–186], «трагічне почут-
тя життя» у М. Унамуно [513], «радикальний розрив» за А. Ба-
дью [82]. Мова йде про «нульову гру структури» як кенозис — 
духовне переродження людини через переживання кінцевості 
власного існування, що породжує не відчай або гедонізм, але 
гайдеггерівську тугу за буттям, безсмертям, подвигом, сутні-
стю та істиною. Стан Dasein — це месіанське призначення Дон 
Кіхота як носія дискурсу «божевілля» в семіотиці (Ю. Лотман) 
[348, 205], який рухається шляхом очуднення («остранения» у 
В. Шкловського [349]). Здійснення навіть (!) безплідних (з точ-
ки зору буржуазного «здорового глузду») зусиль із служіння 
недосяжному метафізичному ідеалу являє собою утверджен-
ня абсолютної цінності вищої сакральної норми, перенесеної 
на побут (згадаймо: «Вірую, тому що абсурдно» у Квінта Тер-
туліана як символ раптового припинення, обриву ентропії 
іманентної аристотелівської логіки античної доцільності) 
[487]. Виявом такого абсурдно-романтичного служіння є по-
чуття любові, усвідомленої як трансцендентальне поривання 
до персоніфікованого в Іншому Абсолюту. Любов приносить 
очисний біль через співстраждання: вона є катарсисом, дивом 
віри, що не вимагає див. Сутність любові полягає у нашій здат-
ності захистити Іншого від неминучої смерті. Е. Левінас пише, 
що смерть Іншого є «моєю власною» смертю, яка «дивиться на 
мене», звинувачуючи і підозрюючи, вимагаючи і закликаючи 
одночасно [326]. Відповідальність за іншу людину, неможли-
вість залишити її одну перед безоднею смерті, здатність до 
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сприйняття кінцевого дару померти за іншого [328, 28] — така 
спроможність і є любов’ю у первинному, біблійному сенсі цьо-
го слова, який передбачає єдність новозавітного милосердя 
(Благодаті) та старозавітної справедливості (Закону).

Ми приділяємо так багато уваги саме концепту левінасиз-
му, тому що він став відправною точкою спотворення філософії 
діалогу в сучасному світі, спотворення попри волі самого видат-
ного мислителя, який не застав трагедію тотального Іншого в 
мультикультуралізмі. Для розмежування ідеї та її дискредита-
ції, первинних значень слів та способів їх використання не за 
призначенням, оригіналу і копії, першоджерела та викривлень 
треба пам’ятати: не все змішується в потоці ризоми. Виходячи 
із пріоритету відповідальності, Е. Левінас захищає асиметрич-
ну опозицію «Я — Інший» як мою установку на Божественно-
го адресата, у ролі якого постає конкретна вразлива «оголена» 
людина, подібна до подорожнього у притчі про доброго сама-
рянина, який потребує допомоги і захисту, але при цьому не 
зобов’язана надавати їх у відповідь. Подорожній — це земне 
обличчя роздертого розбійниками бідняка, крізь яке промов-
ляє трансцендентне (Бог). Таким чином, категорія відповідаль-
ності як категоричний моральний імператив постає основою 
не просто інтерсуб’єктивних відносин, але відносин онтоло-
гічних, священних, божественних, зміщених у бік альтруїстич-
ної активності «Я», покликаного піклуватися про пасивного в 
даному випадку Іншого. Зняття з «не-Я» атрибуту активності 
(«Ти») не призводить до уречевлення та автоматичного пере-
творення його у «Воно»: пасивність — це не рабство чи підлег-
лість, це — вразливість і хиткість існування Іншого у небезпеці, 
це — його «обличчя» як духовний образ, що постійно зверне-
ний до нас. Це — його нестача. За висловлюванням Е. Левіна-
са, потилиця також може бути обличчям, якщо це — потили-
ця родича, який чекає новин про долю свого заарештованого 
Ближнього у чергах до НКВС [328, 265]). Усе життя «Я» є від-
повіддю на це звернення-наказ, на зов «Обличчя», на його сто- 
гін — відповіддю, що визначає зміст пізнання і перетворення 
дійсності, або, як писав Е. Левінас, кожна новонароджена думка 
є «не думкою про… а думкою для…» [328, 96]). 
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Третій у діалозі — це сам суб’єкт, саме «обличчя», «другий 
Інший», Інший у його вразливості, що викликає почуття про-
вини, відповідальності й турботи. Унікальність ролі Третього 
в діалозі «Я» та Іншого полягає у тому, що через внутрішній 
характер Третього як надлишку реалізується моральність у 
ставленні до Іншого. Третій, отже, постає як сакральний вимір: 
він є одночасно образом беззахисності Іншого, станом відпо-
відальності, викликаним цим образом, та Божественною Істи-
ною, виявом якої є дана відповідальність: «В моєму ставленні 
до Іншого я чую Слово Бога» [328, 127]. Стосовно Третього як 
вищого закону (Над-Закону) винною є сама любов, якщо ця 
любов є егоїстичною: Третій — це «сіль правди» у «їжі любові» 
(Е. Левінас) [325]. Введення у структуру діалогічних відносин 
Третього призвело до їх опосередкування одухотвореним ро-
зумом, що позбавило діалог надмірної емоційності, притаман-
ної для моделі діалогу М. Бубера, яка призводила до ідеаліза-
ції, фантазмічної пристрасті та схильності до маніпулювання. 

Левінасівський діалог у своєму першоджерелі, у своєму ори-
гіналі був чистим універсальним діалогом суб’єктів в істинній 
події (сакральному). Завдяки присутності Третього як Sacrum-у 
діалогові вдавалося зберегти морально-етичну основу взаємо-
дії та розширити поле своєї активності на весь світ, включивши 
до нього численних інших в їх універсальній солідарності. Отже, 
справжній діалог є свідомим та позасвідомим, сингулярним та 
універсальним, одиничним та всезагальним, домовним та мов-
ним. З усвідомлення Іншого починається усвідомлення існу-
вання сутності буття, світу, самості, Бога: такий діалог об’єднує 
інтернаціональну революційність з критичним традиціоналіз-
мом, секулярність та релігійність, парадигму і синтагму, діалек-
тику і метафізику. Оголосивши примат спілкування над буттям, 
мислитель не заперечує буттєвості як такої, але вважає, що її 
основа — це базове бажання суб’єкта до метафізичної трансцен-
денції, до Бога як до «Великого Іншого», за межі феномену по-
всякденного буття в екзистенційне духовне існування сущого 
[314–328]. Діалог у межах левінасівської моделі не може мисли-
тися поза сакральним підтекстом: у цьому його схожість з обра-
зом Бога як вічного «Ти» у М. Бубера.
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Особливо пронизливим виглядає неочікувано христи- 
янське, трепетне ставлення до традиції у Е. Левінаса, в яко-
му відчувається вплив Ф. Достоєвського: сакральне як Сим-
волічне Реальне священної традиції за аналогом метафори 
М. Бердяєва постає не просто як Бог-Отець (захисник), але й 
як Бог-Син (той, Кого захищають у собі в якості совісті) у ме-
тафізичній тотожності теологічної діалектики. Подібно до 
реального Іншого («обличчя»), образ сакрального «великого 
Іншого» характеризується певною долею беззахисності —  
неозброєної перед соціальністю вразливої істини, оспіваної 
Б. Пастернаком як цінність індивідуальності, життя як жертви 
(без вульгарних конотацій примусової жертовності постмо-
дерну), любові і свободи [411, 72]. Будучи беззахисним і враз-
ливим, образ сакрального Іншого як Сина вимагає турботи, 
захисту, оборони себе ж у собі ж, яка в даному контексті постає 
як відповідальність перед істинною подією — вірність, відда-
ність, упертість, переконаність, активність, самість, совість, 
моральна рефлексія,«страх Божий» (у мені, але не за мене).  
З іншого боку, «беззахисне» сакральне є нумінозно всемогут-
нім (Р. Отто) [406]: воно накладає на «Я» певні табу, через які 
«Я», розширюючись до меж Всесвіту, набуває безкінечності і 
безсмертя. Неможливо усвідомити глибинну сутність вчення 
Е. Левінаса без коннотацій з позиціями М. Бубера, Ф. Розен-
цвейга, Е. Фромма, Ф. Ебнера, П. Тілліха, М. Гайдегера, М. Еліа-
де, Р. Отто та інших традиціоналістів високого, універсалістич-
ного спрямування [405]. 

На рівні практичної діяльності набуття людиною самості 
через Іншого і Третього приймає аксіологічний характер: від-
нині не тільки пізнання Іншого, але й повсякденна турбота про 
нього отримує центральне значення. М. Гайдеггер виокрем-
лює два види турботи як форми вираження самості: зняття 
клопотів з Іншого шляхом займання його місця та переймання 
його клопотів на себе (псевдогуманна турбота, що призводить 
до поглиблення взаємної залежності «Я» та Іншого у катего-
ріях фантазмів) та підтримка Іншого через моральне заступ-
ництво з одночасним наданням йому можливості самостійно 
розвиватися та розв’язувати свої проблеми (у подібній тур-
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боті досягається повне звільнення «Я» та Іншого як суб’єктів  
істини буття) [543, 199–205]. Здатність до справжньої турботи 
є ознакою любові, яка, у свою чергу, постає мірилом самості 
«Я» та Іншого. Самість людини виявляється не в світогляд-
них уподобаннях, які є категоріями лабільними та можуть 
змінюватися, але у відданості власному слову, здатності до-
тримуватися обіцянки, незалежно від перебігу обставин, як  
внутрішніх, так і зовнішніх (П. Ріккер) [452]. Самість — це  
етична категорія, що фіксує момент вірності події істини  
(совісті). Вона розкривається через Іншого, за рахунок Іншо-
го, який, на думку Ж. Сартра, зберігає таємницю того, чим є 
«Я» [468; 469]. Самість, виражена у почутті самоусвідомлення 
та самототожності, означає, що людина може зберігати вір-
ність своєму слову навіть, якщо змінився її характер, смаки, 
прихильності, уподобання. Якщо усвідомлювати самість не  
як метафізичну сталість, а як діалектичну лабільність, то 
вона рухається від емпіричного «Я» (тіла) — через психічне  
«Я» (характер) — до трансцендентного Я як піднесеного 
суб’єкта (М. Гайдеггер, Е. Гуссерль, С. Жижек, А. Бадью). Це 
рух від емпіричного світу Dasein до духовного світу Existentia: 
онтичний рівень зміщається до онтології. Людина з тілесної 
істоти перетворюється на духовну, що в негативному сенсі оз-
начає радикальний розрив з умовностями, а в позитивному —  
одухотворення та перебування у просвітку буття. У вимі-
рі семіотики взаємозалежність онтичного й онтологічного, 
емпіричного і духовного начал виражається через єдність 
синтагмального знаку (символу) і парадигмального смислу  
(значення): смисл як індивідіулаьне значення виражає себе 
через колективний символ у просторі тексту (мови). Як бачи-
мо, інтеркультурний діалог тісно пов’язаний з інтерсуб’єктив-
ним та інтертекстуальним через проблему Іншого.

Виникає питання: чи є в діалозі місце не лише універсаль-
но-одиничній самості, але й корпоративним цінностям спіль-
ноти, і чи не призводить введення дискурсу спільноти до пар-
тикуляризації діалогу, до його редукції у фашизоїдний синдром 
«універсальних своїх»? Якщо ми повертаємося до архетипу 
церкви як общини та медіатора стану religare — проміжної ін-
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станції спасіння між людиною і Богом, — можна сказати, що між 
людськістю та людиною є місце середньому прошаркові групи, 
общини. Але дана релігійна спільнота повинна уникати фор-
малізації та вузько спеціалізованої консервації, позбавлятися 
небезпеки перетворення у соціально-нормативну раціоналізо-
вану структуру Закону — буберівське «Воно», яке говорить про 
Бога в третій особі, отже, не знає Його Благодаті. Присутність 
Закону, регламентуючи діалог, не позбавляє його духовно-ек-
зистенційного напруження, якщо Третього — у тому числі, в 
межах церкви, — шукати не у відстороненій об’єктивній суб-
станції Свідка або Судді, а в «другому Іншому» — внутрішньому 
образі святості, спорідненості, спільності, прихильності і любо-
ві, що виникає у «сфері між» (членами общини як активістами 
істини). 

Хіба не до цього ж закликав апостол Павло, артикулюю-
чи братерство? Відтак, Третім у діалозі людини з Богом є те 
загальне, що їх споріднює, — образ божественного начала в 
самій людині та її партнерах із спілкування, пережитий як їх 
спільна духовність і богоподібність (у православному христи-
янстві — Софія). У результаті маємо онтологічне подвоєння: 
якщо людина веде діалог з Богом як з «абсолютним Іншим», 
Третім є інша людина (Ближній), через яку осягається Бог. 
Сакральне артикулює себе через профанне, синтагма метафі-
зики промовляє про себе через парадигму діалектики. Якщо 
людина веде діалог з людиною як з Ближнім, Третім є Бог як 
абсолютний Інший — такий далекий і близький одночасно: 
діалектика входить в метафізику, парадигма часу «впадає» в 
синтагму пам’яті. Бог і людина сходяться в конус через єван-
гельську заповідь подвійної любові (до Бога і до Ближнього) 
через єдність самопізнання, богопізнання та пізнання Іншо-
го, опосередковані «Божественною Мудрістю». Через образ  
універсального Третього відкривається відкривається глибо-
ка спорідненість левінасівської концепції інтерсуб’єктивності 
з православною соборністю в традиціоналізмі та з універсаль-
ною етикою у марксизмі. Ми не будемо протиставляти одне  
одному релігійний традиціоналізм і шлях революції. Нам важ-
ливо усвідомити: Інший у світлі філософії діалогу є сакраль-
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ним і буттєвим суб’єктом, суб’єктом етичного відношен- 
ня. Виймати з філософії Іншого універсальну священну буттє-
вість — це знищувати Іншого заради симулятивних інших, і в 
цьому полягає велика трагедія постмодерного квазідіалогу і 
нашого розчарування у ній.

7.3. Редукція вчення Е. Лівінаса  
та герменевтична критика релятивізму

Перші спроби виймання з левінасизму дискурсу набож-
ності почалися в герменевтичній критиці, яка дотримувалася 
некласичної (постструктуральної) моделі діалогу з Іншим, але 
продовжувала при цьому ще зберігати насторожене ставлення 
до абсолютного релятивізму і плюралізму, притаманних для 
постмодерну. Так, для герменевта і критика структуралізму 
П. Ріккера діалог вже означає уміння стати в самому собі Іншим, 
ставитися до самого себе, як до Іншого [452], замикаючи гер-
меневтичне коло між самопізнанням та пізнанням Іншого поза 
божественним посередником [451, 220]. Рефлексія постає як 
подвійне «вбирання» Іншого: як постановка себе на його місце 
(представлення, уява, розуміння) та як відсторонений погляд 
на себе його очима з його місця — на себе як на щось відсто-
ронене та відчужене від моєї самості. Якщо взяти до уваги, що 
постать Іншого першопочатково означає сартрівське «пекло», 
то погляд на себе як на Іншого розкриває трагічну розколо-
тість людського існування, схожого на переслідування само-
го себе через оптику погляду, яка так часто спливає у фільмах 
Д. Лінча (наприклад, в образі «людини-загадки» із к/ф «Шосе 
в нікуди»). «Я» відчужується від себе, відкриваючи свою Тінь, 
розчиняючись в Іншому. Інший в мені — це принципова від-
мінність від моєї самості, яка має бути відсторонена та пере-
творена на протилежність. Не можна сперечатися, що подібне 
феноменологічне утримання є подвигом стримування власної 
агресивності, але чи не криється за всотуванням у «себе» інших 
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і за всотуванням іншими «тебе» повна дифузія, рихле розчи-
нення, ковзання ризомою комунікації, рідинна постсучасність 
плаского спілкування-ризоми? Діалог «Я» та Іншого як засіб по-
долання відчуження сам може народжувати відчуження. Повне 
вбирання в себе Іншого, своє ототожнення із ним, формує гер-
меневтичне замкнуте коло, «проколом» якого мож бути лише 
Третій як Абсолют, який складає глибинні підвалини солідар-
ності. А Третього у цьому уявному виборі якраз не надається. 
Розуміння Третього як братерської любові, тобто — як дієвої, 
активної толерантності («одвічного образу дії стосовно іншого» 
[453, 313]), нівелюється пасивною та репресивною толерантні-
стю, націленими на знищення як принципів ідентичності, так 
і принципів толерантності одночасно, — ось чому так важли-
во встановити спільне між активною толерантністю і принци-
повістю (ідентичністю). Істинна продуктивна толерантність, 
на відміну від її псевдоформ, пов’язаних з байдужістю (пасив-
ною толерантністю), ніколи не виступає проти принциповості:  
навпаки, вона погоджується із переконаннями «Я», стримуван-
ня яких і складає її головний екзистенційний подвиг, притаман-
не для неї напружене етичне зусилля.

Критика пасивної толерантності міститься у працях П. Рік- 
кера, але він не виходить на рівень викриття репресивної то-
лерантності, розкриваючи лише внутрішні парадокси пасив-
ності у її іманентних логічних межах, що є типовим для некла-
сичної герменевтичної критики. Розпочинається ця критика 
з розмежування понять принциповості як відданості власним 
переконанням та нетерпимості як агресивності переконань, 
межу між якими провести вкрай важко. Принциповість озна-
чає вірність переконанню — певному способу мислити і ді-
яти. Така відданість є абсолютно прийнятною та навіть не-
обхідною для суб’єкта істини: адже переконання формують 
базові цінності, що є передумовою духовної стійкості культури 
в синхронії, гарантією аксіологічної трансляції в діахронії та  
поштовхом до артикуляції індивідуальності як етичної одиниці 
культури. Водночас у глибинній природі будь-якого переконан-
ня криється прихована агресія, що постає одночасно гарантією 
його збереження від атак і джерелом його знецінення за умов 
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атакування носієм переконанння інших. Корені агресивності 
переконання — у впевненості суб’єкта в абсолютній істинності 
своїх переконань як предмета віри (що є цілком природним, у 
противному випадку, це будуть не переконання, а міркуван-
ня-сумніви картезіанського типу). Завдяки цій переконаності і 
правильності поглядів переконання нерідко обертаються сво-
їм негативним «виворотом»: ставленням до інших переконань 
як до хибних та прагненням насаджувати і навіювати іншим 
свої погляди як єдино істинні. Зазначене переростання захи-
сту в напад полегшується за рахунок притаманної для захід-
ного суспільства modernity бінарної аристотелівської логіки. 
Правим може бути лише один суб’єкт, інший же обов’язково 
«помиляється». Так принциповість породжує нетерпимість. Не-
терпимість складає закономірне, неминуче, потаємне «зерно» 
принциповості і розвивається з іманентно притаманної для неї 
відчуття власної правоти, ґрунтованої на формальних опозиці-
ях «Свої — Чужі», «Ми — Вони», відповідно до яких відбуваєть-
ся стигматизація Іншого, який мислить і діє не так, як «Я». 

Принциповість і нетерпимість як дві взаємопов’язані іпо- 
стасі ціннісної активності особистості складають синтагмаль-
ну сталість, яка у постмодерні потрапляє у темпоральне дина-
мічне середовище численних інших і відчуває себе незахище-
ною, атакованою, такою, що потребує збереження та захисту. 
Захист принциповості приходить з неочікуваного боку: не із 
сторони ескалації насилля, прямого чи опосередкованого, а з 
боку активної толерантності як відкритості, як напруженого 
особистого зусилля із щирого самообмеження. Формування 
почуття активної толерантності за таких умов розпочинається 
із свідомого морального вибору суб’єкта позиції бути на межі 
з Іншим, але не у відмінностях (які він поважає, хоча і не абсо-
лютизує), а у прагненні віднайти між ними щось спільне: так, 
поступово (чи раптом) формується альтруїстичне заперечен-
ня власної нетерпимості, намагання обмежити агресію пере-
конання, перетворити ортодоксальність на доброзичливість, 
навчитися жити у світі різних й одночасно собі подібних, що не 
схожі на тебе і схожі на тебе більше, ніж ти думаєш. Активна то-
лерантність ніколи не змішує саме переконання з агресією пе-
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реконання: вона виступає проти надмірної ортодоксальності, 
але не проти принциповості. Бути толерантним за таких умов 
означає сповідувати власні переконання, але при цьому не 
нав’язувати їх Іншому, усвідомлюючи свою із ним спільність. 
Активна толерантність пов’язана з універсальністю. Мова йде 
про етичну єдність у поліфонії культур. 

Отже, солідаризація при збереженні відмінностей як пере-
думова активної толерантності рятує не лише толерантність 
(повертаючи їй напругу самостримування), але й принципо-
вість: адже нікому не треба відмовлятися від своїх переконань 
і зазнавати тиску конформізму на умовах масової ізоляції, яка 
культивується в неоліберальній матриці мультикультурності. 
Шанобливе ставлення до переконань Іншого не передбачає 
ні відмежування від Іншого, ні відмови від своїх переконань, 
ні зневажливого ставлення до його переконань, що ризику-
ють деградувати у відсторонене лицемірне примирення, сно- 
бістську поблажливість чи пасивну індиферентність. Ви про-
сто складаєте одне ціле у високих пориваннях духу (істинної 
події), визнаючи при цьому окремі переконання як його од-
ночасно повноцінні та неповноцінні грані, частки, вияви, ас-
пекти, які утворюють цілісну картину буття лише в діалозі: 
плюральність зберігає базові та вихідні онтологічні адеквації 
і поєднує вас в екзистенційному переживанні буття, в його 
сакральному досвіді розриву з умовностями. У цьому плані 
західний плюралізм виграє від його збагачення індійською 
негативно-позитивною логікою джайнів та даршанами нья-
я-вішешики, де атомарна множинність позицій (ная) окремих 
суб’єктів (джив) не виключає неявленої істини буття (Прад-
хани), визначення якого виходить за межі слова (як Реальне 
у лаканізмі), але не перестає існувати в якості недосяжного 
горизонту пізнання. Онтологічний підтекст плюралізму в ак-
тивній толерантності є символічною іпостассю Третього, який 
накладає ліміт на інерцію розгортання релятивізму.

Натомість повністю позбавлена онтології культурних уні-
версалій «пасивна толерантність», яка є результатом корозії 
толерантності як такої. Пошук спільної одухотвореної основи 
буття як передумови інтернаціональної солідарності, що ви-
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носить за умовні дужки часткові позиції окремих переконань, 
у пасивній толерантності не уявляється можливим. Плюра-
лізм тут доходить до крайньої точки релятивації і негації: 
множинність думок свідчить не про непізнаваність істини, а 
про її відсутність взагалі (у постмодерні — «значуще відсут-
нє»). Здатність жертовно діяти заради Іншого підмінюється 
примусовою необхідністю терпіти його присутність та лице-
мірити, виявляючи поверхову презирливу поблажливість при  
внутрішній переконаності в «неправильності» його позиції. 
Приховування агресії не є її подоланням. У межах активної 
(дієвої) та пасивної (бездіяльної) толерантності по-різному 
розв’язується питання принциповості: якщо активна толе-
рантність не тільки не суперечить принциповості, але, на-
впаки, сприяє її розвитку завдяки усвідомленню усіма єдиної 
істини, пасивна толерантність або приховує домінацію, або 
взагалі руйнує віру у власні принципи, викликаючи стани 
нудьги, самотності, туги, спустошення, кризи ідентичності, 
відчуження, краху цінностей та розгубленості, яка наступає 
внаслідок виникнення інформаційного шоку, коли на суб’єкта 
одночасно тиснуть численні «шуми» з протилежними повідом- 
леннями без спільного знаменника, що вводить його в стан 
розриву ланцюгу означників, короткого замикання, зяяння. 
Яскравим виявом семіотичного замикання є перверзивний 
культ травми: якщо праві — усі, то неправий — ніхто, якщо 
невинні — усі, вина стає всезагальною і більше не розрізняє 
агресора і жертву. У якості захисної реакції на примусове пока-
яння може наступати жорсткий ресентимент — прилив орто-
доксальної нетерпимості, закритості для спілкування, ксено-
фобії, шовінізму, расизму. 

«Я» або розчиняється в численних інших, переживаючи 
драму байдужості, конформізму та вседозволеності, або намага-
ється розчинити в собі Іншого, вдаючись до агресії. Розчинення 
«Я» в інших формує стан пасивної толерантності як всезагаль-
ної дозволеності, попускання соціального зла, а розчинення 
Іншого в «мені» формує стан репресивної толерантності як 
вибіркового попускання і навіть заохочення зла відповідно до 
власних потреб. Пасивна толерантність породжує репресивну: 
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між дозволенням зла і його стимулюванням затирається межа. 
Ця межа зникає, по-перше, через розділення відповідальності 
за байдужість до зла як наслідокї дії механізму духовного дезер-
тирства. По-друге, спустошення, зяяння, відчуження, «закри-
вання очей», які тягнуть за собою пасивність, перетворюються 
на інтерпасивність: у стані зяяння людина зустрічається напря-
му з власним позасвідомом, з темною безожнею пустоти, з Ре-
альним, страх перед якими змушує її добровільно перекладати 
здатність відповідати на Іншого (замісника), який стає збоче-
ним суб’єктом контролю, цензором, новим тоталітарним персо-
нажем, що вирішує за тебе твої права на співчуття, споглядання, 
молитву і страждання. Тому за релятивним потаканням усім без 
винятку ідентичностям слідує вибіркове ставлення до «зруч-
них» та «незручних» для психічної економіки ідентичностей: 
грань між вседозволеністю і дозволеністю вигідного колива-
ється в умовах ринку. Складність ситуації, що склалася в умовах 
глобального цифрового мультикультурного капіталізму, при-
зводить до того, що активній толерантності загрожує небезпе-
ка виродження у толерантність пасивну, а пасивній — небезпе-
ка деградації у толерантність репресивну за принципом «вікна 
Овертона» — поступового нарощування подій-супутників, що 
викривляють первинну подію. 

Спочатку — гостинність і поблажливість на основі солі-
дарності, потім — лояльність та іронія на основі плюральності, 
а потім — глобальний контроль над плюральністю (під вигля-
дом плюральності), що зводить множинність до одномірності. 
Небезпека такої деградації криється у формально-логічному 
підході до бінарних опозицій: визнання за Іншим свободи мати 
власні переконання означає або зневажливе визнання його 
права на помилку (виходячи з апріорної передумови, що мої 
переконання — «істинні», а переконання Іншого — «хибні»), 
або визнання його права на істину. Але, якщо ми визнаємо, що 
Інший — правий, це означатиме (виходячи з аристотелівської 
логіки), що неправий — Я. Підключення релятивної логіки (у 
дусі джайністських силогізмів «А є В» — «А не є В», «А є В і не є 
В») створює враження, що праві — усі, що «істин» — багато, що 
вони є відносними і контекстними (залежними від конкрет-
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них умов вживання), а відтак — однобічними, недосконалими, 
хибними. Західний світ не вбачає за плюралізмом спільно-
го буттєвого знаменника, тому усвідомлення плюральності і 
релятивності думок мимоволі призводить до нігілістичного 
умонастрою. Виродження толерантності у конформізм, ні-
гілізм, іронію, безпринципність, негацію, легковажну та зне-
важливу «лояльність», поверховість, дистанційовану індифе-
рентність щодо Іншого, відчуження, — як від нього, так і від 
себе, коментується П. Ріккером як позиція, «відповідно до якої 
все варте й ніщо не варте того, щоб зобов’язувати нас. У цьому 
разі толерантність перестає становити утруднення, насправді 
вона втрачає свою чинність, свою мужність, яка полягає у за-
гнузданні гарячності переконання…» [453, 325]. 

Коли толерантність стає пустою, вона набуває репресив-
них рис. Дозволяючи все, включаючи відверті форми соціаль-
ного зла, така толерантність несе опосередковану відпові-
дальність за деструктивні суспільні процеси. Відбувається це 
тому, що в її складі відсутній Третій — критерій, який дозволяє 
поєднати переживання багатоманітності думок з відчуттям їх 
внутрішньої єдності відповідно до загальнолюдських цінно- 
стей, поєднати плюральність — із солідарністю, усвідомлення 
наявності багатьох точок зору — з одночасним прагненням до 
правди Цілого. Для цього потрібно представити ці точки зору 
як конкретні (однаково досконалі, але й однаково обмежені) 
вияви єдиної Істини у різних варіаціях, що тільки через діа-
лог можуть дати конструктивну картину дійсності. Спільний 
непохитний базис культурних протистоянь перетворює їх на 
альтернативні, але все ж таки часткові інтерпретації загально-
го начала. Третій окреслює межі толерантності, він накладає 
ліміт на інерцію розгортання релятивізму, запобігаючи виро-
дженню її у пасивність і утримуючи толерантність в актив-
ному стані етичного діалогу. Третій як мірило толерантності 
постає у двоїстій іпостасі інтеріоризації/естеріоризації: усві-
домлений як внутрішня субстанція відповідальності («дру-
гий Інший») Третій є вираженням принципу любові в межах 
активної толерантності, а сприйнятий як зовнішня сила (За-
кон) Третій є механізмом стримування релятивації у межах 
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пасивної толерантності. Бути активно толерантним означає 
бути у Третьому — тобто бути достатньо відкритим стосовно  
Іншого, щоб відчути його спорідненість, і водночас утримува-
ти достатню дистанцію, щоб зберегти його та свою ідентич-
ність. Бути у Третьому — означає наближатися і віддалятися 
одночасно, або, як вважав Е. Рільке, ніжно оберігати самотність 
іншої людини (в оригінальному перекладі Анни Ахматової:  
«О святое мое одиночество — ты!» [78, 67]).

7.4. Деградація пасивної толерантності  
в репресивну:  

момент зсуву від моральної байдужості  
до соціального зла

Загостримо ще раз дуже важливий момент. Критика то-
лерантності може здійснюватися, як мінімум, з п’яти позицій. 
По-перше, — з конкретно-історичної позиції (коли розгляда-
ються негативні наслідки проекту мультикультуралізму як  
пасивної або консервативної реакції на загрозу мігрантів: 
дана проблема достатньо повно висвітлена різними дослідни-
ками [197; 278; 280; 283; 284; 289; 352]). По-друге, — з пози-
ції іманентної логіки самої теорії толерантності, в межах якої 
релятивізм плюралізму перостає в цинізм (дана точка зору 
максимально повно репрезентована нами у попередньому під-
розділі через герменевтичну критику П. Ріккера [443–453]).  
По-третє, — з позиції постмодерної критики толерантності 
«зсередини», зважаючи на те, що толерантність є проектом по-
стмодерну, яку пропонують Ж. Бодрійяр в теорії «екстазу кому-
нікації» [6] та Ж. Дельоз в концепції детериторизації як умови 
ретериторизації [222; 223]. Постмодерна критика містить на-
тяки на важливі внутрішні та зовнішні механізми функціону-
вання толерантності, пов’язані із сублімацією позасвідомого у 
структуру влади (транссексуальність у Ж. Бодрійяра, «машина 
бажань» у Ж. Дельоза) та з поєднанням динамічності влади 
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та статичності сервісних індивідів як придатків руху капіта-
лу, але момент переходу пасивної толерантності у репресивну, 
коли народження репресивності фіксує трансформацію муль-
тикультуралізму в глобальний контроль, чистий постмодер-
нізм не «вхоплює». 

Тут на допомогу приходять інші позиції, а саме: четвертою 
у нашому умовному переліку постає позиція структурного пси-
хоаналізу медіа та символічного порядку гегемонії (С. Жижек 
та Люблянська школа [241–250]), у межах якої можна розкри-
ти глибинні онтологічні основи процесу розчинення суб’єкта 
в симулятивних об’єктностях. Психоаналіз дає вичерпну відпо-
відь на запитання про позасвідому природу влади капіталу як 
Всесвіту Символічного Реального, що є результатом сублімації, 
трансгресії бажання, його екстраполяції із внутрішньої сфери 
назовні — внаслідок нестерпності самого бажання, неможли-
вості витримати утворену релятивізмом «порожнечу» («пу-
стелю Реального») напряму. Симулякр за таких умов постає 
не як пустий знак (копія копії), а як знак бажання (фантазм), 
як голос позасвідомого, як копія, що відбиває травму, неста-
чу і надлишок. Крім того, психоаналіз пояснює добровільність 
втечі від свободи, яку здійснює суб’єкт, віддаючи владі своє 
право насолоджуватися (інтерпасивність) і воліючи, щоб за 
нього насолоджувався Інший, — в максимальному вияві ма-
шина як носій функцій тотального дигітального контролю, як 
перверзивна копія «мертвого Батька». Людина, яка не здатна 
витримати власне позасвідоме та екстраполює його назовні, 
заново пристосовується до утвореного нею Символічного  
Реального шляхом делегації йому права контролювати її. Так 
утворюється система символічної (психічної) економіки, яка 
визначає політичні та культурні дії. 

Трагедія сучасної людини полягає у тому, що толерант-
ність є не просто тимчасовим суспільним проектом «полег-
шення», — вона входить до складу імперських амбіцій трансна- 
ціональних компаній. Ліберал-демократія мультикультураліз-
му розроблена не заради захисту прав Іншого, а заради влад-
них амбіцій світових еліт, які рухають вперед монопольний (так 
званий «вільний») ринок. Для свого просування ринок потребує 
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нових і нових технологічних зон, тобто — маркетингової стра-
тегії таргетингу, фрагментації цільової аудиторії на групи іден-
тичностей, кластери, локації, через зіткнення яких відбуваєть-
ся реалізація символічних брендів. Виходить, що ринок увесь 
час рухається, а його мережеві одиниці (індивіди у просторі 
Символічного Реального) мають залишатися нерухомими. Роз-
рив між динамічним ринком і статичною культурною практи-
кою — це легітимований парадокс постмодерного капіталізму. 
Тому репресивну толерантність найбільш повно можна поясни-
ти, виходячи, через психоаналіз (аналіз психічної економіки у 
фрейдомарксизмі), на нашу умовно п’яту позицію: економічну 
теорію «видимої не-еквівалентності» ідентичностей А. Бадью 
[81–84] та альтерглобалізму Лідської школи З. Баумана з його 
конфліктом часу і простору як конфліктом між капіталом і пра-
цею [96–98]. Діалогіст має позбавитися романтичних ілюзій 
щодо появи Третього у мережі, де в ролі судді як носія Закону 
виступає дигітальна машина капіталу як замісник мертвого 
Батька лібералізму, як перверзивний Батько ліберального фа-
шизму. За мультикультурністю приховується ієрархія жорстко-
го верхнього хабу контролю. Виявити це можна лише синтезу-
ючи психоаналіз з економікою. Так пасивність повною мірою 
розкривається як репресивність, глобалізм виявляється як 
непристойний виворіт мультикультуралізму, нетерпимість —  
як прихований підтекст загальної терпимості. 

Про зв’язок жорсткої та м’якої сили у «стрічці Мьобіуса» 
свідчать усі концепції сучасної інформаційної семіотичної 
(психотичної) війни, що через свідоме діє на позасвідоме, че-
рез гетерогенні ідентичності забезпечує масову гомогеніза-
цію, виключаючи індивідуальність з дискурсу ліберал-демо-
кратії. Одним із найбільш яскравих виявів цього виключення 
є доктрина шоку [282] — використання ліберальними силами 
правого (останнім часом — лівого) радикалізму як тимчасо-
вого інструменту просування ринку, непристойним виворо-
том якого стає фашизоїдне начало. Щоб зрозуміти лібералізм 
як Символічне і його непристойний виворіт — радикалізм 
як Реальне — необхідно здійснити критичний аналіз проек-
ту мультикультуралізму як механізму легітимації ринкового 
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універсалізму, що «присягає на вірність» корпоративним пар-
тикулярним інтересам монополій та забезпечує гомеостаз ре-
пресивної глобалістичної матриці у її інерціальному самовід-
творенні. Прориву до спільного, справді спільного (у значенні 
інтернаціональної солідарності), як і прориву до особистого, 
надто особистого (у значенні унікальної одиничності кожної 
людини) у мультикультуралізмі не відбувається: дійсний уні-
версалізм людства підмінюється удаваним універсалізмом 
ринку (корпоративними цінностями фінансових еліт), а інди-
відуалізм окремих людей — груповими, партикулярними сим-
волічними ідентичностями, які цей ринок обслуговують. 

У результаті постмодерний мультикультуралізм легітимує 
суперечності, закладені модерним глобалізмом, маскуючи їх або 
посилюючи шляхом зміщення конфлікту з економічної царини 
в культурну. Класичний колоніальний ринок, який викликає  
соціально-класові відмінності, нікуди не дівається і ніяким чи-
ном не обмежується: просто ці відмінності набувають обґрунту-
вання через культуралізм у процесі перезавантаження системи. 
У центрі цього гомеостазу перебуває симулятивний «хороший» 
Інший — екзотичний ерзац-продукт національної культури, 
номінованої ринком у якості «віддаленої» або «одомашненої» 
туристичної цікавинки: «Так, я люблю Іншого, але тільки, якщо 
він знаходиться «десь не тут» або чимось схожий на мене». Вар-
то лише Іншому виявити свою справжність, перетворившись на 
цілком конкретну реальну фігуру досвіду, він стигматизується 
як «реакційний», «консервативний», «патріархальний» і «від-
сталий». Теорія толерантності — це ідеологія ринку, а будь-яка 
ідеологія не терпить дійсної відмінності, дійсного Іншого. На-
явність травми від реального Іншого стала відправною точкою 
для побудови великої кількості утопічних проектів його «при-
своєння» та «одомашнення». Приборкати того, хто викликає 
страх, будучи одночасно Тінню «Я», з точки зору негативної 
діалектики Т. Адорно є жестом ката-антисеміта, який спотика-
ється в особі єврея о власне Реальне (порожнечу): недарма його 
ненависть до Іншого набуває подекуди пародійних, істеричних і 
одночасно абсолютно раціоналістичних машинних форм вгамо-
ваної технократії [60; 61]. 
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Мова йде про відчуження від себе власних негативних рис 
(«не-Я», Тінь, Реальне, порожнеча позасвідомого) та перенесен-
ня їх на зовнішнього героя-антагоніста (Чужого, «поганого» Ін-
шого), чиї жести, стиль, манери і навіть тілесність (одяг, міміка, 
вигляд, запах) викликають нумінозне почуття огиди як дещо, 
іманентно притаманне «мені», але таке, що «Я» приховує від 
себе як свій непристойний виворіт. На цьому засновані практи-
ки реального (класичного, тоталітарного) насилля шляхом ни-
щівного удару по травматичній ідентичності Іншого або прак-
тики символічного (некласичного, неототалітарного) насилля у 
вигляді демонізації цілісної непроникності ідентичності Чужо-
го з його можливим апартеїдом (ізолюванням) чи подальшою 
уявною ідентифікацію з ним, шляхом вторинного засвоєння 
(проекції). На екстраполяції Чужого ґрунтуються також спро-
би комбінаторно «одомашнити», «осідлати» і «приборкати» цю 
ворожу ідентичність через її подрібнення (фрагментацію) та 
засновану на цьому подрібненні селекцію її «кращих» частин, 
які поміщаються у свій власний, егоїстичний, безпечний про-
стір ілюзорно «полікультурного» існування. Як бачимо, спіл-
кування з Іншим, пройшовши шлях від модерної трансценден-
талістської тотальності (тоталітаризм, шовінізм, колоніалізм, 
імперіалізм, расизм) до постмодерної феноменологічної ди-
ференціації (плюралізм, релятивізм, постколоніалізм) і назад, 
до тотальності, завжди рухалося замкнутим фатальним колом 
у суспільстві modernity. Притаманна для «жорсткої сили» ідея 
глобалістичного «плавильного котла», заснована на загальних 
законах класичної лінійної еволюції, знання яких спонукало до 
розподілу народів на «розвинуті» та «відсталі», поступилася 
місцем властивій для «м’якої сили» культурно-антропологіч-
ній, релятивній та мультикультурній ідеї «салатниці» — позір-
ної рівноправності культур на засадах контекстуальних істин і 
внутрішніх функціональних потреб цих культур. Але поступово 
дійсні універсальні потреби інших починають відповідати уяв-
ним партикулярним потребам транснаціонального ринку, який 
видає себе за всезагальну істину. 

Відправною точкою репресивної толерантності стало, як  
це не сумно визнавати, гуманістичне вчення Е. Левінаса, присво-
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єне і перекодоване мультикультурним дискурсом. Левінасизм 
був позбавлений месіанства — етичного дискурсу релігійності, 
в основі якого лежав поклик до вини і відповідальності. Якщо 
видалити з левінасизму етику, релігійність, універсальність, ми 
отримаємо проект розчинення інших в інших при одночасному 
утриманні іншості як панівної парадигми або зворотної сторо-
ни прихованої домінації «Я». Мультикультурна ідея зародилася 
як симптом кризи класичного тоталітарного суспільства і одно-
часно стала фантазмом неолібералізму, оскільки директивному 
виду приборкання вона протиставила другий, маніпулятив-
ний, одночасно перенісши об’єкт пресингу з так званих «етніч-
них меншин» на етнічну більшість, перетворивши на колонію 
саме корінне населення Європи: про це красномовно свідчить 
розгін мітингу пам’яті жертв ісламістських терактів 11 вересня  
2007 року політкоректною бельгійською владою, щоб не обра-
зити нелегальних мігрантів в Брюсселі. «Поганими» Іншими 
виявилися не лише самі мігранти, але й місцеві мешканці Бель-
гії, налаштовані на сповідування органічних для них традицій-
них християнських цінностей. 

Виникнувши як тимчасова і вимушена реакція окремих за-
хідних країн на виклик імміграції, спровокованої глобальним 
ринком, мультикультуралізм запропонував сентиментальну 
утопію безконфліктного співіснування культур, відірвану від 
практичного життя та раціональної аргументації. Притаман-
на йому боязнь конфлікту (тензофобія) фактично призвела до 
морального капітулянтства і, зрештою, до підтримки агресив-
ної сторони конфлікту. Допущення всіх ідентичностей (пасив-
ність) є розділенням відповідальності за існування соціального 
зла, викликаного деструктивними ідентичностями (репресив-
ність). Ми спостерігаємо жахливу неспроможність мультикуль-
туралізму розв’язати етнорелігійні проблеми ісламських та ін-
ших радикальних груп, внаслідок якої практичне застосування 
доктрини мультикультуралізму не тільки не призводить до 
розвитку активної толерантності, але й нівелює останню через 
провокації фундаменталістських рухів, які або допускаються зі 
страху («кожен насолоджується по-своєму»), або підтримують-
ся з маркетингових міркувань ринку(«кожен насолоджується 
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по-моєму»), або взагалі політично виправдовуються і підгодо-
вуються у якості механізму підтримки транснаціонального ка-
піталу в умовах шокової терапії капіталізму катастроф.

Однією з найбільш небезпечних сторін мультикультураліз-
му, яка виявляється тільки через системний економічний ана-
ліз, є зміщення ним базового соціально-класового конфлікту у 
царину конфлікту ідентичностей, що виражається у схильності 
до романтичного «культуралізму» — стилізації соціально-гру-
пових відмінностей під культурні та маскування економічного 
протистояння під етнічне, цивілізаційне, релігійне, гендерне 
тощо. «Чутки про іншість іншого сильно перебільшені» [327], — 
тобто відмінностей між «мною» та Іншим — не менше, ніж того 
вимагає саме буття, але й не більше. Утім, прибічники неолібе-
ралізму продовжують відстоювати мультикультурний проект, 
декламуючи його як «ідеальну альтернативу» «російському» 
(«китайському», «радянському») «тоталітаризмові» [300; 301]. 
Перед нами — штучна бінарна опозиція, уявний вибір між єди-
ним варіантом і відсутнім — маніпулятивний прийом, який ре-
гулярно використовує глобальний світ, створюючи ілюзію сво-
боди: «Або ліберал-демократія, або відновлення тоталітарних 
режимів Сталіна/Гітлера». При цьому ігнорується простий діа-
леактичний факт неможливості повернення до класичного ін-
дустріального модерну після третьої інформаційної хвилі, тим 
більше, у вигляді сталінізму, у той час, як неонацистські рухи, 
начебто давно «зняті» історією («ніколи знову!»), відновлю-
ються на її новому витку розвитку як виворіт стратегії «перебу-
вання в негативному» і невід’ємна прихована складова першої 
(архаїчної, премодерної) хвилі розвитку суспільства у складі 
третьої постмодерної (від експериментів в Чілі та Індонезії до 
країн Східної Європи). 

Етноцентричне прагнення фундаменталістів повернутися  
до традиції в умовах ринку становить собою ресентимент пра- 
вого популізму, що симптоматично реагує на базовий конфлікт  
і виступає способом підтримки його інерції у якості постмо-
дерної форми расизму. Незадоволення ультраправих не є оз-
накою їх справжнього бажання гомогенізувати культуру (хоча 
вони щиро можуть вірити у свій фантазм), а є ознакою гли-
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боких суперечностей самого капіталізму, який використовує 
прийоми часткового удаваного самозаперечення для свого пе-
ревантаження, зміцнення і продовження. Під виглядом «пра-
вої» (тепр уже і «лівої») критики глобалізму відбувається його 
трансформація в гіперглобалізм: популісти, які спираються на 
ліберальний ринок, відіграють у цьому процесі провідну роль, 
реалізуючи в життя доктрину шоку, притаманну для капіталіз-
му катастроф. Легітимація нацизму в мультикультуралізмі є 
наслідком затирання граней між усіма феноменами у постмо-
дерній ризомі, зокрема, між боязню конфлікту і підтримкою 
його агресивної сторони, між потуранням соціальному злу зі 
страху та служінням йому зі страху чи вигоди, між пасивною та 
репресивною толерантністю, вседозволеністю та вибірковістю, 
свободою від гегемонії та залежністю від контргегемонії. Якщо 
нова гегемонія (контргегемонія) спирається на соціальне зло, а 
толерантність їй підпорядковується, відбувається легітимація 
зла. Нацизм як абсолютна форма соціального зла легітимуєть-
ся та естетизується через різні медіа-прийоми: цинічний гумор, 
замовчування, «закривання очей», культ загальної примусової 
травми і тиранію репресивного покання, затирання кордонів 
між переможцем і переможеним, агресором і жертвою, «теро-
ром» і «личиною», внаслідок чого «личина» як вияв абсолют-
ного трансцендентного зла «піднімається» у моральному ви-
мірі на рівень «терору» як вияву відносного історичного зла і 
робиться в принципі допустимою через дискурс естетизованої 
постмодерним інтелектом суперечки. Іншою стороною легіти-
мації нацизму є створення ілюзії неможливості повернення до 
нього, а відтак, — неможливості екзистенційного обговорення 
його взагалі в моральному ключі каяття та прийняття особи-
стої провини як вияву мужності бути взагалі. 

Використання постаті Гітлера як уособлення абсолютного 
зла, яке начебто давно «минуло», а відтак «не повториться», 
унеможливлює етичну артикуляцію цього питання як питання 
індивідуального суб’єкта, яка підмінюється трендовою тоталь-
ною жертвою: гітлеризм більше не обговорюється, оскільки 
«до нього не повертаються», або обговорюється виключно в 
руслі постмодерної символічної комунікації, темпоральність 
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якої змушує прирівнювати насильника до постраждалого від 
насилля через маніпуляцію на травмі. Це спонукає до легітима-
ції будь-яких форм неонацизму як «меншого» зла порівняно з 
тим, що «вже минуло», або «не більшого» зла, ніж «сталінізм». 
Легітимовані парадокси, закладені в структуру мультикульту-
ралізму (пасивна і репресивна толерантність, жорстка і м’яка 
сила, видима неквівалентність та невидима еквівалентність, 
милосердя і жорстокість, тотальність і фрагментація, колоні-
алізм і плюралізм, які взаємно підтримують одне одного), по-
силили цинічну позицію риторики відмінностей, зорієнтовану 
на деконструкцію, ізоляцію та атомізацію індивідів і культур. 
Кожна культурна традиція почала сприйматися як така, що  
характеризується власним набором етноцентричних цінно- 
стей, а загальнолюдські етичні смисли — як фікція, уявний сце-
нарій. Орієнтація на крайню партикуляризацію виховала цілі 
покоління інфантильних циніків, не здатних до взаємної ви-
ручки у кризових умовах (що демонструє ситуація пандемії та 
гібридної війни), «хіпстерів», підвладних паніці, розгубленості 
та медіа-пропаганді. Глобалізм і атомізація стали de fakto дво-
ма крайнощами однієї сутності — позірно альтернативними 
виявами одного і того ж самого суспільства психічної еконо-
міки, яка складає глибинну основу іманентної логіки мульти-
культуралізму як ідеології капіталістичного базису (Символіч-
ного Реального).

7.5. Перформативність капіталу і праці  
у суспільстві «мертвого Батька»:  

перверзії Іншого

Головними і протилежними тенденціями розвитку капі- 
талу і праці в сучасному супсльістві є два процеси: перший — 
це їх поляризація, а другий — це символізація кожного з них. 
Поляризація призводить до розходження часу з простором: 
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капітал стає дедалі більш мобільним і транснаціональним, 
а праця — більш статичною і локалізованою, прив’язуючи 
працівника до місця постійного або тимчасового проживан-
ня. Капітал залежить лише від часу, а праця — від простору.  
Їх обслуговують різні категорії людей: динамічні капіталісти 
та нерухомі виконавці чужих рішень, люди часу і люди про-
стору, постмодерністи та премодерністи, космополіти-мульти-
культуралісти і реактивні фундаменталісти. Суперечність між 
часом-капіталом і простором-працею, між динамікою і ста-
тикою, діахронією та синхронією, парадигмою постмодерну і 
синтагмою премодерну оголює глибоку класову прірву базо-
вого конфлікту як головної хвороби глобального суспільства. 
Незважаючи на шалені темпи інформатизації економіки ядра, 
переважну більшість світового ринку складає важка ручна 
праця в країнах третього світу. 

З іншого боку, мережеве суспільство існує на основі нових 
медіа, завдяки яким капітал і праця набувають символічних 
віртуальних форм: вони стають знаково легкими, не вимага-
ючи особливих фізичних зусиль. Символізація призводить до 
змішування планів буття: грань між працею і дозвіллям, ро-
бочим та вільним часом, а також часом і простором, публіч-
ним і приватним секторами затирається, інтровертне начало 
перетинається з екстравертним на грунті тотальної інформа-
ційної прозорості, що призводить до компресії хронотопу, до 
розчинення одне в одному темпоральності та протяжності, ча-
совості та просторовості, екстравертності та інтровертності, 
до оголення непристойного боку життя обивателів в мережі, 
до прориву Реального крізь символічні шви, до виходу у паб- 
ліки мережі найбільш інтимних подробиць особистого життя. 
Поляризація часу і простору на зовнішньому економічному 
рівні супроводжується їх компресією на внутрішньому психіч-
ному рівні. Такий амбівалентний зсув хронотопу призводить 
до повного поглинання часом простору у царині капіталу і до 
повного поглинання простором часу у царині праці. Відсут-
ність таємниць у світі гіперреалізму стає примусовим жестом, 
оскільки люди добровільно розміщують на сторінках соціаль-
них мереж інформацію про себе, добровільно читають інтимну 
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інформацію про інших, добровільно виконують роботу у себе 
вдома, перетворюючи дім на середовище цілодобового раб-
ства, але ця добровільність є репресивною, адже вона відбу-
вається всупереч самості, вона є відкритістю супроти власної 
волі. Ситуація карантину під час пандемії це повністю проде-
монструвала. Мультикультуралізм став маскуванням конфлік-
ту між часом для багатих і простором для бідних і одночасним 
культуралістським механізмом зсуву конфлікту через злиття 
хронотопу у бік зміщення простих трудящих виключно у про-
сторовий, сталий, атомарний, хуторянський вимір. 

Ефемеризація праці в мережевому суспільстві не призвела 
до збагачення простих працівників, які масово не поповню-
ють когорту людей часу. Навпаки, люди часу, власники капіта-
лу, продовжують протистояти людям простору і намагаються 
підкорити їх, створивши їх зручну компенсаційну символічну 
реальність екрану, підпорядкувавши їх неоліберальному по-
рядкові гегемонії. Віртуальність для людей часу — це ресурс 
доступу до капіталу і влади. Віртуальність для людей про-
стору — це компенсація їхньої нестачі. Затирання граней між 
дозвіллям і працею не призводить до затирання граней між 
працею і капіталом, тобто не знімає базового конфлікту і не 
перетворює на капіталістів простих працівників, які або ціло-
добово працюють на ринок у віртуальному режимі, або цілодо-
бово відпочивають, знов-таки, у віртуальному режимі ринку, 
тобто піддаються його глобальному контролю. 

Тому, незважаючи на різне відношення до мережі, як лю-
дина часу, так і людина простору, так чи інакше перебуває все-
редині ризоми й переживає глибоку духовну втому, пов’язану 
із «смертю Батька» (у класичному фройдівському значенні 
фігури Батька як живого, символічного, онтологічного авто-
ритету) — зникненням усіх табу після падіння патрональних 
суспільств, кастрацією Символічного, кризою метафізичної 
ідентичності та забуттям пам’яті. «Смерть батька» — це по-
рожнеча. Це — вихід на ситуацію абсолютної пустоти після ре-
лятивації усіх смислів. У цій пустоті з’являються новітні герої 
постсучасності — ліберальні іроніки, або «байдужі інші», які 
не несуть нестачі в Батькові (або роблять вигляд, що не не-
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суть, маскуючи травму) і на цій підставі самі відмовляються 
бути Батьками для когось під виглядом боротьби з маніпуліці-
ями (не просто означати Іншого своїми естетичними фантаз-
мами, але й нести реальну етичну відповідальність за Іншого). 
Насправді в такому ігноруванні маніпуляції приховується най-
більша маніпуляція: іронік удає цинічну чесність, презентую-
чи себе як такого, що не має потреби в інших і не дозволить ін-
шим потребувати його, але позасвідомо — він просто боїться 
любові, будучи глибоко травмованим індивідом. 

«Розшивка» як свобода від зовнішньої залежності оберта-
ється новою «зшивкою» — залежністю від самого себе і влас-
них бажань. Поява фігури «байдужого Іншого» як кастровано-
го суб’єкта, який ігнорує акт кастрації, у постмодерні завдає 
особливо важкої травми неофітам царства західної «свободи», 
що змінюють патрональні моделі стосунків на ліберал-демо-
кратичні. Неофіти почувають себе зрадженими і позбавлени-
ми підтримки, бо ліберальні іроніки із метрополій відмовля-
ють їм у панівних означниках. В класичних пенітенціарних 
системах вертикального контролю ідентифікація з Батьком 
(Господарем) відбувалася за рахунок садомазохістичної неста-
чі Господаря в Рабі і Раба в Господарі. Тому в дисциплінарних 
суспільствах порядку зливалися воєдино дві нестачі, інтер-
пеляція в традицію відбувалася напівусвідомлено, що полег-
шувало процес зшивки з Символічним. Новітні колонізатори 
начебто нікого «не збираються» колонізувати: це означає, що 
колонізований може приборкати себе сам, добровільно від-
мовляючись від своєї свободи. 

Якщо Батько «вмирає» (завершується патроналізм, на-
ступає ліберал-демократія), зникає образ «агресора» (донора 
і опікуна), що служить вектором самоідентифікації. Зникає 
постать, яка роздавала підлеглим панівні означники, вказува-
ла, що їм робити, а що не робити, схвалювала і засуджувала, 
заохочувала і карала, пригнічувала і піклувалася. Батька мож-
на було любити і ненавидіти одночасно, але культурна іден-
тичність Батька була незаперечною, оскільки усі знали, що 
не лише Син несе нестачу і потребує Батька, але і Батько по-
требує Сина, що призводило до соціальної солідарності через 
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свідоме чи позасвідоме злиття двох нестач. «Байдужий Інший» 
(«мертвий Батько», ліберальний іронік) не несе нестачі, йому 
немає діла до того, що хтось бажає бачити його в ролі petit a. 
Це ставить «Я» у ситуацію розгубленого зіткнення з власною 
травмою, з порожнечею, із вакуумом (зяянням), позбавляючи 
його можливості самовизначення у конотаціях Іншого. Непе-
реносність травми естетизує катастрофу: перетворює сам біль 
в ідеологію болю, травму — в культ травми, право на страж-
дання — у страждання як механізм насолоди. Садомазохізм 
породжує медіа-спектакль численних уявних інших в мережі, 
де, позбавлена цензора, людина починає самоцензуруватися і 
шукати нового господаря. Перформативність символічної роз-
важливої цифрової праці як непристойного шоу — це частина 
показного дійства з кітчевих «похорон» Батька та приховано-
го, мученицького пошуку замісника Батька в мережі. 

Тому після подолання вертикального дисциплінарного па-
троналізму ми отримуємо суспільство тотального горизонталь-
ного контролю (Синоптикон, вуайєризм), де нечіткість норм і 
вимог провокує ще більш жорсткі вимоги щодо самого себе. 
Відсутність Батька, який змушує нас бути нетерпимими, робить 
нас ще більш нетерпимими. Як зазначив Жак Лакан на одному 
зі своїх семінарів, «з фрази старика Карамазова: «Якщо Бога не-
має, то усе дозволено», — слідує в контексті нашого досвіду, що 
відповіддю на фразу «Бог помер» слугує, навпаки, висновок «не 
дозволено нічого» [308, 55]. Дана теза радикалізується у С. Жи-
жека: «Суб’єкт звинувачує Іншого за його невдачу та/або без-
силля так, ніби цей Інший винуватий у тому, що він не існує» 
[244, 225]. Прибічник мультикультуралізму чинить, як «байду-
жий Інший»: він залишає людину наодинці зі своєю травмою, 
чим спонукає її до ще більшого насилля, завершуючи охлокра-
тію диктатурою за платонівським циклом влади. Представни-
ки європейської спільноти грають роль «байдужих інших» для 
країн пострадянського простору, що понесли сакральні жертви 
в «кольорових» революціях, намагаючись «доєднатися» до уда-
ваного західного «раю»: адепти цього «раю» просто втрачають 
інтерес до країн, що не пройшли тест на «шок». Вони розчаро-
вуються у своїх колоніях за неспроможність подолати корупцію 
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і радикальний націоналізм, який у свій час самим Заходом був  
заохочений як інструмент ринку, а надалі мав би бути подо-
ланий, але не вийшло. Іншими словами, відбувається первер-
зія Батька, що дає обіцянки, але не виконує їх, виникає ефект  
«зради» й масова легітимована шизофренія: погодження про-
тилежних етноцентричного (радикального) та космополітич-
ного (ліберального) прагнень в єдину спайку-шов. У даному 
випадку маємо справу з ескалацією глобалізму, з його перетво-
ренням на гіперглобалізм під виглядом часткового чи повного 
заперечення, коли матриця самовідновлюється через негацію, 
коли перформанс «мертвого Батька» лібералізму завершується 
личиною «перверзивного Батька» фашизму.

В умовах ритуального самовідтворення при одночасному 
співвіднесенні себе людиною із множиною повідомлень, які 
надходять від численних об’єктів бажання, уявних замісни-
ків мертвого Батька, відбувається втрата єдиної точки опори. 
«Затиснута» у щілину конкуренції центрів, платформ, партій, 
релігій, ідеологій тощо особистість виявляє нездатність при-
мирити їх у просторі власної суб’єктності. У такому стані лю-
дина може дійти до обсесивного неврозу і, щоб захиститися 
від нього, вона перекладає відповідальність на субстанцію, 
яка заміняє їй втраченого Батька, — машину. Відтак, Реальне 
одразу переводиться у цифрову символічну форму і починає 
грати роль самого себе, будучи перекодованим через екран. 
Травма переводиться у формат шоу. Скривдження — у перфор-
манс «скривджених». В умовах шоу-цензури реальна трагедія 
театралізується, а смерть набуває характеру захоплюючої гри: 
тільки через естетизацію катастрофи можна витерпіти нетер-
пиме власних позасвідомих прагнень і одночасно садомазохі- 
стично насолоджуватися ними. 

Відповіддю на шок у мультикультурному світі «шумів» є 
відновлення диктатури, але не класичної, командно-адміні-
стративної, а дигітальної диктатури мережі. Людина, яка втра-
тила справжнього Батька як Великого Іншого, потребує його 
перверзивного замісника. Маємо справу з апогеєм політизації, 
яка видає себе за аполітичність. Як ми вже зазначали, віртуаль-
на дійсність як Символічне Реальне не може вважатися чисто 
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фантазійною та фіктивною: вона відображає закодовані у мові 
глибинні онтологічні структури позасвідомого, що робить її 
фактично некерованою і дуже небезпечною, укоріненою у пе-
чери людської психіки. Кіберпростір є не уявним симптомом, а 
символічним фантазмом, зверненим у те, що лежить за швами 
травматичної дійсності, у глибину суб’єкта, в його порожнечу. 
Позасвідома мова нових медіа зберігає типову для семіозису 
ядрову структуру, яка утримується у темпоральному потоці 
пустих знаків: мережа як поверхня, викладена візерунками по-
зірно рівноправних ланцюгів швів, приховує внутрішню ієрар-
хію хабів [558]. Хаби свідчать про те, що поняття постмодер-
ного релятивізму є умовним, як і сам постмодерн, оскільки за 
кожною ризомою приховується структура, за кожним потоком 
кліпових картинок — матриця розробника програми. 

Феномен прихованого ієрархічного елементу, який змінює 
уявлення про ризому як про хаотичну сукупність горизонталь-
них хабів у бік організованого хаосу з невидимими структурами 
вертикального управління повертає у світ постмодерну при-
від Левіафана. Штучний інтелект кіберпростору як гротеск- 
ний Батько, перверзивний Батько фашизму, що приходить 
на зміну мертвому Батьку лібералізму, бере на себе функцію  
нового тоталітарного контролю, здійснюючи втручання у по-
засвідоме з «доброї волі» людини, яка не може самотужки керу-
вати своєю свободою в мережі. Особистість постає як щілина, 
отвір, діра, ніщо, вакуум, який заповнюється інформаційним 
змістом внаслідок докладання символічних структур. Штуч-
ний інтелект як символічний код позасвідомого, перебираю-
чи на себе функції Батька, допомагає людині упорядковувати 
її думки, емоції, почуття, переживання, спогади. Сакральний  
Інший поступається місцем кібернетичному Чужому. 

Апологети штучного інтелекту, виходячи з пріоритетів 
трансгуманізму як сервісного додатку до ринку, оголошують 
створення нового типу людини через нейронні інтерфейси. 
Відбувається кастрація етичного суб’єкта, здатного до вибору 
і зміни ситуації, який за нього здійснює машина, погоджую-
чи всередині внутрішнього світу людини протилежні голоси 
(«шуми»): «Щоб лібералізм мав сенс, «Я» повинно мати один 
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голос, тому що якщо у мене — більше, ніж один автентичний 
голос, як я буду знати, яким голосом користуватися в виборчій 
дільниці, в супермаркеті і на ярмарку наречених?» — зауважує 
С. Жижек [49]. Лібералізм потребує не тільки горизонтально-
го контролю, але й вертикального як непристойного вивороту 
горизонталі. Лібералізм не сумісний з індивідуальністю. Ма-
шина не просто переймає на себе людські якості: вона здійс-
нює подвійну символічну зшивку, комбінуючи як людей, так і 
їх ілюзії, переводячи у режим Символічного реальні симптоми 
та уявні наративи ідентичності. Машина знає наші спогади і 
бажання, страждання і сумніви, знає краще за нас самих, вона 
допомагає побудувати план над хаосом, прибираючи «зайві» 
історії і залишаючи необхідні для її панування. Машина об-
лаштовує людську психіку з позицій холодної раціональнос-
ті смерті нацистського ката Адорно. Тому штучний інтелект 
означає повну смерть суб’єкта в усій його поетичній і милій 
слабкості, в його романтичній екзистенційності, в його безза-
хисній силі «мислячого очерета» Б. Паскаля і Ф. Тютчева. Лю-
дина більше не може бути Едипом, табуюючи свої бажання, і 
не може бути навіть Анти-Едипом, трансгресуючи свої бажан-
ня: зовнішні сили роблять це за неї за умов її мовчазної згоди. 

Машина настійно прагне ліквідувати живу пам’ять суб’єк-
та як стале синтагмальне ядро спогаду про подію, переходя-
чи від соціології простору до філософії часу, що у стихійному 
потоці темпоральності урівнює, релятивує та розчиняє одне 
в одному подію та історію, пам’ять і темпоральність, факт 
та фальсифікацію. Дж. Стейн, який оголошує моделювання 
принципово нової стратегії інформаційної війни, стверджує, 
що новітні технології є якісним чинником трансформації сти-
лю пропаганди, коли створюється тотальна реальність, що 
сприймається супротивником як його власна, коли супротив-
нику дозволено чути і бачити лише те, що передбачено органі-
затором війни і коли йому приємно це робити [44]. Як бачимо, 
мова йде про розвиток суспільства дигітального контролю. 
Так, глобальний світ стає максимально агресивним екраном. 
Візуальний поворот ХХІ століття зробив можливим те, що ра-
ніше було повністю неможливим, — абсолютний контроль 
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над інфосферою як над новітнім полем нових воєнних дій поза 
полями війни. Враховується все: атака і оборона, приховуван-
ня і легітимація секретів непристойного, програмування і 
медіа-віруси, контроль над сайтами і зв’язок віртуальних ко-
мунікацій з політичною та військовою сферами у реальності, 
горизонтальний контроль і вертикальна диктатура, спонтанн- 
ний хаос і суворо керований хаос. 

Внутрішній механізм нової інформаційної війни, пов’яза- 
ний з кризою патроналізму і добровільною віддачею свободи 
суб’єкта машині, створює сприятливі психологічні передумо-
ви для зовнішнього розвитку глобального ринку: справді, для 
того, щоб відбувалася вільна циркуляція грошей, необхідне 
обмеження циркуляції людських життів, які є конкретними, 
екзистенційно подієвими і не піддаються розрахунку, постійно 
прориваючись крізь символічні зшивки. Для того, щоб гроші 
вільно рухалися, люди мають бути контрольовані, фрагменто-
вані та локалізовані в певних відносно закритих кластерах, де 
зосереджені ресурси праці. Глобальний ринок для здійснення 
інвестицій потребує примноження все нових і нових локальних, 
закритих, атомарних і погоджених ідентичностей, які б склада-
ли його цільову аудиторію і слугували джерелом прибутку від 
кожної групи, якій можна продати тренд, бренд, політичний 
режим, стиль життя, рекламну пам’ять. У результаті меншість 
людей часу управляє більшістю людей простору за рахунок 
створення, посилення та використання відмінностей, які регу-
лює та контролює машина, приводячи їх до сталості. Теоретики 
глобальної війни недарма визначають інформацію як будь-яку 
«відмінність», яка «має значення». Концентратом примноження 
відмінностей є ризома. Практика фрагментації ідентичностей з 
метою універсалізації грошей — це практика підтримки види-
мості нееквівалентності заради запуску невидимої еквівалент-
ності. У межах цієї реальності економіка, психіка, медіа і куль-
тура переплітаються у єдиний символічний порядок гегемонії. 

Мультикультуралізм — це спосіб зміцнення глобальної  
гегемонії через ілюзію, в рамках якої цивілізаційні, націо-
нальні, регіональні, локальні та інші традиції існують у якості 
апропрійованих ринком «екзотів», легітимованих форм ради-
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калізму чи комерційного туризму. Логіка уніфікації капіталу 
та логіка диференціації людей складають єдине ціле сучасної 
системи. Мережеві практики дозволяють вести війну без ого-
лошення війни через проксі-методи. Відмінність насаджуєть-
ся як спосіб диктатури. Еклектичні сукупності символічних 
ідентичностей ковзають поверхнею дискурсу, утворюючи нові 
і нові комбінації. Мультикультуралізм представляє собою ес-
тетичну надбудову над економічним базисом глобального сві-
ту, який не дозволяє вийти за межі уявного вибору між перед-
баченими матрицею варіантами. Наказ мультикультуралізму: 
«Уникайте конфліктів!» — у дискурсі «подвійного послання» 
читається як підтекст наказу: «Підтримайте наш конфлікт».

Прихована універсальність ринку артикулює себе всю-
ди: так, мультикультуралізм може толеризувати («не помі-
чати») відверто деструктивні практики, якщо вони потрібні 
ринкові, і забороняти ідентичність тих інших, які суперечать 
ринку, навіть якщо останні подають світові зразок морально-
сті. Численні інші поділяються на «хороших» і «поганих», при 
цьому «погані інші» витісняються з дискурсу спілкування, 
що перетворює будь-який діалог на квазідіалог, корпоратив-
не спілкування «своїх» і «майже своїх» («недо-чужих»). Дисо-
нанс між уніфікацією та диверсифікацією, нівелюванням або 
поглибленням культурних відмінностей є великою ілюзією, 
яку створив глобалізм для самовідтворення. Відбувається 
зняття протестного потенціалу Іншого через удавання Іншого 
шляхом його легітимації та апропріації в уявного «хорошого»  
Іншого. Вихід з ілюзорного протистояння глобалізму та муль-
тикультуралізму міг би стати радикальним проривом істини, 
яка перервала б інерцію повторюваних символічних рядів  
Інших, надто Інших. Доведена до крайнощів політика іден-
тичностей вимагає від нас повернутися від риторики відмін-
ностей до ідеалів солідарності, сформованих ще апостолом 
Павлом у руслі універсальної етики Ближнього.



Розділ 8

БЛИЖНІЙ ЯК РЕАЛЬНЕ  
І СОЛІДАРНІСТЬ: 

ТРАДИЦІЯ ТА РЕВОЛЮЦІЯ





8.1. Революційна традиційність  
та традиційна революційність діалогу:  

Ближній як «Ти»

Останній розділ нашого дослідження є органічним за- 
 ключенням аналізу трьох діалектів діалогу: у ньому 

буде йти мова про любов як основу солідарності — універ-
сальної єдності людства та спорідненості його окремих син-
гулярних суб’єктів, пов’язаних через правду цілого духовни-
ми відносинами, відкриття яких стало можливим лише після 
виникнення філософії в «осьовий час» на основі подолання 
кровної «філії» міфу. Ні мова ненависті як Уявне (Тінь, ворог, 
Чужий), ні мова толерантності як Символічне (фантазм, об’єкт 
бажання, Інший) не здатні здійснити прорив крізь символічні 
маркери культури у базове начало, яке ми називаємо домов-
ним, довербальним, невисловленим, мовчазним, пов’язаним 
з нестачею/залишком/надлишком/самістю — мова йде про 
ніким і нічим не номіноване начало вакууму в символічній 
структурі, про «знак пробілу» і «тріщину» в словах, «зяяння» 
оголеної істини, яка суперечить законам граматики, прорива-
ючись крізь неї в паузах між репліками і спотиканнях в дискур-
сі дитячого белькотіння — «ляля»-language в лаканізмі. Пере-
хід від фігури Чужого як об’єкта ненависті через фігуру Іншого 
як джерела толерантності до Ближнього в його суб’єктно усві- 
домленій любові може бути поступовим діалектичним одухо-
творенням, а може бути раптовим метафізичним перериван-
ням умовностей і упередженостей «Я» стосовно його опонен-
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та, супротивника, співбесідника. У першому випадку (поступу, 
повернення, руху, синтезу, еволюції, діалектики, парадигми) 
діалект є традицією, а риси переривання, протиставлення, 
зупинки, розриву, революції, метафізики, синтагми) надають  
діалогу значення емансипаційного жесту раптового звіль-
нення у любові. Утім, і те, і друге у справжньому діалозі дієть-
ся через любов: або поступове призвичаювання до неї як до 
сакрального мистецтва, або через миттєве озаріння і явлен-
ня любові як релігійного Одкровення. Чи маємо ми справу з 
миттєвим осяянням апостола Павла, чи з довгим процесом 
християнизації язичників, ми маємо справу з образом бубе- 
рівського «Ти» як з центральним персонажем універсаль-
но-етичного релігійного діалогу. 

Тому діалог у вимірах універсальної етики є одночасно 
метафізичним і діалектичним, перебуваючи на межі синтагми 
традиції та парадигми революції, на перехресті марксистсь- 
кого інтернаціоналізму та цивілізаційної пам’яті, фокусу і 
поля, макрокосму та мікрокосму. На нашу думку, перехід до 
образу Ближнього в діалогічних стосунках найбільш ефектив-
но здійснюється саме в контексті релігійного діалогу, у ме-
жах якого зв’язок людини з Богом реалізується через пошук 
абсолютного начала в Іншому як в «обличчі» сакрального. 
Подібне ставлення до Іншого є результатом єдності процесів 
самопізнання і богопізнання. Воно визначає знання, повагу, 
жертовність, турботу, довіру і любов. Релігійний діалог — це 
спілкування за схемою «Заклик — Відповідь», де відгуком на 
запитання постає універсальна тиша. Морально-етичний па-
фос релігійного діалогу як чиннику формування сакральних 
смислів є архетипним фактором моделювання картини світу в 
культурі як в поліфонії голосів, що становлять єдність у бага-
томанітності. 

Осмислення змісту релігійного діалогу є ядром пробле-
матики інтерсуб’єктивних відносин в сакральній культурі. 
Ця проблематика є особливо значущою для світовідчуття 
кризового постмодерного часу, коли мужність прийняти лю-
бов Ближнього є механізмом подолання тривоги порожнечі, 
абсурду та онтологічної нудьги. Механіцизм Заходу Нового 
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часу, вийнявши набожність з комунікації, підмінив її машиною 
«ньютонівського хронотропу» (вислів Г. Померанца), у якому 
людина переживала амбівалентне почуття всемогутності як 
дослідника (Фауста) і безпорадності як бродяги (Степового 
вовка), оскільки втрата точки опори в образі Бога (Р. Гвардіні) 
[178, с. 128-263] викликала гостре відчуття ламкості, самотно-
сті і жаху. Б. Паскаль, Л. Толстой, Ф. Достоєвський, А. Швейцер, 
П. Тілліх, О. Мень, М Бердяєв, М. Бубер, намагаючись віднови-
ти релігійний діалог, попереджали про небезпеку консервації 
сакральної традиції як ностальгічного консервативного ре-
сентименту, що може призвести до повної втрати віри. Нато-
мість переживання традиції як живого поетичного міфу та її 
критична рефлексія в якості невід’ємного елементу самості 
призведе до наповнення діалогу живими гуманістичними мо-
тивами, відповідно до яких на перше місце у взаємодії «Я» та 
Іншого виходить абсолютний сакралізований Інший — Третій 
як внутрішній відблиск божественного начала, що дозволяє 
бачити скрізь, виявляючи в Іншому так званого «другого Ін-
шого», , яким є втілений у феноменальній дійсності абсолют-
ний вимір буття. 

Ми розпочнемо аналіз Ближнього з розгляду питання про 
перехід від авторитарного до гуманістичного образу Бога в 
людській свідомості, який з надзвичайною яскравістю втілено 
у вченні М. Бубера, у слов’янській концепції Софії та у постла-
канівському психоаналізі А. Бадью. Східнослов’янський тра-
диціоналізм, діалогістика та фрейдомарксизм складають три 
стовпи нової універсальної етики: умовно кажучи, премодер-
ний, модерний, постмодерний. Їх головний принцип — єдності 
у багатоманітності — протиставлено як уніфікації модерного 
екуменізму, так і релятивації постмодерного неопрагматиз-
му, які однаковою мірою виймають з віри її наріжний камінь 
ідентичності і самості як глибинного субстанційного ядра по-
засвідомого. Справжній діалог — це феномен екзистенційний: 
він може відбуватися лише за умов переживання цінностей на 
глибинних семантичних рівнях культурної активності, тому 
ми не можемо погодитися з ліберальною думкою про «ввічли-
вий», «дипломатичний», поверховий, церемоніальний, ситу-
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ативно-партнерський і формальний діалог в дусі культурної 
дипломатії. Адже в сакральному діалозі є місце і трікстеріаді, і 
юродству, і молитві, і каяттю, і навіть конфлікту, який долаєть-
ся молитвою, вірою, надією, любов’ю, дружбою, мовчанням, 
розривом. Стерилізація діалогу до рівня симулякру перетво-
рює його на «чисту» комнуікантивну подію, позбавляючи он-
тологічних адеквацій. 

Почнемо із сакрального діалогу у творчості М. Бубера. На 
думку М. Бубера, цілісність людського духу порушується ви-
тісненням Бога у світ «Воно»: релігія відбувається лише, як 
глибинний, духовний, невідчужуваний стан віри, яка є фор-
мою діалогу людини з головним «співбесідником» внутріш-
ньої розмови — з Богом [138, 95–98]. Діалогічність релігії 
найяскравіше виражається через особистісне переживання, 
внутрішнє благочестя, суб’єктивний досвід Одкровення, на 
якому на всіх етапах розвитку релігійно-філософської дум-
ки акцентували увагу містики і який функціонує виключно у 
формі невербального підтексту розмови. «Правота» як почут-
тя Цілого не піддається класичним позитивним визначенням 
і навіть не вичерпує усі підтексти. Щоб релігійний діалог не 
втрачав своєї духовно-емоційної безпосередності, необхідно 
позбавити його абсолютистських претензій: переосмислення 
релігійних смислів у світлі універсалій культури без насиль-
ницької культуралізації релігії сприятиме ефективному здійс-
ненню релігійного діалогу в сучасному світському суспільстві. 
Релігійний плюралізм як мультикультурна реакція на монізм 
глобалізації, призводить до звуження сфери суспільного впли-
ву релігії, що пов’язане із десакралізацією образу винятково-
сті релігії, спровокованою уведенням в дію принципу свободи 
совісті. Секуляризація, у свою чергу, викликає неминучу орто-
доксальну реакцію — бурхливий сплеск релігійного фунда-
менталізму як настанови на буквальне слідування догми тої 
чи іншої релігії з метою збереження її ідентичності, що при-
зводить до тяжких міжрелігійних конфліктів.

М. Бубер, який акцентував особистісні, інтимні сторони 
релігії на противагу зовнішньому благочестю, увівши образ 
Бога як Любові (цілком у дусі християнства), вважав, що страх 
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перед Ним повинен перерости у сакральний трепет, у вищі 
форми довіри й благоговіння. Релігійне спілкування людини з 
Богом М. Бубер алегорично змальовує в образі беззвучної від-
повіді, відгуку без голосу в есеїстичному нарисі про свій «сон 
подвійного поклику», що міститься в праці «Діалог» [138]: у 
цьому есе головний герой стояв і кликав, на його поклик завж-
ди озивався голос Іншого, але одного разу, відповіддю була 
певна сакральна тиша, яка і виявилася макровідповіддю Абсо-
люту [137, 94-95]. Інтерпретуючи ідею гуманізації релігійно-
го діалогу, М. Бубер наводить тріаду образів Бога: God the Void 
(«Бог-порожнеча» в негативній онтології постмодерну/атеїз-
му/психоаналізу/релігійної ортодоксії і частково в позитивно-
му діалектичному матеріалізмі), God the Еnemy («Бог-ворог» в 
позитивній ортодоксально-атеїстичній матеріалістичній діа-
лектиці і в релігійному богоборництві як формі радикального 
вільнодумства) та God the Companion («Бог-друг» в позитивній 
онтології присутності та в онтології надлишку). Мова йде про 
діалектику релігійного стану людини у її духовній еволюції 
від сліпого патронального злиття нестач через усвідомлення 
нестачі до свідомого поєднання з Батьком. 

God the Void — образ суворого Бога, який вписується в бубе-
рівську категорію середнього роду «Воно». Це — сакральне, 
про яке говорять тихо і в третій особі. Або мовчать зовсім. Та-
кий Бог є абсолютно монологічним і фіксується в ортодоксаль-
них системах образом невблаганного Судді, суворого Батька, 
стосунки з яким вимагають підкорення та субординації, сліду-
вання обрядовій рутині та зовнішній формальній моралі. Бог 
фактично витісняється у світ об’єктів і виявляє байдужість до 
людства (не виявляє інтересу до світу, не несе нестачі). Атеї- 
стична версія Бога-Порожнечі фіксується поняттям «зяяння» у 
негативній онтології Ж. Лакана та «значуще відсутнє» в нега-
тивній діалетиці постмодерну. Чим вище живий теологічний 
підтекст Порожнечі, тим більше вона визнається як буттєва, 
але виходить за межі мови, тобто наближується до певного 
довербального, дознакового начала: наприклад, «невислов-
леного» Л. Вітгенштейна [167, 14] або «хори» Ю. Крістєвої [20, 
50]. Порожнеча як «шуньята» присутня в індійському буддиз-
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мі [414; 434], як «Дао» — у містичних практиках дзен [], яким 
притаманна певна доля апофатики (негативної онтології). 
У монологічному гегельянстві Порожнеча замінюється по-
няттям Абсолютного Духу як «абстрактного Бога» філософів, 
який діалектично розвивається, універсального закону ево-
люції [483]. 

На зміну апофатичній теології, негативному онтологізму 
психоаналізу та догматичній ортодоксії, приходить фігура God 
the enemy — «Бог-ворог» — образ «злого» Бога у богоборця 
або ілюзії сакрального як «спотвореної форми суспільної сві-
домості», яка є предметом ідеологічної боротьби «віруючого 
атеїста», причому крипторелігійність останнього амбівалент-
но коливається від заперечення Бога як субстанції до проекції 
субстанційності сутності людини на Бога як на Уявне шляхом 
відчуження, внаслідок чого образ сакрального мимоволі на-
буває рис присутності, але присутності ворожої. Ставлення до 
«Бога-ворога» варіюється від дорікання йому за «несправед-
ливість» до заперечення сакрального на користь іманентним 
чинникам розвитку світу: економіки (марксизм) або біоло-
гічно інтерпретованої психіки (фрейдизм). Типовим виявом 
богоборництва є середньовічна теодіцея, репрезентована на 
прикладі логічних «пасток» у католиків та окремих мусуль-
манських сект (зокрема, кадаритів) — мова йде про сумнів у 
доцільності поєднання всеблагості та всемогутності як атри-
бутів Творця, який, будучи всемогутнім, повинен відповідати 
і за наявність у світі зла, що позбавляє його всеблагості, і, на-
впаки: якщо Творець — всеблагий, то він не відповідає за зло, 
тобто не є всемогутнім і не вирішує долі людей [74; 261; 479; 
480]. У будь-якому разі, якщо при богоборництві зберігається 
віра в Абсолют в поєднанні з його критикою, то в атеїзмі запе-
речується сама віра. 

Від наївно-дитячих, буквальних, форм віри та атеїзму, 
репрезентованих у фігурах «Порожнечі» та «Ворога», досвід  
релігійного діалогу еволюціонує до образу притаманного для 
«осьового часу» зрілої, «філософської віри» як синтезу релігії 
і науки, віри і розуму, теології і філософії, — образу «Бога-дру-
га» (God the Companion) як діалектичного синтезу і одночасно 
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метафізичного розриву з догматизмом і сцієнтизмом одночас-
но. «Бог-друг» — провіденційний співбесідник у внутрішній 
розмові, товариш і порадник. Розмова з Ним — це розмова з 
Богом у другій особі (за термінологією М. Бубера, з «Ти») як 
з внутрішнім голосом самості у сакральному універсальному 
діалозі, ґрунтованому на свідомому злитті нестач. Динаміка 
«Порожнеча — Ворог — Друг» стосовно образу Бога як Вели-
кого Іншого у цілому відбиває динаміку діалогу за іпостасями 
«Чужий — Інший — Ближній» у діахронії образу «не-Я» або 
динаміку «центризм (першоєдність, сліпе злиття нестач) —  
ексцентризм (роз’єднання, усвідомлення нестачі) — знову 
центризм (воз’єднання, усвідомлене злиття нестач)» у діалозі 
самості та іншості. «Бог-друг» як «другий Інший» є «внутріш-
нім Третім» (совістю, істинною подією), який сприяє поступо-
вій трансформації Іншого у Ближнього. Мова йде про універ-
сально-сингулярний гуманістичний образ Абсолюту, формою 
ставлення до якого є віра, надія, любов (Благодать, Воскресін-
ня, Над-Закон прощення). На цьому рівні відбувається перехід 
до внутрішніх інтимних аспектів релігійності, які фіксують 
образ божественного у самій людині, її екзистенцію, святість, 
трансценденцію та свободу, що забезпечують єдність індиві-
дуальності та колективності, цілого і частки, знаку і значення, 
історії та структури. «Бог-друг» — це формула-сигнатура солі-
дарності як діалекту любові. Саме «Бог-друг» є іпостассю враз-
ливості Іншого як Ближнього, нашою спільною совістю та від-
даністю істині. Відтак, Третім у релігійному діалозі людини з 
«Богом-другом» є те спільне, що споріднює мене та Ближнього 
у самому Богові. Колективістська та індивідуалістська моделі 
поведінки зливаються в єдине ціле макрокосму та мікрокосму 
соборного начала, центр і периферія урівнюються, людина  
реалізується через істину цілого у співбутті з іншими людьми. 
Через образ «Бога-друга» можливе найбільш ефективне спіл-
кування представників різних традицій через повернення від 
форми до змісту, від Букви до Духу, від обряду й догмату до 
стану душі, від часткового — до загального. 
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Образ «Бога-друга» М. Бубера має два яскраві аналоги в 
синтагмальному (фундаментальному) традиціоналізмі та па-
радигмальному (темпоральному) психоаналізі: він проявля-
ється у гуманістичному світовідчутті православ’я як теологіч-
ної позитивної онтології присутності та в універсальній етиці 
фрейдомарксизму як світської онтології нестачі/надлишку. 
Спільним для східнохристиянського традиціоналізму та пост- 
лаканівського інтернаціоналізму є всезагально-індивідуаль-
ний суб’єкт соборності/солідарності, у ролі якого постають 
«Я» та Інший в сакральному діалозі. Православна соборність 
уособлена в догматі про Святу Трійцю як постулаті теологіч-
ної діалектики єдності Отця і Сина у взаємному злитті їх не-
стач, яке не дозволяє протиставити Отця і Сина як владу («По-
рожнечу, «Ворога») і протест («Друга», «Брата»), як, зокрема це 
мало місце у праці «Догмат про Христа» Е. Фромма, який дещо 
механічно переносить старозавітні та вавилонські епізоди 
авторитарності [2М. 20:19] на егалітарний демократизм ран-
нього християнства та моністичний містицизм християнства 
пізнього (поза очевидними соціальними зловживаннями пер-
шою та другою його версіями з боку політичних номінацій).  
З точки зору осмислення проблеми релігійного діалогу хри-
стиянська думка є одним із найбільш потужних феноменів 
любові. Морально-етична інтонація, екзистенційне почуття 
провини і відповідальності перед Ближнім, акцентує увагу 
на пріоритеті єднання, злиття, цілісності ближніх поза етніч-
ними, соціальними, гендерними та навіть конфесійними кор-
донами — єднання у Христі як у конечній загальнолюдській 
Істині Альфи та Омеги. Метафізика всеєдності, яка виростає з 
такого єднання, передбачає особливий духовний, душевний 
та суспільний стан людства, що усвідомлює і переживає себе 
як живий цілісний організм, складові якого — окремі люди —  

8.2. Діалектика і Символічне  
в православному традиціоналізмі:  

Ближній як Софія
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не втрачають при цьому своєї індивідуальності та самото- 
тожності. 

Соборність як установка на єдиноцілісність людства при 
одночасній увазі до кожної окремої людини перетворються в 
головну ознаку культурно-цивілізаційного процесу у межах 
східнохристиянської філософії історії, філософії культури та 
філософської антропології. В. Соловйов, С. Булгаков, П. Фло-
ренський, О. Хомяков, М. Бердяєв, В. Зеньківський, Л. Карсавін, 
В. Розанов, С. Франк та та інші релігійні мислителі в умовах роз-
витку капіталістичних відносин у Російській імперії, а також 
після 1917 р., репрезентували реформаторську тенденцію до 
оновлення церковної парадигми з огляду на вплив революцій-
но-демократичної інтелігенції, сформованої у дусі радикаль-
ного розриву з інерцією гротескного консерватизму: «Грубість 
зовнішня. Заперечення всяких «фасонів», умовностей; вся-
кої удаваності, риторики, брехні. Всього «несправжнього». —  
писав про цю категорію людей В. Розанов. — Сувора ненависть 
до «ідеалізму» і «витонченості», бо від Жуковського і до Шел-
лінга саме «ідеалізм» і «витонченість» стали якоюсь непри-
ступною і красивою зовнішністю, за якою ховалося і де мари-
нувалося все в житті хибне, риторичне, фальшиве, разом з тим 
бездушне й іноді безжалісне, жорстоке… — Люта правда! — ось 
краще визначення перелому» [453, 216]. Як бачимо, конфлікт 
«червоних» та «білих», марксистів та традиціоналістів ще не 
набув характеру непримиренної боротьби, бо їх єднала істи-
на-подія пошуку суб’єкта правди, що не виключала глибокого 
морально-духовного підтексту, симпатії та співпереживання 
до Нового Завіту і революції одночасно (поема О. Блока «Два-
надцять»). Нігілістична бравада революціонерів тут була на-
слідком «поранення» соціальною несправедливістю, виразом 
глибокої незадоволеності станом тогочасної культури, хворо-
бливою реакцією на нього, яку розділяли і прогресивні діячі 
церкви як активісти павликіанської істини. 

Саме в такому, інтегрованому, вигляді постала проблема 
діалогу світських і духовних кіл — важлива складова релігій-
ної діалогічності взагалі. С. Булгаков писав, що справжня нау-
ка (а не її ідеологічна надбудова у вигляді культу сцієнтизму) 
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не тільке не суперечить релігії, але й погоджується із нею у 
своєму переживанні непізнаваності межових таємниць буття, 
у священнмоу спогляданні світу [148, 217-218]. Мусимо визна-
ти цю думку надзвичайно слушною і такою, що випереджає 
свій час за діалогічністю мислення й усвідомленням головних  
завдань науки у світлі універсалістських пріоритетів неомо-
дерну. Головною засадою мислення П. Флоренського також 
була мрія про «синтез» релігійної та світської культури, нау-
ки і теології, розуму і віри [519–521] (порівняймо із ідеалами 
«релігії розуму» І. Канта чи «філософської віри» К. Ясперса). 
П. Флоренський здійснює колосальну роботу з адаптації бого-
слов’я до світської культури. Розвинуті ним на основі ідеї про 
культуротвірний початок релігії, виведення самого поняття і 
джерела культури з культу, визнання церкви як місця зосере-
дження культури народу — сприйняті сучасними православ-
ними теоретиками і стали своєрідною доктриною. Своє діа-
логічне кредо відносно культури П. Флоренський виклав ще 
на початку своєї богословської діяльності: «Провести синтез 
церковності і світської культури…, сприйняти вчення Церкви 
і науково-філософський світогляд разом з мистецтвом — ось 
такою вбачається мені одна з найближчих цілей практичної 
діяльності» [260, 8].

Джерелом культу і культури є теургія (першодіяль- 
ність) — сумісна діяльність Бога і людини, за якої відбуваєть-
ся реалізація руками людини божественних цілей через здійс-
нення своєї боголюдської сутності. Як софіологічна категорія  
теургія віддзеркалює злиття сакрального й профанного,  
трансцендентного та іманентного, але розпадається мірою 
відходу людини від Бога, коли зароджується секуляризована 
культура. Теургічні (містично-духовні, софійні) основи має і 
мистецтво: «в художній творчості думка захоплюється з доль-
ного світу і сходить у світ горній… наситившись, обтяжена ба-
ченим, низходить знову в світ дольний. І тут, при цьому шляху 
вниз, на межі входження в дольнє, її духовне стяжіння втілю-
ється в символічні образи, ті самі, які будучі закріплені, дають 
художній твір» [520, 72]. П. Флоренський вважав, що головним 
призначенням твору мистецтва є не відображення реальної 
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дійсності, а одкровення і богопізнання. З цієї точки зору ви-
щим виявом художньої творчості є іконопис. Ікона сприйма-
ється як видимий представник невидимого світу; символ,  
покликаний ввести людину в потойбічну реальність [520]. 
Тому естетична функція ікони цілком підпорядковується 
сакральній, а мова є втіленням Софії. 

Будучи глибоко діалогічною ідеєю, на практиці дана мрія 
переживала значні труднощі, оскільки спиралася на опір з 
боку обох таборів ортодоксів — як релігійних, так і атеїстич-
них. У результаті представники російської релігійної філосо-
фії перетворилися на досить своєрідні «маргінальні» постаті: 
російська матеріалістично налаштована інтелігенція вважала 
їх надто «набожними» , а офіційне духовенство критикува-
ло за «єретичність» (наприклад, формула-сигнатура Софії у 
В. Соловйова не є канонічною позицією). Екзистенційну «без-
домність» російської віруючої інтелігенції чудово передав 
Б. Пастернак в образі розстриженого священика Веденяпіна, 
який опинився «у чорних списках», як у богословів, так і в ате-
їстів за твердження про роль Христа як основоположника фі-
лософської історії людства [411]. 

Російська релігійна філософія кінця ХІХ — початку ХХ ст. 
намагалася деконструювати модерну опозицію «Схід-Захід» 
як умовну бінарність через ідею євразійства (наприклад, 
вводиться статус так званого «євразійства», або, за словами 
М. Бердяєва, «Сходо-Заходу» Росії). Прикордонний культурний 
шлях східних слов’ян був (і є) вакуумом у символічній струк- 
турі даної бінарної матриці ліберального світу. Відчуття при-
кордонності у слов’янської інтелігенції — глибоко екзистен-
ційне, містеріальне, поетичне, драматичне. З цією маргіналь-
ністю, усвідомленою як унікальність етнокультурного типу, 
пов’язувалися надії на месіанську функцію Русі, покликаної 
здійснити загальнолюдський синтез, універсальну конвер-
генцію культур на засадах милосердя і любові. Напружене ес-
хатологічне переживання часу, властиве світосприйняттю ро- 
сійських релігійних мислителів, виявляється в антиномічно-
сті їх мислення, що є частковим виявом знаменитої «антино-
мічності російської душі» (вислів М. Бердяєва) — трагічної 
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роздвоєності (згадаймо шизоїдних метафізичних героїв Ф. До-
стоєвського), що змушує одночасно оперувати опозиціями і 
знаходити з них вихід через радикальний розрив. Беспреце-
дентний приклад поєднання протилежностей надає нам мо-
дель філософування В. Розанова: «Він співміщає в собі, — писав 
безіменний оглядач творчості мислителя у статті «Письмен-
ник, що роздвоюється», — наче дві різні особи, що говорять 
двома різними мовами» [454, 189]. Розанівська антиноміч-
ність віддзеркалена в драматичному зіткненні у внутрішньо-
му духовному світі мислителя ортодоксальної релігійності і 
войовничого атеїзму, майже анархічної свободи й авторитар-
ного відчуття владного детермінізму, соціальної рівності та 
ієрархічної державності, космополітизму і хуторянства, все-
ленської чутливості і ксенофобії, самоприниження і гегемо-
ністських претензій. Драма дуальності нерідко супроводжу-
валася особистою трагедією маргінальності (у В. Розанова: 
«Мандрівник, вічний мандрівник і всюди лише мандрівник» 
[454, 190]) — специфічною моделлю ідентичності російської 
релігійно-філософської інтелігенції ХІХ-ХХ століть, що нині, в 
ХХІ столітті, виявляє, як ми переконалися, дедалі конструк-
тивнішу універсально-етичну значущість. Світоглядну пози-
цію С. Франка (як і М. Волошина) можна охарактеризувати як 
положення «по той бік «правого» і «лівого» [523, 227], як син-
тез двох альтернативних проектів розвитку суспільства. 

У «ліберальному консерватизмі» С. Франка, що нагадував 
петровську прагматичну модель апропріації західного спадку 
в традиціоналізмі на третьому завершальному етапі динамі-
ки діалогу культур за Ю. Лотманом [347, 230], було здійснено 
спробу поєднати позитивні статичні цінності ієрархізму тра-
дицій та державної влади з негаціями егалітаризму і револю-
ційності (шляхом виходу на нову установку — соборність, яка 
дозволяє синтезувати цивілізаційну синтагму колективної 
пам’яті (просторова структура Сходу) з індивідуалістичною 
парадигмою персональної творчості (західної часовості, істо-
рії), тобто — опосередкувати одиничне загальним і навпаки. 
У «соборному» суспільстві вбачаємо виразні ознаки універ-
сальної етики діалогу: єдність загальної, групової та особи-
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стісної ідентичностей, особистісної та нормативної моделей 
поведінки людини, яка, будучи одночасно індивідуальністю та 
соціальною одиницею, поєднує в собі трансперсональні полі-
тико-правові та інтимні морально-духовні аспекти буття. 

Утім, східнослов’янська антиномічна соборність як наслі-
док прикордонної геолокації та маргінального розташування 
культури даного цивілізаційного масиву мала і свої негатив-
ні зворотні сторони. Трагічний розрив східнослов’янського 
суб’єкта, розірваного між протилежностями Європи та Азії, 
відображає шизофренію роздвоєності Ж. Альтюсера та Ж. Ла-
кана й, відповідно, символічне прагнення зайняти позицію 
Третього, здійснюючи накладання шва. Носій амбівалент-
ного світобачення займає місце Спостерігача, Свідка і Судді  
воюючих сторін, який помічає переваги і недоліки обох із них, 
намагається уникнути крайнощів, як тих, так й інших, здійс-
нивши їх синтетичне поєднання у новій конфігурації, на но-
вому діалектичному витку, поза стереотипами кожного, ро-
зірвавши з ними. У результаті Третього наздоганяє трагедія 
подвійного неприйняття і занесення його у «чорний список» в 
обох альтернативних таборах, що лише підкреслює правдиву 
шляхетність радикальної метафізичної істини розриву, що є 
процедурою діалектичного синтезу одночасно, синхронічного 
та діахронічного начал. Третій як загальний Суддя та універ-
сальний Друг може сприйматися як подвійний зрадник і, буду-
чи покликаним до примирення всіх (синдром князя Мишкіна), 
змушений одночасно від усіх страждати (помітимо, що ін-
тенція — відчутно християнська, кенотична, павликіанська).  
І знову, зважаючи на екзистенційно-антропологічний харак-
тер руської софійності, звернемося до художньої літератури: 
таким конструктивним «маргіналом» був інтелігент, мирний 
лікар в умовах війни між «червоними» і «білими», доктор Жи-
ваго з однойменного роману Б. Пастернака. Виразні риси мар-
гінальності, але вже з суїцидально деструктивним підтекстом, 
несе інший герой Третього, Енріке, з повісті у віршах «Голуб в 
Сантьяго» Є. Євтушенка (цитуємо мовою оригіналу):

Ты независим от Христа и Маркса.
Ты — вечно третий. Ты ни с кем. Над схваткой [240, 149].
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Позиція Третього як фокусу, що стягує у себе онтологіч-
ні, антропологічні, гносеологічні та аксіологічні поля буття, 
породжуючи антиномічність свідомості і позасвідомого, але 
при цьому не втрачаючи почуття духовної єдності та солідар-
ності, безпосередньо виводить нас на центральну сигнатуру 
православного традиціоналізму як теологічної моністичної 
діалектики — формулу-сигнатуру Софії — складного образу 
та поняття, що сконденсував у собі містико-аскетичні погляди 
на Бога і світ та месіансько-есхатологічні погляди на суспіль-
ство й людину, що мешкають у цьому Божому світі. Через Со-
фію відбувався вихід на конструювання концепту «Батьківщи-
ни», образу Русі як Жінки (Іншого), як втілення божественної  
мудрості, вселенської відкритості, жертовного служіння та тої 
специфічної архетипної ніжності і ласки, з якою асоціюються 
поняття материнського, дівочого, духовного, душевного, лю-
бовного, сердечного, трепетного. Софійність поєднує образи 
«Я», Ближнього і Третього в діалозі як метафізики та діалек-
тики одночасно, синтагми і парадигми, структури та історії, 
Сходу і Заходу. Софійність мислення породжує опозиціонізм 
західників (лібералів) і слов’янофілів (консерваторів) в істо-
рії єдиної руської цивілізації, що самовизначається між полю-
сами Візантії та європейської культури. Дискусії західників і 
слов’янофілів епохи пізнього модерну (П. Чаадаєв, О. Хомяков) 
вивилися відправною точкою для розв’язання питання про 
геополітичний курс подальшого розвитку східнослов’янських 
соціальних систем у їх міжкультурному прикордонні та сві-
товій чутливості, визначаючи шляхи їх діалогу з обома умов-
ними полюсами світової історії за умов збереження міцного 
внутрішнього стовбуру автентичності. Щоб усвідомити дане 
вселенське співзвуччя смислів, необхідно мати перед очима 
соборний образ універсального Третього — спільного нача-
ла, вираження близькості, загальної істини, щодо якої окремі 
культурні значення є інтерпретативно-варіативними втілен-
нями істини, окремими правдами, однобічними позиціями як 
виразами духу цілого. Образ універсального суб’єкта собор-
ності, позбавленого етноцентричного ресентименту, інтерна-
ціонально відкритого, але при цьому цивілізаційно укорінено-
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го в традиції, надає С. Булгаков в есе «В Айя-Софії», в якому 
автор інтерпретує храм Константинопольскої Софії як втілен-
ня ідеалу євангельської рівності та загального злиття просвіт-
лених особистостей у Христі, який залишився у віданні іслам-
ської общини і не був завойований офіціозними імперськими 
силами, які у своїй націоналістичній партикулярній зухвалості 
поставили себе вище за людство і тим самим опинилися навіть 
нижче язичників: «Що для космосу Росія? Провінція. Слов’ян-
ство? Етнографічна група» [145, 245]. Таке суперечливе твер-
дження із вуст переконаного російського мислителя свідчить 
не про його конформізм, космополітизм, безпринципність, а 
про те, що у лоні православної культурології визрівали уні- 
версалістичні мотиви, коли цивілізаційна ідентичність входи-
ла до складу поліфонічного інтернаціонального багатополяр-
ного світу. 

Космополітичне і одночасно етноцивілізаційне діалогічне 
світосприйняття постає як «вселенська чутливість» за Ф. До-
стоєвським, визначаючи такі особливості православної дум-
ки, як: ірраціоналізм, містеріальність, споглядальність [255; 
344]. Російська філософська думка розвивалася на основі 
греко-православних уявлень про Логос (духовність, віру) як 
першооснову буття, на противагу західним, латинським уяв-
ленням про Раціо (інтелектуальність, розум) як архе. У цьому —  
відмінність між містицизмом православ’я та раціоналізмом 
католицизму. Раціоналізм є основою індивідуалізму, автоном-
ності особистості; містицизм є основою православного колек-
тивізму. Соборність — містична установка на єдиноцілісність 
людства як общини, розуміння людини як «гілки» на загаль-
нолюдському стовбурі. Суб’єктом соборності постає Російська 
Православна Церква як цілісний духовний організм (В. Зень-
ківський) та чинник формування нації [256, 10; 257, 80]. За 
таких умов опозиція «колективне — індивідуальне» сприй-
мається в контексті етичної дихотомії як «моральне — немо-
ральне»; автономність особистості постає як духовно недоско-
налий, атомарний, кастрований стан, джерело дисгармонії та 
хаосу. З іншого боку, «соборність» не становить загрозу уніфі-
куючої об’єктної тоталітарної «Ми-концепції», оскільки перед-
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бачає одночасну увагу як до загального, так і до конкретного, 
як до «великого», так і до «малого», як до соціального, так і до 
екзистенційного, начал людського буття: соборна реальність є 
способом буття «Ми», що складається із численних і неповтор-
них «Я», покликаних до самореалізації через «Ми» і заради 
«Ми». У цьому — її спорідненість з конфуціанською антропо-
логічною моделлю «мікрокосмосу (фокусу) та макрокосмомо-
су (поля)» [287] та з хронотопом дзен [109; 483]. В соборно-
му суспільстві виразу цілого через частку і частки через ціле 
сингулярна самоідентифікація відбувається через розвиток 
універсальної ідентичності та знімається конфлікт між колек-
тивним та особистісним — показовий хід думки, що відобра-
жає діалектику Третього в діалозі.

Тому не дивно, що проблема прикордонного місця Русі між 
Сходом і Заходом, належачи до числа найбільш дискусійних у 
вітчизняній культурології, активно обговорювалася багатьма 
релігійно-філософськими мислителями персоналістичного 
та консервативного напрямів (М. Бердяєв, М. Данилевський, 
Л. Карсавін, П. Савицький, В. Соловйов П. Сувчинський, Г. Фло-
ровський, О. Хомяков та інші), що коливалися в смеіотичн-
моу колі діалогу донора та реципієнта від консервативного  
центризму через ліберальну децентралізацію назад до тра-
диціоналістського центру, але з критичним переосмисленням 
традиції та інновації. Усі вони постулювали конструктивну 
маргінальність слов’янського (давньоруського) типу духов- 
ності на межі Сходу і Заходу. Завдяки даній взаємодії життя 
східних слов’ян перетворювалося на грандіозну арену поліфо-
нії різних світоглядних парадигм, кожна з яких пропонувала 
свою модель життя і філософування. Давньому русичеві дово-
дилося здійснювати свій моральний вибір, свідомий чи безсві-
домий, у надзвичайно напруженій атмосфері, але плюралізм 
тут не втрачав онтологічного першовитоку, не перетворю-
вався на коротке замикання в умовах «смерті Батька», і це 
дозволяло «органічно поєднати споконвічні російські начала 
з європейськими запозиченнями» (Т. Масарик) [374, 7]. Цим 
онтологічним витоком-архетипом як основою самості і була 
Софія як формула універсального Ближнього в православній 
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традиції. Софія (грецьк. Σόφτα — «майстерність», «знання», 
«мудрість») — це ключова ментальна характеристика Русі й 
всього східнослов’янського дискурсу від середньовічних часів 
до сьогодення. Софія визначала та визначає стиль мислення 
багатьох російських релігійних філософів ХІХ-ХХ ст., хоча вона 
ніколи не входила до канону; вона перетворюється у центр, 
навколо якого обертаються поетичні та філософські рухи Зо-
лотого і Срібного віків.

Специфіка осмислення Софії полягає у тому, що воно важ-
ко піддається класичному позитивному визначенню. Про не-
спроможність традиційного індуктивного методу пізнання у 
даному випадку писав С. Аверінцев: «Мова одкровення і мова 
містики пропонує складну задачу для герменевтики перш за 
все тому, що містить багато висловів, що не є термінами з од-
нозначно дефінованими денотатами, ні простими фігурами 
мовлення» [59, 255]. Софія не є абстрактною раціональною 
категорією, це радше — образ-поняття, продукт художнього 
і логічного мислення, який фіксує цілісну нерозривну єдність 
теорії і практики, слова і справи, думки і дії, Символічного і 
Реального, свідомого і позасвідомого, божественності і по-
всякдення, буття і побуту, знаку та значення у межах єдино-
го життєсвіту культури. Синкретичний характер Софії як єд-
ності раціональних та інтуїтивних, пізнавальних і ціннісних, 
когнітивних та аксіологічних характеристик буття визначає 
двоїстий спосіб її пізнання: пояснення і розуміння, жест об’єк-
тивного аналізу та процедура суб’єктивного «вживання», кри-
тицизм та синкретизм, діалогізм та позитивізм. Як феномен 
внутрішнього, інтимного, буття людини в культурі Софія по-
трапляє під формулу В. Дільтея, використану психоаналітиком 
стану дружби І. Коном: «Ми пояснюємо природу, але ми розу-
міємо духовне життя» [231; 285, 32]. 

 «Розуміння» як основа герменевтичної інтерпретації доз-
воляє на засадах діалогу розкрити софійність як інтегральну 
характеристику східнослов’янської цивілізації, яка фіксує у 
релігійній картині світу православ’я момент взаємопроник-
нення трансцендентного (небесного) та іманентного (земно-
го) начала через органічно пов’язані процеси реалізації в світі 
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Божої Премудрості та можливість її осягнення розумною, мис-
лячою людиною. У контексті концепції софійності відбуваєть-
ся виправдання плоті, емпірії, тварного світу через усвідом-
лення дійсності як сфери матеріалізації трансцендентного, як 
гармонійного упорядкованого простору, в якому відбувається 
таїнство Теофанії. Софія як посередник між Богом і людиною 
фіксує момент взаємної відкритості нижчого і вищого світів, 
їх взаємодії, внаслідок якої дух матеріалізується, а матерія 
одухотворяється. Бог спускається у дольний світ, втілюється 
в образі людини, виражає себе у природному довкіллі й, тим 
самим, опосередковує своєю присутністю власне творіння, а 
людина, просвітлена божественною присутністю, сходить, під-
німається у світ горній, осягаючи божественне через пізнання 
себе, світу, Бога. Метафізична естетика Софії, яка знаходить 
своє обґрунтування у Христі та сприймається як мораль-
но-етична категорія визначає розуміння прекрасного начала 
у його гармонійній єдності з добрим у контексті естетичних 
пошуків Ф. Достоєвського, С. Булгакова, В. Соловйова, П. Фло-
ренського, В. Зеньківського та багатьох інших слов’янських 
мислителів.

У софійній традиції виробляється специфічне розумін-
ня сутності і призначення філософії як засобу пізнання Бога, 
знання набуває сократівського морального значення і, від-
повідно, не послаблює, але зміцнює віру та духовність. Осе-
редком внутрішньої духовності «віруючого знання» у людині 
вважається серце. Як цілісний образ духовності серце втілює 
емоційно-чуттєві, інтелектуальні й творчі здібності людини, 
а також її тілесні сили. Воно є вмістилищем мудрості, місцем 
діалогу з Богом як з «Ти». Віра, як «почуття серця» передба-
чає внутрішню інтуїтивно-містичну релігійність, а не лише 
теоретичне засвоєння догматів. На думку С. Булгакова, право-
славному християнству притаманна «особлива задушевність і 
сердечність, поблажлива скромність, щирість і простота», які 
наділяють Софію як божественно-земний осередок архетип-
ними жіночими рисами, ототожнюючи її з природою, батьків-
щиною, матір’ю: «Ми в природі і в нас природа. І чи може бути, 
навіть і при нашому варварському і пауперському невмінні 
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брати її, чи може бути її замало? Вона являлася царствено, 
тихо і прекрасно і приносила поезію душі, пробуджувала у ній 
її мрії. Як цариця Софія вона являлася мені, надихаючи і не 
пояснюючи, тішачи і не залякуючи, сокровенна у своїй Красі і 
прекрасна Нею» [146, 205]. 

У єдності теології, онтології, антропології, гносеології 
та аксіології Софія — це образ взаємної відкритості одне до 
одного різних щаблів та іпостасей сущого: сходження транс-
цендентного в іманентне, поривання іманентного до транс-
ценденції, їх зустріч і взаємопроникнення, у результаті яко-
го Абсолют постає в образі відносного і навпаки. Космічний  
ідеал Софії на рівні природного світу речей, який є вмістили-
щем божественної мудрості, обумовлює турботливу увагу лю-
дини до священного оточення (в інтерпретації В. Малахова — 
романтичний екзистенційний тип туризму як паломництва 
без спустошення світу, грунту, гештальту). Антропологічний 
вимір Софії визначає моральність у ставленні до Ближнього 
як відблиску божественного начала. Суспільна софійна модель 
відображає гармонійний релігійно-політичний лад, що перед-
бачає рівну участь суб’єктів у забезпеченні законодавчо фік-
сованої симфонії церкви і держави (соборноправність). Софія 
фіксує присутність Бога у світі, який Він сотворив Словом-Ло-
госом, позначаючи Його втілений стан, фіксуючи світ, одухо-
творений присутністю Творця, а також саме таїнство втілення 
та одухотворення, його основний механізм — віруючий Логос, 
етичну філософію як «любов до мудрості», що сама є емана- 
цією софійного начала та формою пізнання трансцендентно- 
го та іманентного у єдності світу буття. Цілісне бачення, єд-
ність суб’єкта і об’єкта пізнавальної діяльності, які надає 
софіологія, відіграли ключову роль у розвитку діалогічної, 
екзистенційно-антропологічної, етико-естетичної проблема-
тики в слов’янському світі. 

У контексті інтерсуб’єктивного етосу Софія фіксує пере-
творення Іншого на Ближнього, виконуючи роль внутріш-
нього Третього як начала відповідальності й любові, яке ру-
хає цивілізаційний процес до певних «над-культурних» форм 
(Символічного Реального, Реального, що просвічує крізь Сим-
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волічне, Боголюдства, «над-культури», «воз’єднання», «собор-
ноправності»). Діалог, усвідомлений як Софія, з’єднує воєдино 
усі форми відносин між індивідами, між індивідом і культу-
рою, між культурами, між культурним і релігійним буттям, 
буттям людини і світом, буттям світу і Богом. Образ-поняття 
Божої Мудрості фіксує взаємну відкритість одне до одного 
різних сфер буття — відкритість, передбачену еманацією єди-
ного начала, що пов’язує усе з усім, стягуючи усі феномени у 
змінюваних формах трансформерів до межі трансформацій — 
останнього межового інтересу, Бога, Абсолюту, ноумену. Так, 
Софія означає, з одного боку, Бога, втіленого у світі, а з іншо-
го боку, — світ, в якому втілюється Бог, а також саме таїнство 
Боговтілення (Теофанії, еманації), особистим знаряддям якого 
є Богородиця (жіноче). Поняття Софії-Мудрості фіксує також 
образ людини як відблиску божественного начала: розум лю-
дини є результатом еманації божественних сил та основою 
філософії (у буквальному значення «любові до мудрості») як 
просвітлено-натхненного стану філософа-любомудра, який, 
через міркування, схоже не на умоглядний пошук, а на свого 
роду цнотливий творчий ерос, осягає мудрість Бога, прихо- 
вану у тварі, — осягає через тлумачення символів одухотво-
реного Богом світу-книги, насамперед — тексту Біблії. Софія, 
отже, — це певний поліфонічний «згорток»: Бог, світ, люди-
на, форма пізнання першого, другого і третього. Софійна дій-
сність у цьому діалозі є відкритим для тлумаченя духовним 
простором, який розкриває перед інтерпретатором поліфонію 
смислів і значень. 

У живого носія Софії постає інша людина — Ближній.  
У любові до Ближнього вбачаємо вищу форму діалогу з Іншим, 
опосередкованого Третім (Богом). У даному діалозі Інший має 
софійний характер, він є вмістилищем Божественної Мудрості, 
яка і виконує роль Третього в координації стосунків між ним 
і «Я». Софійність (архетипна жіночість) Іншого, відтак, постає 
провідною темою православної релігійної філософії. Тут вба-
чаємо гідну подиву схожість східнослов’янської рефлексії із 
твердженням Е. Левінаса про Іншого як про «жіноче», Anima 
[351, 65–76] — морально-духовне alter ego сильного «Я», при-
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йнятого умовно як «чоловіче», Animus, що виражає умонастрої 
опіки, мужності, турботи відносно вразливості, тендітності, 
ніжності, смертності, нагості Іншого. Діалог «Я» та Іншого/
Ближнього/Жіночого (Софії) через посередництво Третього 
(Бога, Мудрості, Абсолюту) є, отже, формою любові між «чоло-
вічим» і «жіночим» у світоглядному сенсі цього слова. 

Найяскравіше проблема любові через софіологію розкри-
вається у творчості В. Соловйова, автора грандіозного проек-
ту «метафізика всеєдності», або «Боголюдства». Під впливом 
Платона, Орігена, Б. Спінози, Я. Беме, Ф. Шеллінга, А. Шопенгау-
ера, Г. Гегеля, Е. Гартмана, П. Юркевича і свого безпосереднього 
предка Г. Сковороди В. Соловйов розробляє картину історич-
ного руху, згідно якої кінцевою метою людського існування є 
трансформація людства у Боголюдство як особливу духовну 
спільноту, яка, подібно до Христа, зуміла тілесно подолати 
смерть — здійснити з нею метафізичний і одночасно діалек-
тичний розрив [475, 400–550]. Спорідненість ідеї Воскресіння 
В. Соловйова з етикою любові Е. Фромма та етикою істини-по-
дії А. Бадью не викликає сумнівів, засвідчуючи спорідненість 
традиціоналізму православ’я та фрейдомарксистського пси-
хоаналізу, незважаючи на метафізичну релігійність першо-
го і діалектичну світськість другого. Досягнення безсмертя 
можливе через альтруїстичну безкорисливу любов-агапе, яка 
передбачає здатність до самореалізації через самовіддачу. 
Відмежовуючись від інших, людина, тим самим, не тільки не 
набуває, але й втрачає свою індивідуальність, оскільки макси-
мальне духовне самовираження особи можливе лише разом з 
Іншим та іншими, у соборному єднанні з ними. Колективізм, 
отже, не суперечить індивідуалізму в цьому «соборному» ре-
лігійному діалозі: «Істинна індивідуальність є певний образ 
всеєдності, певний спосіб сприйняття і засвоєння собі всього 
іншого» (В. С. Соловйов) [475, 506-507]. Як бачимо, тут також 
долається «зазор» між загальним і конкретним, цілим й оди-
ничним, суспільним й особистісним, колективним та індиві-
дуальним, який у сучасній культурологічній думці набуває 
дедалі більшої актуальності та усвідомлюється як компроміс 
між універсальністю та париткулярністю. В. Соловйов розви-
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ває платонівську думку про особливу духовну проникливість 
суб’єкту любові, здатного бачити в коханій людині її абсо-
лютний зміст («образ Божий», «ейдос», закладений Творцем). 
Відтак, позірна ідеалізація об’єкту любовного почуття (пор.: у 
М. Цвєтаєвої: «Любить человека — это видеть его таким, ка-
ким его задумал Бог и не осуществили родители» [551, 50]) —  
це не фікція, притаманна куртуазній лицарській любові, а 
особливого роду мудрість (софіологічна категорія), яка дарує 
людині вміння «вживатися» в Іншого як у Ближнього, вмін-
ня бачити в Ближньому віддзеркалення трансцендентальної  
реальності Третього.

Любов як вища цінність соловйовської картини світу — 
це «виправдання і порятунок індивідуальності через жертву 
егоїзму» [475, 119]. Думка про те, що найповніше духовне са-
мовираження особистості можливе лише на межі з Іншим, 
через Іншого і заради Іншого, стане визначальною для бага-
тьох філософів діалогової парадигми, що містить християнсь- 
ку концепцію любові до Ближнього, — любові, яка утворює 
специфічний простір інтерсуб’єктивного спілкування: такий 
континуум є специфічно етичним утворенням («етос» у Е. Ле-
вінаса) і позначається різними категоріями: наприклад, «ав-
торство» у М. Бахтіна, «сфера між» у М. Бубера, «Я-для-Іншого» 
у Ж. Сартра, «мистецтво любові» у Е. Фромма, «екзистенція» 
(«комунікація») у К. Ясперса. Відповідно до пріоритетів такої 
любові, отримане мною через самовіддачу Ти дарує мені моє 
власне «Я», так що «Я» існує та самореалізується не інакше, як 
через акт «давання» (вираз Е. Фромма), постаючи як результат 
авторської творчості Іншого. 

З точки зору любові суть культурно-історичного проце- 
су — в боротьбі з хаосом і смертю. Кульмінаційним момен-
том цієї боротьби є воскресіння Христа як «дійсна і остаточ-
на перемога живої істоти над смертю» [475, 119]. Мета істо- 
рії — поширення цього індивідуального досягнення на все 
людство, яке еволюціонує до рівня Боголюдства — нової  
людської спільності, яка характеризується наступними оз-
наками: релігійний синтез Заходу і Сходу, у першу чергу пра-
вослав’я і католицизму; богоподібність, що виявляється у ті-
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лесному безсмерті; утвердження наддійсності як результату 
універсальних суспільних перетворень вільної вселенської 
теократії, коли держава підпорядковується церкві — релігій-
но-політичний устрій, обґрунтування якого є органічним про-
довженням софійної ідеї «соборноправності». Утверджуючи 
вищу цінність любові у подоланні смерті, В. Соловйов водно- 
час зауважує, що такого роду любов поки що для людини ви-
являється недосяжною: «Любов для людини є поки що тим 
самим, що й розум для світу тваринного: вона існує у своїх 
зачатках або задатках, але ще не насправді» [475, 513]. Для 
реалізації зазначених задатків необхідні зусилля виховного 
характеру: «діяльна віра, моральний подвиг і праця», тобто 
самовдосконалення й творчий розвиток дару любові (пор. з 
«мистецтвом любові» в діалектиці Е. Фромма, який вважав, 
що цьому мистецтву необхідно послідовно і довго вчитися, на 
відміну від А. Бадью, який артикулював любов як миттєвий 
розрив: православна думка спромоглася гармонізувати мить і 
вічність, рух і спокій, діалектику та метафізику, революцію та 
еволюцію, самість та іншість, зупинку і поступ, розрив і син-
тез, протиставлення і повернення. 

Думку про те, що людина існує в екзистенційному сенсі 
цього слова лише на межі з іншими людьми підхоплює інший 
видатний софіолог — В. Зеньківський, — який обґрунтовує  
духовну установку на «єдиносутність» (містичну цілісність) 
людства як живого творчого організму. Соборне єднання лю-
дей у Христі є передумовою морального перетворення суспіль-
ства і держави. Образ Софії як символ боговтілення, залучення 
божественного світу до профанного, як спосіб вираження ідеї 
релігійного діалогу, стає одним із головних для В. Зеньків-
ського. В основі позиції В. Зеньківського лежить традиційна 
для християнської апокаліптики лінійна модель культури з 
відповідним есхатологічним змістовим наповненням, яке, од-
нак, має не песимістичний, а оптимістичний характер. Опти-
мізм історіософської концепції В. Зеньківського свідчить про її 
генетичний зв’язок із софіологічними принципами раннього 
християнства. Справді, за В. Зеньківським, кінцева мета істо- 
рії — «постає не як остаточне і повне припинення буття, а як 
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своєрідний апокатастазіс, відновлення його у первісній чи-
стоті і гармонії. Реальність, яка наступить внаслідок «кінця 
світу», стане результатом всезагального воскресіння, пере-
творення життя у нове небо і нову землю та являтиме собою 
«точку перетину» трансцендентного та іманентного, що вті-
люється у єдності процесів «олюднення» Бога і «обожнення» 
людини. «Кінець світу»повною мірою виявить шляхи дії Пре-
мудрості Божої в світі: провіденціалізм християнської історіо-
софії у В. Зеньківського фіксується поняттям «софіологічний 
детермінізм» [258, 299], а момент залученості земного до не-
бесного — поняттям «містичний реалізм» [257, 44].Софійний 
характер історіософської концепції В. Зеньківського визначає 
гуманістичні цілепокладання у його поглядах на інтерсуб’єк-
тивні відносини. Орієнтація на людину як на «мікрокосм» — 
вище творіння Бога й водночас мініатюрну модель одухотво-
реного Богом Всесвіту — підводила до думки про моральний 
та екзистенційний характер стосунків між особистостями в 
релігійному діалозі. Кожна людина, за В. Зеньківським, несе 
персональну відповідальність за іншу людину, а всі вони ра-
зом — за прихід нової реальності, за настання царства гар-
монії, миру і правди. Універсальні перетворення суспільного 
життя здійснюються за рахунок активної творчої діяльності 
консолідованої християнської спільноти (виразна апеляція до 
братерства апостола Павла). 

Моральне виховання суспільства, лінійний універсальний 
поступ якого можна тлумачити як одночасно педагогічний 
та діалогічний процес, спирається на моральне виховання 
кожної конкретної людини в контексті її входження до лона 
традиції — традиції, яка не тисне, але звільняє, не сковує, але 
розкріпачує, орієнтуючи на активну дію: «В основі аскетизму 
лежить не негативний, а позитивний момент: він є засобом і 
шляхом до перетворення і освячення світу» [257, 43]. Не пре-
зирство до світу, не конформістське пристосування до нього, 
а прагнення до його одухотворення В. Зеньківський фіксує 
поняттям «активізм аскетичної культури» [там само] — кате-
горія, яка відображає діалог світських і релігійних цінностей 
як однаковою мірою дотичних до божественної Мудрості (тут 
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маємо помірковане співзвуччя з теологією культури П. Тіллі-
ха). Діяльнісний характер аскези в даному випадку відповідає 
пріоритетами концепції софійності з притаманним для неї 
поєднанням священного і мирського, релігійного і світського, 
духовності і соціальності, активності та пасивності, інтровер-
сії та екстраверсії.

Акцентування В. Зеньківським проблеми інтерсуб’єктив-
них відносин спростовує думку про те, що слов’янська релі-
гійна філософія була позбавлена діалогічного потенціалу че-
рез домінуючу в ній ідею вульгарного колективізму, яка дуже 
часто тлумачиться як патерн уніфікації, що нівелює іншість 
Іншого. Софійний персоналізм — це парадигмальний вияв 
особистості через синтагмальне ціле колективу і навпаки, 
коли сингулярний індивід виражає себе через універсальне 
начало найвищого порядку: «Природна соціальність, — ствер-
джує В. Зеньківський, — це рух від малих об’єднань до більш 
широких аж до вселюдства» [257, 56]. При цьому принцип ко-
лективізму не суперечить принципу індивідуалізму, оскільки 
людство як єдиний організм живе у кожній окремій людині та 
сприяє її максимальному самовираженню як індивідуальної 
неповторної цілісності. А людна убирає в себе все людство, 
розширюючи можливості «Я» до кордонів Всесвіту. Реалізую-
чи себе, людина реалізує людство і навпаки: «Радість про лю-
дину, живе відчуття образу Божого в ній, благословення бут-
тю, що у ній відкривається — це пасхальне сприйняття світла 
і добра в людині у Православ’ї є таким потужним, що у ньому 
тоне навіть гріх і брехня» [257, 40].

Іншим продовжувачем концепції всеєдності та Боголюд-
ства В. Соловйова став відомий філософ культури і герме- 
невт Л. Карсавін, який у руслі історичної антропології розро-
бив принцип індивідуалізму у значенні утвердження цінності  
особистості як суб’єкту духовної свободи. Персоналізм Л. Кар-
савіна постає як необхідна основа тлумачення ним ідеї Бого-
людства, соборності, всеєдності: у цьому виявляється най-
більш «західний» характер його софіологічної творчості. 
Спираючись на Плотіна й Прокла, мислитель обґрунтовує 
ключовий принцип «двоєдності Бога і людини». Християнсь- 
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кий індивідуалізм Л. Карсавіна є формою вираження христи-
янської ідеї самоцінності особистості як суб’єктивного чин-
нику історії: у цьому аспекті Л. Карсавін стоїть найближче до 
поняття суб’єкта А. Бадью в потстлаканівському психоаналі-
зі. На основі дослідження особистісних аспектів культурно- 
історичного процесу Л. Карсавін вибудовує засновану на геге-
льянській діалектиці (на відміну від метафізки того ж Бадью) 
персоналістську історіософію, в якій онтологічне значення 
надається особистості, а буття Бога має особистісну природу. 
Центральним моментом філософії Л. Карсавіна є творчо пере-
осмислена ідеалістична тріада — триєдність трьох способів 
буття: «першоєдність» (людини з Богом), «роз’єднання» і «воз-
з’єднання». «Першоєдність» можна порівняти із первісним, ор-
гіастичним, «сліпим», варварським, етапом розвитку людської 
історії, який характеризується синкретичною нерозколотістю 
світу буття людини, глобальним почуттям всеєдності і злит-
ності буття в дусі «Золотого віку» М. Гайдегера, «Реального» 
Ж. Лакана, материнського плато «хори» Ю. Крістєвої, «цен-
тризму Ю. Лотмана, «спілкування» Е. Фромма. «Роз’єднан- 
ня» — другий період, який відрізняється раціонально-тео-
ретичною «осьовою» революцією К. Ясперса, філософізацією 
стилю мислення людини, прогресом логіки та індивідуалізму, 
децентрацією і партикулярністю, розвитком свободи творця. 
Оргіастична першоєдність неусвідомленого злиття з Бать-
ком припиняється, суб’єкт виділяється з органічного цілого 
світу. «Воз’єднання» — третій період — діалектичний синтез 
(зняття) попередніх двох етапів і одночасно розрив з їх недо-
ліками (тотальність першоєдності і атомарність роз’єднан-
ня) — період, аналогом якого є «Боголюдство» В. Соловйова, 
«любов» Е. Фромма, новий центризм Символічного Реального 
внаслідок усвідомленого повернення в традицію, перебудови 
суб’єктності та злиття з Батьком як із симптомом (нестачею). 
Третій етап — це повернення до універсальності на новому 
діалектичному витку, через соборність (діалогічність, братер-
ство, солідарність), тобто — через синтез індивідуалізму і ко-
лективізму на грунті теургічної творчості. У філософії любові 
Е. Фромма дані віхи співставляються із розвитком людини від 
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спілкування із природою — через звільнення, відчуження і 
страждання — до спілкування у любові як у новій формі ду-
ховної свободи. З точки зору семіотики Ю. Лотмана зазначена 
послідовність етапів передає рух периферії від центру ареалу 
до нової центрації мірою перетворення бунту периферії на 
самостійну творчість внаслідок еволюції образу «не-Я» як до-
нора від Чужого (Уявного ворога, носія мови ненависті) через 
Іншого (Символічного дивака, носія мови толерантності) до 
Ближнього (Реального друга, носія мови любові). Як бачимо, 
у своїх розробках з філософії історії Л. Карсавін, наслідуючи 
В. Соловйова, намагається встановити органічний зв’язок між 
світом і Абсолютом, а також між розвитком єдиного людства 
і життя кожної конкретної людини. По суті, така позиція є 
виявом теологічної діалектики софійності Всесвіту, що руха-
ється через первісну міфологічну нерозколотість через наївні 
дуалізм та плюралізм до зрілого філософського монізму. Ос-
танній наближається до натуралістичного пантеїзму Нового 
часу, але відрізняється від нього тим, що постулює сутнісну 
відмінність між Богом і твар’ю: Бог визначається як поняття, 
ширше за природу, яке включає у себе, як саму природу, так 
і надприродне трансцендентне буття: тут йдеться не про на-
туралістичний, а про містичний пантеїзм. Містичний пантеїзм 
православної Софії є виявом традиціоналістського тлумачен-
ня Іншого у рамках теологічної діалектики, або метафізики 
Ближнього, де рух і спокій перебувають у гармонії, перетина-
ючи синтагму «грунту» і парадигму «польоту» в точці єдності 
соціальності та індивідуальності, метафори і метонімії, події 
та пам’яті, інновації і традиції, консервації та революції.
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Релігійно-філософська думка православного християн-
ства через теологічну діалектичну традицію фіксує третю, ос-
танню, стадію еволюції образу Іншого — стадію Ближнього. 
Перехід до образу Ближнього в культурі найбільш ефективно 
здійснюється в контексті релігійного діалогу, у межах якого 
зв’язок людини з Богом реалізується через пошук абсолютно-
го начала в Іншому. Подібне ставлення до Іншого є результа-
том єдності процесів самопізнання і богопізнання. Воно визна-
чає жертовність, турботу, довіру і любов. Воно відбувається як 
духовний прогрес, тобто передбачає рух, поступ, еволюцію.  
У межах еволюційного, діалектичного, поступового релігійно-
го діалогу сходяться воєдино усі форми взаємодії й долають-
ся усі антагонізми: людини з людиною, людини з Богом, Бога 
із світом. Роль Третього у діалозі виконує позасвітове транс- 
цендентне начало руху, Абсолют, який інтерпретується як Со-
фія-Мудрість, осягнення якої є поступовим відкриттям без- 
кінечного у власній самості. Софійність, отже, — архетипна ме-
тафізично-діалектична установка, успадкована східнослов’ян-
ською думкою від часів Стародавньої Русі, яка фіксує момент 
взаємної відкритості різних сфер буття (Бога і природи, Бога 
і людини, людини і природи), опосередкованих еманацією бо-
жественної мудрості. Через концепцію софійності у православ-
ній культурології визначається ідеал Жіночого, який можна 
співставити з образом Іншого. Через традиціоналістську софі-
ологію діалогізм проектується на суспільний лад, який постає 
як втілення соборності — органічної єдності цілого і малого, 
закономірного і випадкового, загального і окремого, суспіль-
ного та особистісного, універсального і сингулярного, колек-
тивного та індивідуального начал — начал мікрокосмосу та 
макрокосмосу, часу і простору, частки і цілого, фокусу і поля, 
парадигми та синтагми, руху і спокою, одиничної творчості 
як події та цивілізаційної пам’яті як співподії, буття та побуту, 
центризму та ексцентризму, традиції та інновації, позиції та не-

8.3. Метафізика і Реальне у фрейдомарксизмі: 
Ближній як радикальний розрив
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гоції, революції та консервації, акумуляції і трансляції. Відтак, 
у православній культурології створюється специфічна періо-
дизація культурного процесу як руху до Софії: від первісної ір-
раціоно-стихійної єдності — через раціональне роз’єднання —  
до воз’єднання на новому духовному рівні.

Але виникає запитання: як бути із сучасним світським  
постлаканівським психоаналізом, який так само критикує кон-
цепцію символічного Іншого в постмодерному мультикульту-
ралізмі, так само пропонує ідеал солідарності як тотожності, 
але при цьому ідентифікує себе в якості негативної теології 
(атеїстичної парадигми чи екзистенціалізму)? В основі розу-
міння сучасним психоаналізом солідарності лежить не цивілі-
заційна ідентичність, яку він вважає виявом «етнофілітичної» 
єресі партикуляризму, а чисто марксистський інтернаціона- 
лізм. Так само відрізняється і їх ставлення до діалектики.  
В православному традиціоналізмі маємо справу з позитивною 
ідеалістичною діалектикою гегельянства або з позитивною 
теологічною діалектикою містичного пантеїзму, що тяжіє до 
синтагмального грунту метафізики присутності. Психоаналіз 
або тяжіє до позитивного діалектичного матеріалізму (марк-
сизм), або до негативної онтології надлишку — метафізики 
радикального розриву (фрейдомарксизм). 

Щоб успішно порівняти образ Ближнього як завершальну 
стадію діалектики діалогу у позитивному традиціоналізмі та 
образ Ближнього як метафізичну мить припинення ненависті 
у стосунках між іншими в негативній онтології психоаналізу, 
треба розуміти зв’язок між діалектичним синтезом як злит-
тям нестач (надлишків) попередніх стадій розвитку та метафі-
зичним розривом як протиставленням негативним моментам 
попередніх відкинтуих ігор та маніпуляцій, які «знімаються» 
у процесі їх подолання. Розрив є синтезом, синтез є розривом. 
Метафізика містить ядро діалектики, діалектика — ядро ме-
тафізики. Метафізика передбачає певну сталу точку, транс- 
цендентне джерело-алгоритм процесуального розгортання 
діалектичного руху, що просувається якісними стрибками 
(розривами). Так само, як універсалізм І. Канта, Е. Гуссерля та 
М. Гайдегера, окрім тотальної трансцендентної онтологічної 
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самості буття, містять онтичні виміри побутового й іманент-
ного Іншого у єдності вічності і часу, партикуляризм Е. Левіна-
са в образі конкретного «обличчя» містить всезагальний «го-
лос» Бога, Абсолюту, універсуму. Задіювати на високому рівні 
критичного філософського мислення всі світоглядні стратегії 
(універсальні і партикулярні, трансцендентальні та феноме-
нологічні, концепти Existentia та Dasein, регістри Реального і 
Символічного, синтагми і парадигми, традиції та революції, 
консерватизму і марксизму) означає дуже багато: це означає 
вийняти академічні теорії з лабет політичних практик неолі-
беральної ідеології, яка намагається їх штучно протиставити, 
порушивши органічність життєдіяльності філософії як ціліс-
ного духовного тіла. Зазначене можливе за рахунок виведення 
лаканізму з неоліберальної апропріації: з чисто постмодерного 
естетизованого клініцизму — в етичні та соціально-політичні 
практики нового марксизму (фрейдомарксизму), зокрема, на 
прикладі вчення А. Бадью, автора доктрини універсальної ети-
ки. Близькість апофатичної негативної теології бадьюанства як 
інноваційної онтології суб’єкта (надлишку) до християнського 
традиціоналізму як персоналізму та соборності є очевидною 
у світлі підтримки А. Бадью апостольських послань апостола 
Павла, якими просякнута також і творчість В. Зеньківського, 
Л. Карсавіна, В. Соловйова та П. Флоренського. А. Бадью і пра-
вославних традиціоналістів фатально не розділяє модерна 
світоглядна прірва секуляризації. Єдине, що може змусити сер-
йозно і одночасно уявно дискутувати традиціоналізм з марксиз- 
мом — це неоліберальний жест подвійної номінації «правого» 
та «лівого» крила антиглобалізму з боку глобалізму: марксиз-
му — в «екологічний» потсмодерний тренд «нових лівих», який 
сервісно «годує» капіталістичний світ, а традиціоналізму — у 
вульгарний просторовий консерватизм моноетніцизму, «нани-
заний» на часову вісь капіталу. Але ми спробуємо показати, як 
діалектичний синтез у досягненні безсмертя «соловйовсько-
го» типу «Боголюдства» може поєднуватися з радикальним 
розривом щодо інерції автоматичного режиму смерті у А. Ба-
дью через поєднання поступу та переривання, протиставлення 
та повернення, синтагми і парадигми. 
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На нашу думку, негативна теологія А. Бадью, незважаю-
чи (чи завдяки) своєму революційному потенціалу є прямим 
продовженням православної теологічної позитивної діалек-
тики у метафізичному радикальному ключі постсучасності. 
Тому ми будемо рухатися гегелівською тріадою тези, антите-
зи та синтезу, поєднуючи її з психоаналітичними методиками 
фрейдомарксизму, щоб простежити, як заново відбувається 
утвердження філософії діалогу як солідарності (братерства) 
в соціально-етичних теоріях і практиках постсучасної культу-
ри. Таким чином, нам вдасться позбавитися від ідеологічних 
нашарувань в дискурсі діалогу і показати діалог не як ди-
пломатію чи ласкаве «прогладжування по голові зла» з боку 
пасивно-реперсивної толерантності, а як шлях радикально-
го розриву суб’єкта з ідеологією, як шлях його звільнення на 
основі традиції, що зберігає живі форми безперервного смис-
лотворення — екзистенційної зустрічі інновації та трансляції 
пам’яті, революції та еволюції. Ми усвідомлюємо зухвалість 
співставлення поглядів негативної теології А. Бадью як ате-
їста з містичним традиціоналізмом православної софіології, 
але модерн (православне християнство) і неомодерн (анти-
глобалізм) як друга та четверта хвиля розвитку суспільства 
через реставрацію універсально-сингулярного суб’єкта вияв-
ляються історично неминуче пов’язаними між собою, подібно 
до того, як перша хвиля (етнічна архаїка націоналізму) була 
присутня в третій хвилі (неолібералізму) в інформаційному 
соціумі новітніх форм постмодерного расизму і реально-вірту-
ального неофашизму. 

А. Бадью ключове значення приділяє істинній події  
Воскресіння як свідоцтва розриву з попередніми правилами 
гри античної логіки космосу (замкнутості) та іудейської логі-
ки знамення (одничного порушення замкнутості). Нагадаємо: 
пасхальну радість про людину проповідує богослов В. Зень-
ківський за сотню років до французького фрейдомарксиста. 
Коли мова йде про переривання інерції машини смерті, не 
може бути математичного доведення істини Ближнього як 
продукту формальної логіки, як це мало місце в античності. 
Воскресіння у контексті християнського розриву — це не лан-
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ка у символічному ланцюгу означників, а випадання з ланки 
в нестачу, в надлишок, в Реальне, в сингулярно-універсальне. 
Це — не правило (аргумент доцільності) і не виключення з 
правила (знамення поза аргументованою доцільністю), це — 
щось «зайве» стосовно обох версій логіки самовідтворення 
системи: правила та виключення з правила, — яке підтвер-
джує одночасно утвердження і заперечення, вектори парадиг-
ми і синтагми. Воскресіння не може доводитися діалектично, 
як процес подолання смерті внаслідок руху від життя (теза) 
до смерті (антитеза) і від смерті до нового життя (синтез).  
Воскресіння — це місце, де для смерті немає місця. Синтез ви-
пливає з позитивної діалектичної логіки іманентної ситуації, 
а Воскресіння рве з цією логікою. Як територія свободи і солі-
дарності подія Воскресіння є виявом чистої любові, спонтан-
ності, переживання віри поза доказами і чудесами, коли сама 
віра як вияв екзистенційного абсурду Кенозису є дивом. Це 
означає припинення гіпотетичного морального імперативу, 
який пропонує прагматичне обґрунтування добра, що обов’яз-
ково має бути компенсованим. Таке «добро» вписується у ло-
гіку символічного пригнічення панівними означниками виго-
ди від добра, відповідаючи рухові від вакууму до символічної 
номінації вакууму. Іншими словами, діалог — це вакуум, апо-
феоз нульової суб’єктності без опертя на докази і знаки, без 
жодної компенсаторності нестачі — це сама нестача, що стала 
надлишком, слабкість, перетворена на силу, вразлива істина: 
суб’єкт вірить, сподівається, любить, не тому, що йому чогось 
не вистачає, і цю нестачу він переносить на інших, від яких че-
кає схвалення або осуду, винагороди або покращання. Він ро-
бить це просто, тому що не може робити інакше. 

У фаустівській культурі як культурі, спадковій щодо антич- 
ності, немає місця для переривання інерції Символічного: ми 
змушені рухатися прогресом поступової толеризації ворога 
у друга, якщо припустити, що ми взагалі здатні до толерант-
ності. Що пропонує Ален Бадью, фактично промовляючи істи-
ну через позицію апостола Павла як активіста солідарності? 
Інший може бути в один момент прийнятим і залученим до 
спільної істини, подібно до того, як постать колишнього язич-
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ника (Чужого), яким був апостол Павло (іудей Савл, повинний 
у смерті християн) стала Ближнім, братом за духом, внаслідок 
раптового «невисловленого» озаріння (явлення Христа як 
події). Універсальний характер сингулярної істини в діалозі 
(«Ти» у М. Бубера) показує, що перші філософи діалогу розу-
міли цей процес як розрив (любов, трасцензус, припинення 
інерції агресивного діалекту ненависті і приховано агресив-
ного діалекту толерантності).Завдяки поєднанню універсаль-
ного і одиничного у працях перших діалогістів відбувся один 
із найбільш суттєвих світоглядних поворотів ХХ століття: він 
стосується революції суб’єкта. 

Мова йде про перехід від гносеологічного суб’єкта Р. Де-
карта (сogito) — через фройдівського-дельозівського суб’єкта 
бажання (Едипа та Анти-Едипа) — до етичного суб’єкта, до 
суб’єкта віри, надії і любові, здатного до практичного втілення 
істини в особисту і суспільну практику. Новизна універсально-
го суб’єкта полягала у його здатності до трансцендування за 
межі символічного простору тотальності погодженого світу 
назустріч Іншому як Реальному, як дійсній людині, вакууму у 
символічній структурі, що вимагає межової екзистенційної 
мужності бути. Виникає необхідність зберегти за діалогом зна-
чення істини-події, ефекту «невисловленого» Л. Вітгенштайна 
та «Реального» Ж. Лакана, утримати за діалогом статус Од-
кровення, яке можна охопити кількома точними, сильними, 
афористичними висловами (саме так написані прокламаційні 
твори апостола Павла та діалогічні ессе Бубера), висловами, 
що виходять через прогалини у мови на таємницю священної 
обмовки, спотику, розриву, паузи, довгого мовчазного погляду, 
німоти, мовчання, тиші, пробілу — тобто, до всього того, що ле-
жить за межами означників бажань у лінійних реченнях «зши-
тої» мови. Спілкування між людьми на засадах солідарності як 
категоричного морального імперативу виходить за межі праг-
матичного розрахунку та марнославного тяжіння травмовано-
го Ego до панівного означника. Більше немає місця для взаєм-
ної компенсації Господаря і Раба: є «брати в істині», чиї несстачі 
ідентифіковані одне з одним свідомо на духовному рівні, а не 
через сліпе ілюзорно-компесаційне протезування. 
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Одночасно нам хотілося б представити істину-подію діало-
гу не лиш в статиці, як мить, що противиться номінації і зни-
щується нею, але й в динаміці, доповнивши теорію радикаль-
ного розриву А. Бадью діалектикою, до якої він, незважаючи 
на марксистські переконання, не надто був схильний. Подія 
противиться часові у статусі Іншого (у статусі альтернативно-
го історичній темпоральності архетипу, реально-символічної 
мови, позасвідомого, простору атопії, суб’єкта етичної волі та 
творення умов справжнього вибору). Але, якщо, слідуючи пра-
вилу тотожності, подія все ж таки входить у дискурс часу, вона 
може або ним послаблюватися (тоді відбувається розмивання 
події, вивітрювання її символу, фальсифікація її змісту), або 
ним посилюватися (тоді має місце наближення події до пер-
шоджерела, повернення її до витоків шляхом ностальгічної 
реставрації «Золотого віку» у міфі). Час впливає, якщо не на 
саму подію, то на реалізацію цієї події, на процес її здійснення 
у теперішньому: руське прислів’я «Зтерпиться — злюбиться» 
тут слід читати не як компроміс, а як очуднення, віднаходжен-
ня чудесної події у суєтній брехні повсякдення (з плином часу 
героїня роману Лева Толстого Кіті зрозуміла, що таки любить 
Лєвіна, а град-наречена Єрусалим у семіотиці В. Топорова [501, 
130] все одно, зрештою, упізнає Спасителя при в’їзді останньо-
го до врат міста, хоча і пізно). Звісно, що миттєве відкриття 
Іншого як Ближнього і злиття з ним у любовне цілісне «Ми» 
є максимально бажаним актом, але озаріння не є доступним 
для кожного, тому ми, услід за Е. Фроммом, припускаємо, що 
здатність до любові можна виховати шляхом тривалого оду-
хотврюючого впливу на свідомість, а миттєве вираження 
братства (в дусі фрази «Забуто» у легендарній суперечці з хри-
стиянином М. Бубера) може поставати не стільки результатом 
виховання, скільки раптовим, чудесним відкриттям людяності 
як субстанційного ядра позасвідомого — здатності людини 
страждати, співстаждати, молитися, прозрівати, любити, від-
чувати істинну подію. Але для здійснення подібного Одкро-
вення необхідні особливі, межові, прикордонні, екстремальні, 
шокові екзистенційні обставини (любов, смерть, хвороба, вій-
на тощо). А така ситуація наступає не завжди. Тому, за будь-
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яких умов ліквідуючи ті поступові часові зусилля, які докла-
даються до розуміння Чужого через Іншого до Ближнього, ми 
тим самим нівелюємо цінність самого розуміння. Відсутність 
Чужого, якого необхідно спочатку прийняти, фактично є від-
сутністю Ближнього, який часто апріорно є ворожим, але не-
обхідним людині для здійснення універсальної істини любові. 
Ми не залишаємо метафізичної надії для суб’єктів, не здатних 
до миттєвого, раптового дива озаріння чи просвітлення. 

Введення діалектики задля вияву поступового переходу 
метафізичного традиціоналізму, який належить виміру син-
тагми, у парадигму революційного припинення чужості дозво-
ляє нам розглянути стосунки «Я» та Чужого за патрональною 
формулою взаємин Батька і Сина, які не є тотожними відноси-
нам Пана і Раба. В основі відносин Пана та Раба лежить садома-
зохізм. Зв’язок з Батьком передбачає категоричний моральний 
імператив. У ролі Батька може виступати сама традиція —  
сакральна система цінностей, яку суб’єкт обирає свідомо, в 
стані довільного етосу, внаслідок морального та аксіологіч-
ного рефлексивного вибору, а не автоматично, просто за на-
родженням, як це мало місце в архаїчних культурах, які ще не  
пройшли період сумнівів і виправдання сумнівами в крити-
цизмі Просвітництва. Справді, з одного боку, стосунки Батька і 
Сина з ліберальної точки зору можна прирівняти до тоталітар-
них відносин Господаря і Раба, оскільки є два герої — донор і 
реципієнт, — з яких один віддає накази (постачає означники, 
табу, санкції, заохочення), а другий їх приймає, слухається, від-
кидає, ідентифікується у їх кордонах). Батько та Син обидва 
мають взаємну нестачу (Батько потребує Сина для наказів, 
Син потребує Батька для їх виконання), але спочатку вони не 
усвідомлюють своїх нестач, оскільки перебувають у стані при-
родної оргіастичної першоєдності, подібної до гармонії «Золо-
того Віку» на стадії дитинства людської раси. Батько (донор) 
на цьому етапі — безсумнівний сакральний авторитет, джере-
ло сліпучого світла, приклад для наслідування, ідеал та об’єкт 
бажання. 

Безневинне щастя донора та реципієнта в лоні гармонії, 
матки та ембріона в жіночому лоні землі, ця родоплемінна 
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сліпота традиції, у яку людина інтерпольована бездумно і не-
рефлексивно, з народження, пройшовши ритуальну ініціацію 
завершується, коли завдяки раціоналізації Син (Адам), від-
чуваючи типовий для реципієнта комплекс неповноцінності 
(усвідомлення нестачі), починає інфантильно протестувати 
проти Батька. Бунт у масштабі діалогу культур Ю. Лотманом 
визначається як повстання «периферії проти центру куль-
турного ареалу» [347, 229], або своєрідне дорослішання без 
дорослішання, інфантильний протест реципієнта, коли вступ 
суб’єкта у «важкий» підлітковий вік супроводжується ламкою 
батьківських табу під тиском власної абстрактної логіки (ви-
гнанням з раю), але ще не збагачується мудрістю логіки дос-
віду. Знань і досвіду для вироблення власних символічних 
ресурсів у Сина немає, тому утвердження над Батьком часто 
відбувається нігілістично й анархічно, за рахунок цінностей, 
вироблених самим же Батьком і викрадених з «татового гаман-
ця» культури в якості прикладу для стилізації (ідентифікації  
з Тінню). Номінована таким чином революція Сина перетво-
рюється з вакууму на сервісно бездумний протест і втрачає 
свій визвольний потенціал, як це часто має місце в «кольоро-
вих» гібридних революціях. Прагнення до самоствердження 
реципієнта над донором, периферії — над центром, Сина — 
над Батьком, яке виростає з комплексу історичної чи особистої  
неповноцінності, відбувається за рахунок крадіжки цінностей 
у самого ж донора, Батька, з центру його культурної скарбниці, 
його семіосфери, шляхом прямого запозичення чи опосеред-
кованої стилізації. 

Протест вступає у свою критичну фазу, коли між донором 
і реципієнтом, Батьком і Сином, відправником і отримувачем 
культурного повідомленя, з’являється герой-Трікстер-трі- 
гер — Третій — персонаж сутність, подія, — у ролі якої можуть 
виступати як спільний культурний спадок Батька і Сина (так 
звана «мандрівна істина», або «мандрівний сюжет», який фік-
сує єдність пам’яті спільної цивілізації, а потім, у стані синівсь- 
кого обсесивного неврозу, «віднімається» Сином у Батька в 
якості «свого справжнього», стосовно якого батьківське місце 
збереження не визнається гідним «утримувачем», і спадщина 
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має повернутися на своє «законне місце»), так і випадковий  
герой-провокатор, злий блазень, спокусник з набором «при-
надних» нових цінностей, що привертають увагу розважаль-
ною «м’якою силою» маніпуляції. Синівська культура переймає 
у Батька архетип обраності і давнього походження, оволодіва-
ючи старим і новим спадком. Постать Трікстера вносить від-
мінність у їх стосунки, перетворюючи «Свого» (Батька) на Чу-
жого, який відчуває себе несправедливо атакованим Сином і 
від цього виявляє консервативний ресентимент (може навіть 
ставати гротескним Батьком, завдяки чому остаточно втра-
чає авторитет). Щодо спільного культурного спадку, то тут 
показовим буде приклад середньовічної конкуренції за хри- 
стиянство, як мінімум, чотирьох його центрів (Рим, Констан-
тинополь, Київ, Москва), які утверджували себе у системі пози-
ційної лічби «першого», «другого», «третього», «четвертого» 
Риму в якості єдино «гідних» притулків. Щодо постаті Тріксте-
ра як агента відмінності, то ним, безумовно, виступила західна 
культура та її стильові атрибути (джинси, диски, жуйки, радіо 
«Свобода») у стосунках між заскорузлою номенклатурною 
партійною верхівкою СРСР та романтично-наївним дисидент-
ством, у середовище якого була занесена іншість «свободи». 

Якщо виходити з твердження, що Інший — це межа, то 
народження його відбувається на кордоні тотальності і реля-
тивації, цілісності і фрагментації ідентичностей Батька і Сина. 
Фрагментація ідентичності Сина з метою пошуку у ній травма-
тичного ядра, яку здійснює Трікстер, часто орієнтується не на 
благу чи нейтральну мету і, тим паче, не здійснюється з ціллю 
звільнення Сина від насилля Батька. Вона реалізується з ме-
тою поміщення Сина у новий простір залежності — від іншого 
насилля. На цей раз — не реального (командного, імператив-
ного, травматичного) насилля, а символічного (маніпулятив-
ного, сугестивного, «лагідного») насилля, тобто, залежності 
не від табу як зовнішньої сили заборони бажання (модель 
Едипа), а від трансгресії як внутрішньої сили еманації неке-
рованого бажання (модель Анти-Едипа). «Смерть Батька», яка 
тягне за собою плюралізацію та релятивацію, відчуження та 
зяяння, розчарування та нудьгу, крах цінностей та руйнацію 
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переконань, кризу метафізичної ідентичності та онтологічне 
спустошення, призводить не до деконструкції патрональної 
тотальності (мрія Е. Левінаса), а до компенсації пустоти через 
нові ідеології: або гедоністичні ідеології насолоди і розваги як 
наслідків трагресії, або мультикультурні ідеології «глобальної 
ікони» травми як жесту жертви й «тиранії покаяння», або ідео-
логії пасивної та репресивної толерантності, втілені в політиці 
ідентичностей та відмінностей як механізмів утримання вла-
ди шляхом фрагментації атомарних індивідів, або новітні фор-
ми фундаменталізму, нацизму та расизму. Фантазм свободи 
наближує Сина до порожнечі «вигнання з раю» (передчасно-
го індустріального дорослішання), яке у конотаціях семіоти-
ки міста В. Топорова звучить як утворення міського простору 
внаслідок того, що колишня аграрна людина морально «пала» 
[500, 130], а у конотаціях психоаналізу означає первинний роз-
рив метафізичної ідентичності, невиносну за шоком зустріч 
кастрованого суб’єкта із власним позасвідомим — «пустелею 
Реального», голим об’єктом-річчю. Син не стає вільним: він 
напряму стикається з відсутністю того, хто надавав би йому 
означники для самоідентифікації і починає займатися пошу-
ком того, хто б замінив йому Батька (пошуком перверзивного 
заступника), щоб добровільно віддати йому свою свободу. Вте-
ча від свободи у царство нової тиранії — це проекція власної 
активності (через пусту інтерпасивність) та пасивності (через 
пусту інтерактивність) у дифузній мережі кастрації Символіч-
ного, у байдужому середовищі байдужих уявних інших в стані 
взаємної ліберальної іронії постмодерну, зворотним непри-
стойним виворотом якого постає дигітальний контроль. 

Що ж починається надалі і чим виправданий наш скепти-
цизм стосовно смерті людського, надто людського? Тим, що 
після удаваного звільнення від Батька Син потрапляє в за-
лежність від зовнішніх сил, у ролі яких постає він сам, — коди 
його бажань, насолод, фантазмів, які оголюють й одночасно 
приховують (зшивають) його страшну порожнечу. Рятуючись 
від цієї незносної за болем травми порожнечі, Син починає 
примусово-добровільно самоцензуруватися, відчуваючи пов-
ну екзистенційну несвободу з умов декларації ліберал-демо-
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кратичних «свобод» та забороняючи собі навіть більше, ніж 
це робив стосовно нього сам Батько. Наприклад, у вуличному, 
націоналістичному чи релігійному фундаменталізмі, горизон-
тальному віртуальному тероризмі, кібербулінгу, дигітальному 
фашизмі, імітації театралізованої «народної волі» в Інтернеті 
окремими творцями мемів чи референтними групами на вір-
туальних платформах, керованих непомітно для себе верхніми 
хабами психотичної війни, — в усіх цих формах тиску суспіль-
ства неструктурованої та «рідинної» ліберальної цензури 
соціального зла міститься не менше, ніж у прямому насиллі, 
яке було притаманне консервативним, директивним формам 
контролю в патроналізмі. 

Символічний діалект насилля стає тотальним, мова анар-
хічної ненависті нападає нахлистом, відверто втрачаючи пер-
шопочатково задану личину сентиментальності. Це — типова 
процедура ствердження Сина над Батьком без Батька шляхом 
переймання та гіпертрофії його функції командування за до-
помогою мертвого Батька лібералізму (байдужого Іншого) 
чи збоченого Батька фашизму (дигітальної машини). Нездат-
ність до поміркованого критичного самоцензурування при-
зводить до переносу функцій контролю на численних заміс-
ників («нових драконів», гротескних копій, перверзій Батька), 
коли людина трангресує свої бажання як стани активності і 
пасивності, стаючи або порожньо активним (невротичним), 
або порожньо пасивним (фасцинаційним) об’єктом екранного 
кліпового впливу. Якщо ж замісників багато, у Сина природ-
но починається інформаційний шок через коротке замикання, 
і наслідком цього короткого замикання є вторинний розрив 
означників синівської ідентичності через непогодження між 
собою численних суперечливих повідомлень від множинних 
і часто конфліктуючих між собою petit a: партій, новин, плат-
форм, лідерів, друзів з їх порадами, віртуальних уявних співбе-
сідників тощо. Кого із них слухати в ситуації шуму, скандалу, 
діалогу глухих? Хайп стає частиною пустої комунікативної по-
дієвості івент-менеджменту. 

Нездатність суб’єкта до свідомого морального вибору, 
його неспроможність обрати один, відповідний своїй самості, 
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голос в плюралізмі голосів реабілітує знищену Тінь Батька у 
вигляді гротескного нового Левіафана, перверзивного Батька, 
у ролі якого якраз і може поставати Тріктер (деструктивний 
Третій), який спочатку вніс відмінність Сина під маскою його 
свободи і який надалі позбавив його цієї відмінності та відте-
пер контролює усі його думки, почуття, переживанння, емоції, 
спогади, плани, мрії — тобто його Реальне, Уявне та Симво-
лічне одночасно. Замість однієї залежності і зшивки наступає 
інша залежність та інша зшивка: не Сина від Батька, а Сина від 
чужого йому «вітчима» — Трікстера. Маємо зміну одного тота-
літаризму на інший: класичного — на глобалістичний, маємо 
зміну директивної цензури — на ліберальну, себто — позірно 
неструктуровану, дифузну, рихлу, ігрову, розважальну, менш 
помітну зовні, але не менш важку і не менш небезпечну зсере-
дини цензуру, оскільки за буль-якою розвагою приховується 
серйозність тиску, за насолодою — трагедія і кров, за волею —  
колоніальна драма неволі. У цьому світлі стосунки Батька і 
Сина підміняються на відносини Господаря і Раба, які не пе-
редбачала автентична патрональна першоєдність «Золотого 
віку». Оскільки у стосунках Господаря і Раба нестача носить 
характер не любові (хай навіть сліпої), а страху перед Іншим 
(і собою як Іншим) вирване назовні трангресивне субстан-
ційне ядро їх спільного позасвідомого стає трагедією анархії, 
вседозволеності, конформізму та охлократії, відповіддю на які 
(гіршою відповіддю платонівського типу) є диктатура: або як 
ультраконсервативний реванш (покара розгніваного Батька), 
або як неоліберальна тиранія з елементами шоку у вигляді 
«правого» чи «лівого» фашизму. 

Утім, діалектика може породжувати і повернення блудно-
го Сина до Батька, який з Чужого та Іншого заново перетво-
рюється на Ближнього через реставрацію суб’єкта як носія 
любові за допомогою Третього (другого Іншого). Любов є най-
нижчим шаром нашої пасивності (як здатності страждати), 
який лежить набагато глибше за шар нашої активності (як 
здатності діяти). За таких умов динаміку стосунків Батька і 
Сина слід розглядати не тільки як перехід від тотальності до 
релятивності, від зшивки до розшивки, але й як перехід від 
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релятивності до тотожності, від розшивки до перепрошив-
ки. Батькові і Синові необхідно відчути любов один до одно-
го, справжню любов, перед обличчям якої нічого не поробиш, 
солідарно усвідомити спільну взаємну нестачу, відкрити одне 
для одного обопільну смертність, вразливість і слабкість. Тоді 
вони природно змінюються донорськими ролями (Син стане 
Батьком для свого вразливого Батька, він уже турбується за 
Батька, керуючись провиною/совістю/самістю в собі, несе за 
нього відповідальність, а Батько стає Сином для свого Сина, 
він відкривається йому назустріч, дослуховується, сприймає, 
вірить, надіється, дозволяє про себе пілкуватися). Через по-
вернення можливий «прокол» (метафізичний розрив) щодо 
непристойного бігу замкнутим платонівським колом «дикта-
тура — революція — охлократія — диктатура», з діалектич-
ним поступом до Ближнього як до живої традиції звернення 
(сакрального, нумінозного). 

Сказане нами може здатися вам утопічним, але у резуль-
таті подвійної асиметрії синтезу-розриву, протиставлення-по-
вернення (розриву з Батьком і розриву з самим розривом з 
Батьком) Син з реципієнта перетворюється на донора, зами-
каючи діалог транслятором власних цінностей у семіосферу і  
роблячи діалог семіотично повноцінним і завершеним. А Бать-
ко відтак, більше не відчуваючи себе атакованим, зберігає 
живу інтенцію батьківства, не перетворюється на гротескного 
Батька консерватизму, мертвого Батька лібералізму чи пер-
верзивного Батька фашизму (він більше не відмовляється від 
своїх означників, але обіцяє їх і виконує). Батько утримує свій 
онтологічний статус центру, який одночасно не є центром ці-
лого, яке реалізує себе через кожну частку, універсально-син-
гулярним живим утворенням поля, яке стягується в кожен фо-
кус соборності. Так, традиція, щоб бути збереженою, повинна 
пройти через загартування раціональною критикою Просвіт-
ництва: від індивідуального поетичного міфу суб’єкта крізь 
особисту критичну рефлексію цінностей традиції до всеза-
гальної соціальної солідарності на інтернаціональній основі, 
яка передбачає не відсутність відмінностей, а їх неістотність 
на тлі спільного знаменника загальнолюдських цінностей. 
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Третій за таких умов вже не постає Трікстером-провокато-
ром, підступним агентом відмінності, а перетворюється на ге-
роя відновлення спільності, солідарності, універсальності, со-
борності, зближення тих, хто по факту і так є одним соборним 
цілим, але забули про це. Недарма «примирення з Батьком» 
виступає однією з останніх найважливіших стадій мономіфу у 
Дж. Кемпбела, реалізуючи конфуціанську формулу погоджен-
ня індивідуальності (серця, парадигми «Я») і соціальності 
(правил, синтагми «Ми») [287; 304, 69–78]. Зазначене дозволяє 
зробити висновок, що для сьогоднішнього суспільства важли-
вим є пошук нових проектів актуалізації традиції, позбавленої 
її попередніх віджилих гротескних форм, але актуалізованої 
через діалог, поліфонію культур та інтернаціоналім (не плу-
тати з мультикультуралізмом). Мова йде вже не про критику 
класичної патрональної гегемонії традиційного тоталітариз-
му, а про деконструкцію неоліберальної постмодерної контр-
гегемонії трангресивної трікстеріади шляхом діалогічного 
(метафізичного та діалектичного одночасно) синтезу універ-
салізму (критичного марксизму) і традиціоналізму (цивілі-
заційного історизму), соціальної солідарності та культурної 
ідентичності, «Я» та Іншого через етичного суб’єкта Третього 
(«другого Іншого» в любові). Свідоме повернення до Батька 
(традиції) дозволяє колишньому розчарованому діалогісту не 
лише врятувати апропрійовану плюралізмом філософію діа-
логу, але й використати колись ворожий діалогу структурний 
психоаналіз як інструмент зміцнення буберизму у постмодер-
них умовах.

Все це здійснюється заради припинення процесу нівелю-
вання Іншого в умовний означник, заради прориву в любов до 
нього крізь символічний екран, заради роздертя завіси Уяв-
ного назустріч Реальному. Коли мова йде про боротьбу геге-
монії та контргегемонії, консерватизму та неолібералізму, за 
допомогою критичної теорії марксизму можлива негативна 
програма звільнення — сувора наукова критика гірших сто-
рін неолібералізму, — а за допомогою цивілізаційної концеп-
ції традиціоналізму — позитивна програма зведення дому 
культури заново — етична світоглядна побудова новітніх за-



Євгенія Більченко

■ 417 ■

сад діалогу, втілених в його архаїічних первинних засновках: 
античній філософії Сократа, християнстві, універсаліях Сходу 
і Заходу. Якщо методологічно синтезувати психоаналіз Реаль-
ного, який апофатично репрезентує А. Бадью, ідентифікуючи 
любов з припиненням інерції Символічного, ранню катафа-
тичну релігійну буберівську філософію діалогу з Богом як з 
«Ти» та православну альтруїстичну соборність як усвідомлене 
Символічне Реальне, вони разом утворять потужну альтерна-
тиву глобалістичній загрозі, фіксуючись одночасно на ради-
кальному науковому антиглобалізмі (соціальному універса-
лізмі), сакральній етиці «обличчя» та живому традиціоналізмі 
як на трьох надлишках, які не суперечать одне одному ні за 
місцем розташування (всі вони –маргінальні стосовно глоба-
лізму), ні за змістом (усі вони реставрують суб’єкта як Реаль-
не). Не треба боятися синтезу революційного та традиційно-
го Ближнього. Акцентуємо ще раз: революція є актуалізацією 
традиції революцій через надання їй імені, традиція пережи-
вається суб’єктом революційно: поетично та критично. По-
зиція і негація, традиція та інновація, повернення і розрив, 
онтологія присутності і онтологія надлишку є, відповідно, ба-
дьюанським, лаканівським та буберівським жестами розшив-
ки і перепрошивки, що здійснюються діахронно і синхронно, 
синтагмально та парадигмально, метафізично та діалектично 
водночас. Релігійний традиціоналізм і світський марксизм не 
є альтернативами: протилежностями їх робить риторика при-
мусових відмінностей задля фрагментації та монополізації 
влади.

Взаємодія традиціоналістського та революційного фі-
гур Ближнього як розриву і синтезу одночасно може викли-
кати стан «очуднення» (рос. Неологізм з двома літерами  
«Н» — «о-страННение» за В. Шкловським [559, 15; 560]) як 
вміння поглянути на звичні речі під незвичним ракурсом,  
усвідомлюючи знайоме як підозріле, а підозріле як знайоме і 
рідне. Очуднення передбачає спроможність, вириваючи речі 
з контексту звичного «впізнавання», створювати нові ком-
бінації старих елементів, виявляти збіги і спільні архетипи у 
позірно протилежних феноменах. Очуднення є виявом ради-
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кального розриву з Символічним як нетотожності події плану 
іманентних правил, притаманних для панівної ситуації. Ви-
значене як розрив, тобто як подія революції, або метафізич-
на подія-істина, очуднення становить вершину універсальної 
відкритості світові та унікальний прийом емансипаційної  
художньої творчості з колосальним визвольним потенціалом. 

Говорячи про органічне погодження позиції і негації, ре-
волюції і трансляції, інновації і традиції, звільнення і прими-
рення, розриву і синтезу, протиставлення і повернення, ба-
дьюанства і гегельянства, ми не спростовуємо повністю ідею 
радикального розриву з Символічним заради Реального у 
марксистському психоаналізі, але доповнюємо її усвідомле-
ним входженням людини у Символічне Реальне, обраного не 
механічно, а за довільним етосом, за категоричним моральним 
імперативом, за усвідомленою необхідністю свободи в межах 
цивілізаційного цілого і цілого світу, до складу якого входить 
та чи інша цивілізація. Не може довго існувати у вакуумі пара-
дигма абстрактного «добра» як формули солідарності «неза-
доволених», який об’єднує одна лише спільна негація: обов’яз-
ково на зміну негативній повинна прийти позитивна етична 
програма. 

При цьому традиція може бути відроджена лише через 
революційного суб’єкта: у такому сенсі вона передбачає інди-
відуальну творчу ініціативу та цивілізаційну пам’ять, онов-
лену через особистий поетичний міф на рівні етики та через 
соціальну солідарність на рівні політики. Революції надається 
ім’я з попереднього символічного арсеналу традицій. З іншо-
го боку, революційний рух має трансцендентальне джерело. 
Тому революція лежить одночасно в синтагмальній та пара-
дигмальній площинах. Традиційний метафізичний розрив не 
може обійтися без діалектичного синтезу нестач як подолан-
ня попередніх флуктуацій розвитку. Тому і традиція є двоя-
кою, синтагмально-парадигальною. Варто зауважити, що для 
уникнення гіпертрофії консервативності у сфері культури на 
перше місце має виходити емоційний аспект традиції в пое-
тиці та раціональний — у сфері політики. Сингулярність і уні-
версальність, раціональність та емоційність роблять соціаль-
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ну солідарність умовою особистої творчої реалізації: традиція 
постає як безперервний процес творення нових смислів через 
старі смисли, мікрокосмос стає фокусом макрокосмічного поля  
і навпаки. 

Якщо культ відмінностей в мультикультуралізмі реляти-
вує світ і обертається волюнтаризмом Іншого як Уявного, нам 
необхідно відмовитися від Іншого, надто Іншого, та поверну-
тися до першопочаткової буттєвої тотожності на новому вит-
ку діалектичного усвідомлення тотожності не як тотальності, 
а як єдності у багатоманітності. Відмінності між людьми є са-
мим законом буття, але ще більшим буттям є екзистенційна 
єдність людства як предмет «філософської віри». «Туга» за  
універсальними екзистенційними смислами (універсаліями) 
як реакція людського духу на примусовий плюралізм має поро-
дити щось третє, надлишкове, зайве, вкрай нееобхідне, і сліди 
його необхідно шукати саме в етичних вимірах. Ми пропонуємо 
використовувати етичне слово «самість» замість політично- 
го слова «ідентичність», моральне слово «Ближній» — за-
мість естетичного слова «Інший» і соціальне «тотожність» —  
замість ліберального слова «толерантність», щоб не стигмати-
зувати традицію улюбленим принципом лібералів — гротес-
кним нальотом пафосної ностальгії. 

На часі постало питання про повернення до універсальної 
етики євангельських смислів, до комунікативних проектів за-
гальної егалітарності як екзистенції. З точки зору негативної 
теології А. Бадью, який вводить логіку «Того ж самого» [82, 60], 
під єдиною для всіх істиною мається на увазі істина суб’єкта, 
існування якого постає як «буття безсмертного» — буття, яке 
виривається за межі заданих правил і виражає себе у подіях, 
що першопочатково не мають імен, бо вони — революційні, ін-
новаційні, вакуумні, незвичні, неідентифіковані. Мова йде про 
появу нового дискурсу, відмінного як від класичного модерну, 
так і від некласичного постмодерну, тим більше, від глобалізму 
та мультикультуралізму. «Етику події», яку пропонує А. Бадью, 
не можна назвати прикордонним дискурсом між модерном і 
постмодерном [288, 52-53], вона являє собою мандрівний над-
лишок стосовно них обох, відмовляючись (на відміну від транс 
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культури) від прикордоння), і ядро цього надлишку — в хрис-
тиянській ідеї людини як суб’єкта любові. Третій, отже, у сто-
сунках між «Я» та Іншим є тим самим (Другим, внутрішнім) «Я» 
та тим самим (Другим, внутрішнім) Іншим, взятих в іпостасі їх 
суб’єктності як здатності до любові, вірності, самості, совісті, 
відданості, вияву суб’єктності як симптому надлишку і нестачі, 
до реалізації близькості й солідарності через одиничність. 

Фігура етичного, істинного, буттєвого Третього як суб’єк-
та (Другого Іншого), реконструйована через погодження тра-
диційного християнства з інноваційними проектами марксиз-
му та структурного лаканізму, є реальністю, яка противиться 
сучасній науковій мові і має здатність воскресати, пручаючись 
потоку означувань. Поява Третього у діалозі — це припинення 
бігу замкнутим колом між тим самим і тим самим у фаталь-
ній приреченості часу як вічного теперішнього, як публіци- 
стичної миті симулятивного екстазу комунікації без минулого 
та майбутнього, заснованій на рекламній політичній пам’яті. 
Реальність суб’єкта виходить за межі номінації та денотації, 
вимагаючи від нас визнання її сутності замість насаджування 
рекламної пам’яті. Суб’єкт хоче пам’яти, хто він є: він одночас-
но декларує подію і залучений до неї. Як активіст події, який 
зберігає їй вірність, він є «безсмертним» [82, 78], оскільки до-
лає детермінацію зовнішніми чинниками, абсурдно тримаю-
чись на тому, що ще не є, завдяки власній мужності бути всу-
переч «здоровому глузду». Те, що постає, є подією, тим, що не 
випливає з плану іманентної ситуації, суперечить правилам 
ігор світу і розриває з ними, продираючись за межі символіч-
ної примусової ситуації уявного діалогу з символічним Іншим 
чи з уявними корпоративними іншими в межах «культурної 
дипломатії».

Реальне як пам’ять Третього — це особливий синтагмаль-
ний простір, де діє аналітик, трігер, хірург, діагност, а не ди-
пломат, лицемір чи конформіст. Будучи надлишком стосовно 
даної ситуації, подія вимагає від суб’єкта вірності, яка назива-
ється безсмертною «істиною»: так, подія Воскресіння Христа 
вимагає від апостола Павла абсолютної відданості, що лягла 
в основу його проповіді. Суб’єкт передує істині події, але од-
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ночасно істина-подія творить суб’єкта завдяки його упертості 
всупереч тиску автоматичного смертного режиму трангресії 
та ентропії. Зло визначається як релятивне переривання мо-
ральної істини під впливом егоїстичних інтересів суб’єкта, 
здатного зрадити свою вірність події як самості. Зло пов’язане 
з руйнівним прагненням до смерті через ідентифікацію з фан-
тазмом. Будучи одиничною, суб’єктивною, сингулярною, істи-
на є тим, що підходить для усіх: вона є універсальним нача-
лом Всесвіту, його вакуумом і його ж адекватною структурою. 
Якщо представити діалог як істину, то це буде подія зустрічі 
двох чи більше травм суб’єктів внаслідок прориву співбесід-
ників до свого Реального, до любові як обопільної нестачі в 
сакральному та побутовому, сприйнятих на рівних началах як 
ієрофанії божественного. 

Одночасно діалогові як екзистенційній зустрічі людини 
з людиною можуть бути притаманні риси мистецтва (якщо 
мова йде про спілкування автора і читача в тексті), риси полі-
тики (якщо мова йде про братання на війні колишніх взаємних 
солдатів-вбивць), риси науки (якщо мова йде про одержимість 
відкриттям групою вчених у справжній дискусії). Оскільки 
будь-яка подія є співподією, суб’єкт на межі з Іншим як носій 
універсальної етики якомога точно передає сутність діалогу у 
його первинному значенні єпіфанії. Суб’єкт діалогу знаходить-
ся на перехресті між морально-раціоналістичним модерним 
суб’єктом Габермаса/Гайдегера (Едипом) і чуттєво-перверзив-
ним постмодерним суб’єктом Фуко/Ніцше (Анти-Едипом), од-
ночасно складаючи позитивну альтернативу, як розколотому 
суб’єкту Альтюсера у стані паралельного деїстичного співіс-
нування у ньому тілесної та ідеологічної сутностей та залеж-
ному суб’єкту Лакана, що затуляється від реальності об’єкту- 
тіла ідеологією зшивки. Сучасна людина не обов’язково тільки 
мислить, або тільки бажає, або тільки роздирається, або тіль-
ки зашивається. Вона робить перше, друге, третє, четверте, але 
вона не стає особистістю, доки не припинить у собі звички до 
першого, другого, третього, чевертого і т.д. у якості фантазмів, 
доки не зробить свідомий етичний вибір всупереч самій собі 
хибній і своїм уявним звичкам та ілюзіям характеру і не звер-
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неться до себе реального й одночасно до реальної іншої люди-
ни в любові. Любовно-братерьский суб’єкт — це суб’єкт звер-
нення, подібний до апостола Павла як героя християнства і 
марксизму одночасно: така людина не просто вірить в істину 
(переконаність), але й несе її іншим (любов), виявляючи впер-
тість (надію) на цьому важкому шляхові. Поєднання трьох хри-
стиянських чеснот (віри, надії і любові) як ознак істинної події 
передають три стани суб’єкта: переконання, сподіванння та  
діяння як ознаки революції духу. Єдність традиції та революції 
у діалозі дозволяє вважати його метафізичним та діалектич-
ним одночасно, таким, що містить вищу беззмістовну непар-
ність цих шляхів думки.

Використавши у якості методології синтез позитивної он-
тології присутності християнства (православної софіології, 
теологічної та ідеалістичної діалектики) та постлаканівського 
теоретичного структурного психоаналізу (фрейдомарксизму 
з елементами метафізики) ми плекаємо надію, що нам вдало-
ся «вийняти» вчення Е. Левінаса, як й інші діалекти філосо-
фії діалогу, з мультикультурної апропріації. Діалог становить 
щось третє (надлишок) порівняно до глобалізму, уособленням 
якого є модерний суб’єкт Габермаса та мультикультуралізму, 
уособленням якого є постмодерний суб’єкт Фуко. Говорячи  
теологічно, глобалізм і мультикультуралізм як дві сторони 
однієї медалі ринкового імперіалізму можна порівняти з дис-
позицією схожої на глобалізм тотальної еллінської мудрості, 
відповідно до якої увесь світ уявлявся як замкнутий цикл 
розумної доцільності та з диспозицією іудейського дискурсу, 
який передбачав виключення з космічного порядку шляхом 
одиничного знамення, що можна порівняти з риторикою від-
мінностей, притаманних для мультикультуралізму. Завдяки 
дихотомії «глобалізм — мультикультуралізм», або «еллін —  
іудей», замкнутий цикл чергування ліберального і радикаль-
ного світів, де космополітизм виходить з пріоритету етно- 
центризму і навпаки, маємо типовий ще з давніх часів біг 
замкнутим колом від Уявного Чужого до Символічного Іншого 
і назад до Чужого, без прориву у Третього як в Реальне.

Але пам’ятаємо: між тотальністю мислення і тотальністю 
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насолоди існує просвіток, який відкриває місце всезагальній 
одиничності любові. Він показує умовність вибору між дво-
ма видами партикулярностей, що доповнюють одна одну. У 
цьому аспекті діалог є просвітком Ближнього (Третього, Дру-
гого Іншого, універсального етичного суб’єкта, Реального), 
що протиставляє себе глобальному партикуляризму Уявного 
Чужого та мультикультурному партикуляризму Символічно-
го Іншого. Діалог є універсально-етичним діалектом солідар-
ності, суголосним психоаналітичному радикальному розриву 
та традиціоналістському діалектичному синтезу водночас: він 
являє собою зустріч з Реальним, обопільне зіткнення травм, 
внаслідок якого формується тотожність суб’єктів, їм відкри-
вається загальна істина мудрості любові (Софії). Така істина є 
абсолютним виміром діалогу, який перетворює відмінність на 
суголосне «Ми». 

Говорячи про істину, хотілося б уникнути спокуси запов-
нювати її конкретним цивілізаційним змістом, щоб не спотво-
рити універсальність партикулярними швами. Але залишати-
ся виключно на позиціях негативної онтології (і в цьому ми 
посперечаємося з А. Бадью на користь В. Малахова) — це на-
ражатися на небезпеку нової постмодерної шизофренії та по-
вернення ліберально-радикальної тавтології в образі лівого 
популістського тренду. Саме тому ми намагаємося доповнити 
бадьюанське зяяння соборним позитивним змістом — тра-
дицією, яка переживається суб’єктом як власна екзистенція 
(софіологічна подія), поєднуючи порожнечу з повнотою, ви- 
хід — з поверненням. Ми дозволили собі критику колись від-
стоюваного нами ліберального варіанту філософії діалогу, 
щоб віднайти ті глибинні рівні в структурі культурної актив-
ності, які інтеріоризовані у духовному світі суб’єкта як його 
екзистенціали, які складають підтекст створених ним текстів.  
Як фігура посередника, Третій забезпечує діалектику діалогу, 
але перервати її на користь натхненної миті, якщо радикаль-
ний розрив є необхідним, нам прийдеться, повертаючи собі 
право на очисний біль. Реконструкція суб’єкта в етичному уні-
версалізмі — це завжди біль, який свідчить про духовне зці-
лення людини. І воно наступить, якщо суспільство буде руха-
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тися від атомарних індивідів глобального мультикультурного 
дигітального світу до духовної революції інтернаціональності 
та цивідізаційної традиції пам’яті, взятих разом, у єдності лю-
бові як діалогу та діалогу як любові, єдності у багатоманітно-
сті та багатоманітності у єдності, монізму і поліфонії, що не 
суперечать одне одному.



ПІСЛЯМОВА:
РОЗЧАРУВАННЯ В ДІАЛОГАХ ЯК ШЛЯХ 

ДО ДІАЛОГУ





У здійсненому дослідженні ми спробували, застосовую- 
 чи концептуальні підходи структурного психоаналізу 

(зокрема, постлаканівську школу Люблян), фрейдомарксизму 
(зокрема, вчення А. Бадью про етику події) та семіотики куль-
тури (зокрема, класичну теорію Р. Якобсона та некласичну 
концепцію Ж. Дерріда), критично переосмислити філософію 
діалогу у двох її головних напрямах: буберизм (вчення «Я — 
Ти» М. Бубера) та левінасизм (вчення про «обличчя» Е. Левіна-
са). Основний вектор критики спрямований у роботі не проти 
автентичної діалогістики, а проти її викривлень у глобально-
му світі цифрового мультикультуралізму. Враховуючи, що го-
ловні досягнення гуманістичної думки про Іншого «Вільного 
єврейського дома учіння» ХХ століття, вносячи відмінність 
часу та Іншого в тотальність буття та трансцендентального 
модерного «Я», відповідали міжвоєнній та повоєнній ситуації 
з її кривавими тоталітарними режимами, були надзвичайно 
актуальними в тодішньому хронотопі, ми насмілюємся ствер-
джувати, що нині, на початку та в першій половині ХХІ сто-
ліття їх буквальне прочитання може призвести до катастро-
фи. Апропріація діалогічної філософії політичними трендами 
символічного ринку призвела до виймання з дискурсу діалогу 
елементів духовності, онтологічності та сакральності. Позбав-
лення іпостасей «Ти» та «Іншого» універсального змісту «об-
лич» Бога (етики та метафізики) викликало до життя постмо-
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дерністьку стратегію інших, надто інших, розділених уявними 
ідентчиностями, — символічними статичними маркерами, не-
обхідними для динамізації транснаціонального капіталу, який 
просуває себе через фрагментацію та перемогу «в деталях». 
Плюралізм став формулою сучасного пригнічення, а Інший — 
волюнтаристською фігурою. 

Враховуючи номінацію вакууму, яким у символічній струк-
турі традиційної влади була фігура Іншого як агента позасві-
домого, можемо констатувати, що з крахом патрональних 
суспільств і «смертю Батька» ретериторизація як видиме роз-
маїття сталих культурних ідентичностей, що є маскою детери-
торизації єдиного ринку, значно полегшилася: адже люди самі 
добровільно відддають свою свободу суспільству горизон-
тального та вертикального контролю з боку машини як пер-
верзивної копії Батька, покликаного здійснювати за них вибір 
в умовах відчуження та шоку. Ринок потребує маркетингового 
поділу аудиторії на закриті цільові кластери, у яких мобіль-
ність індивідів обмежується заради розширення мобільності 
капіталу. 

У результаті конфлікт між часом як виміром капіталу і 
простором як виміром праці поляризується на зовнішньому 
рівні капіталу при одночасній компресії часу і простору, праці 
й дозвілля на внутрішньому рівні роботи індивіда за екраном 
комп’ютера при ослуговуванні потреб ринку at distance, зокре-
ма, під час пандемії Covid-19 та самоізоляції. Усі працівники — 
герої модерну та посмодерну, «персонажі» Габермаса і Фуко, 
Гайдегера і Ніцше, паломники і фланери, бродяги і туристи, 
обмежені програмами пересування, — зміщуються в горизон-
тальну синтагму простору, будучи прикріпленими до місць  
реєстрацій. 

Скажімо навіть більше: базова травма капіталізму як кон-
флікт простору і часу з інтерсуб’єктивного протистояння лю-
дей часу та людей простору перетворюється на протистояння 
між людьми як такими та абстрактною машиною, яка обслу-
говує у часі глобальний капітал мережевого суспільства. Світ 
закривається при одночасній декларації відкритості. Політи-
ка подається як аполітичність. Ідеологія називає себе власною 
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відсутністю. Несвобода сковує за умов риторичної декларації 
«свобод». Право на гласність вбиває право на таємницю. 

Психологічні механізми інтерактивності, зворотною сто-
роною якої є масова інтерпасивність, втілюється в екстатич-
ній, пласкій, широко розлитій комунікації в мережах, ознака-
ми якої є віртуальний фашизм, кібербулінг, пусте мовлення, 
прихована пропаганда та наявність вертикальних хабів управ-
ління в роїнні мемів як складових медіа-вірусів психотичної 
інформаційної війни в «глобальному селі». Численні заміс-
ники колись єдиного сакрального цензора утворюють новий 
тип цензури — не командно-адміністративної, директивної, 
а рихлої, розсіяної, рідинної, яка фіксує перехід від класично-
го до ліберального (точніше, неоліберального) тоталітариз-
му, що тримається на естетизації катастрофи, «постправді»,  
роїнні кліпових фрагментів інформації, релятивації множин-
них суджень, симуляції, нігілізмі та репресивній естетиці ба-
жання — результату трангресії позасвідомого у стан невинос-
ної насолоди, позбавленої едипальних табу. У результаті за 
мультикультуралізмом приховується гіперглобалізм, «кольо-
ровий» тренд приховує чорно-біле насилля «своїх» та «чужих», 
розділених на прийнятних для ринку «хороших інших» (номі-
нованих, легітимованих, толеризованих) та «поганих інших» 
(монстрів, витіснених на периферію культури благополуччя). 

У зазначених умовах Інший як уявний сценарій перетво-
рюється на сервісний додаток до транснаціонального ринку, 
який володарює, розділяючи людей і тримаючи їх на «безпеч-
ній» відстані політики ідентичностей та риторики відмінно- 
стей. Фігура Іншого ніколи не зможе стати героєм Одкровен-
ня: проникнення йому « в душу» — неможливе в силу його 
гладкої, поверхневої та позбавленої тріщин непроникної 
ідентичності, покликаної відігравати роль ілюзорно-компен-
саційного механізму заповнення розривів ідентичності «Я». 
В уявному «ворогові» розчаровуватися ще складніше, ніж в 
уявному «другові», оскільки Чужий став тотальним панівним 
означником, породженим фантазмом «Я», що маніпулює ним в 
трангресивній формі (репресивна толерантність)і саме підда-
ється маніпуляціям (пасивна толерантність). 
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Непроникність Іншого змінила характер насилля: із реаль-
ного, пов’язаного з травматичним ударом по ядру ідентично- 
сті Іншого, воно перетворилося на символічне, пов’язане з  
приписуванням Іншому зручного наративу («ярлику») як 
уявної історії, створеної у процесі комунікації. У результаті 
усі спілкуються з усіма, але відбувається діалог глухих, поз-
бавлений онтологічних адеквацій пошуку єдиної істини, яка, 
подібно до «невисловленого», плаває в паузах між репліками. 
Прагнення подолати легітимований парадокс Іншого як фігу-
ри Пана та часу як фатального бігу замкнутим колом між попу-
лістами з різних боків, ми насмілимося нагадати етимологію 
грецького терміну «діалог» — dialogos — взаємопроникнення 
смислів, — яке передбачає глибинне семантичне спілкування 
із залучення Логосів — архетипних значень, які пручаються 
символізації, утворюючи зяяння у символічній мові насилля. 

Зяяння завжди передбачало паузу — «тріщину» між реплі-
ками мови, яка утворює простір сакрального мовчання, вті-
лений у фігурі Третього як посередника між співбесідниками, 
який подібний до горизонту: він існує, але віддаляється мірою 
наближення численних траннсформерів до межі трансформа-
цій — екзистенційного почуття абсурду, імені Бога, беззміс-
тової непарності сущого, нульової точки на перетині вісей 
синтагмальної просторової горизонталі та парадигмальної ча-
сової вертикалі в хронотопічній структурі комунікації. У цьому 
світлі ні постмодерністське тлумачення стосунків з Іншим як з 
панівним означником, у конотаціях якого визначається Ego, не 
може нас зодовольнити. Воно містить у собі небезпеку ковзан-
ня поверхнею у церемоніальному снобістському та ситуатив-
но-формальному, «партнерському» спілкуванні, що призво-
дить до втрати самості через розчинення в інших в мені або 
мене — в інших і завершується новим тотальним контролем з 
боку ліберал-демократії та її головного дигітального героя — 
кібернетичного замісника Батька, — який піддає калькуляції 
наші емоції, думки, почуття, спогади, переживання, позбавля-
ючи кожного індивідуальності. 

Діалог же передбачає злиття двох чи кількох суб’єктів спіл-
кування у розумінні, коли вони постають єдиним цілим, але 



Післямова: розчарування в діалогах як шлях до діалогу

■ 431 ■

кожен не втрачає своєї автентчиності. Іншими словами: лібе-
ральна іронія плюралістичного проекту політики ідентичнос-
тей, адепти якої тримають на «рятівній» дистанції численних 
інших, управляючи ними як носіями власних означників, не 
здатна вийти на ідеал діалогу — єдність у багатоманітності. 
Перед лицем єдності як універсалій культури відмінності ніку-
ди не зникають: вони просто втрачають абсолютний характер 
і сприймаються як такі, що обумовлені самим буттям, — їх не 
менше (але і не більше), ніж цього вимагає буття як співбут-
тя, як істина-подія, як авторство та взаємне творення людьми 
одне одного. 

Саме завдяки істині Цілого діалог не сумісний з так зва-
ним «дискурсом» «множинних» ідентичностей, який являє 
собою стихійний потік довільних знаків, що наповнюються 
значеннями у часовій парадигмі символічної комунікації, до-
вільно маніпулюючи означниками та означуваними, подіями 
та спогадами, оригіналами та копіями, нападом та захистом, 
агресором та жертвою. Діалог — це не травма, не примусо-
ва тиранія покаяння, не ризома і не мережа, не доцентрове  
зовнішнє сходження діахронії рекламної, безпам’ятної темпо-
ральності, у рамках якої втрачає значення розрізнення знаку і 
значення, Логосу і Письма, речі та імені. Прагнення повернути 
діалогу його істинний смисл не шляхом замовчування остан-
ніх «речей» з метою повернення істинності використаним не 
за призначенням словам, а шляхом виймання діалогу з лабет 
апропріації, призвели до реабілітації фігури Третього (Духу 
Цілого, священного мовчання, повної пустоти) в діалозі як 
спільної одухотореної основи взаємодії (Г. Марсель, М. Бахтін, 
Е. Левінас). 

Залишається зрозуміти місце Третього. Де розташована 
ця спільність? Діалог — це завжди взаємна відкрита царина 
обопільного проникливого спілкування двох чи більше суб’єкт- 
ностей у формі інтерсуб’єктивності, вона являє собою усві-
домлене злиття двох чи клількох нестач, оголеностей, страж-
дань реальних людей в універсальне вразливе «Ми» у ситуації 
справжнього нещастя в Реальному, поза ланцюгами символіч-
них означників. Діалог не просто не можливий без універса-
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лістичного знаменника реальності як втрати, яку символіч-
ний «дискурс», позбавлений онтологічного статусу, виключає. 
Діалог не можливий без його розгляду у двох вимірах: мета-
фізичному та діалектичному. Дана монографія була замисле-
на як сповідь колишнього розчарованого діалогіста, що надто 
тісно співміщав діалог з «глобальною культурою» (щоправда, 
не заради виправдання, а заради правди, відмітимо: не у зна-
ченні глобалізму як «плавильного котла» уніфікації), але че-
рез релятивність як м’яку постколоніальну форму легітимації  
відмінностей в гегемонії. 

Гегемоном є глобалізм, а мультикультуралізм підтримує 
його самовідтворення шляхом показного ритуального само- 
обмеження. Саме тому у нашому розумінні діалог не співпадає 
ні із знаковим дискурсом, ні з глобалізмом, ні з мультикуль-
туралізмом, ні з будь-якими іншими формами оперативної 
«партнерської» прагматичної комунікації у мережевому світі, 
де екран замінює пам’ять на чисто комунікативну подію. 

Діалектика діалогу як наскрізного руху Логосів передба-
чає поступове, поетапне, послідовне, еволюційне наближення 
до фігури «не-Я» через її перетворення від Чужого (ворога, 
носія мови ненависті) через Іншого (дивака, носія мови толе-
рантності) до Ближнього (друга, носія мови солідарності та 
любові). Спроба співмістити синкретизм діалогу з гегельянсь- 
кою діалектикою дає суттєві реузльтати, якщо еволюціонує 
сам Третій: від міри порівняння «своїх» та «чужих» в хаотич-
но-космічній міфологічній дуальній географії через формулу 
активної толерантності у спілкуванні з Іншим до так званого 
«другого Іншого» — не зовнішнього Третього (Закону), а внут- 
рішнього Третього (Над-Закону, Благодаті), яка присутня в нас 
у вигляді смертності, оголеності, нестачі, вразливості, совісті, 
самості як надлишку справжнього буття (нестачі в психо- 
аналізі). 

Позитивним уособленням Третього у традиціоналізмі є 
соціокультурна цивілізаційна пам’ять як носій Логосу. Якщо 
скоротити виклад до формули, то виходить: діалог — це інди-
відуальна пам’ять про спільне «Ми» виражена через паузу між 
нами. У цьому значенні «полікультурність», «дискурсивність» 
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і навіть «транскультура» є формами квазідіалогу, соціальними 
патологіями любові, механізмами інтерпеляції та перверзії. 

Утім, Третій може поставати не лише у позитивній онто-
логії: як стале ядро архетипу (для метафізики) або як дина-
мічний закон еволюції (для діалектики). Крім позитивної тра-
диціоналістської та діалектичної програма буття, існують ще 
три: негативна діалектика постмодерну, яка заперечує образ 
Третього, зводячи його до значущого відсутнього, негативна 
онтологія психоаналізу, що інтерпретує Третього як зяяння 
(порожнечу, Ніщо, вакуум, «прокол») та онтологія надлиш- 
ку — суб’єкта як надлишку, яка виявляється найбільш близь-
кою для нашої гіпотези Третього як внутрішнього «другого Ін-
шого/«Я». Якщо Третім є суб’єкт як носій істинної події, діалог 
як риторика відмінностей перетворюється на універсальну 
етику, пройшовши вишкіл структурним психоаналізом. В усіх 
моделях (позитивній, позитивно-діалектичній, негативній, 
негативно-діалектичній та моделі надлишку) образ Третього 
може бути як діалектичним мірилом одухотворення Іншого 
шляхом його наближення до «мене», так і метафізичним пе-
рериванням чужості миттєво, у стані озаріння чи просвітленя. 
Але ким би не був Третій, або чим би він не був — синтезом чи 
розривом, протиставленням чи поверненням — його присут-
ність у діалозі повертає діалогові справжність. 

Метафізичний діалог більше притаманний для станів рап-
тової любові у традиціоналізмі та марксизмі (радикальний 
розрив з інакшістю, консервативна революція, спонтанне по-
вернення до Батька), а діалектичний — властивий для станів 
поступового нарощування дружби (онтологізації) в еволюцій-
ному проекті. 

Буття Третього як повної пустоти чи пустої повноти як 
взаємного руху від пустоти значення до повноти знаку у син-
тагмі і від пустоти знаку до повноти значення у парадигмі на 
рівні семіотики ліквідує недоторканість уявного сценарію 
ідентичності Іншого як клішованого героя, що складається з 
«правильних», висловів, комбінується нами за допомогою ци-
тат, пояснюються через самопосилання, утворюючи ідеоло-
гічну «зшивку» зручного та одомашненого інакшого. Фатич-
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на (пуста) функція «зшитої мови» дозволяє захиститися від 
справжнього Іншого семіотичним екраном ідеалізації/демоні-
зації, оберігаючи від травми, яку відчуває людина при зустрічі 
з власним несвідомим, з власним Реальним, з власною неста-
чею, про яку їй нагадує Інший, якщо він постає таким, яким є 
він сам по собі, а не в уявному образі об’єкта бажання — ідеаль-
ного двійника, що представляє собою ентропію стадії «дзерка-
ла» в житті дорослої людини. Саме тому в мультикультурному 
суспільстві, при усій позірній багатоманітності комунікацій, 
справжнього діалогу не відбувається: йде бесіда між «своїми» 
та «прирученими чужими», зачарування квазідалогами. 

Пусте мовлення квазідіалогу не можна назвати чисто ілю- 
зорним, вигаданим чи симулятивним: будь-який постмодер-
ний жест порожнечі є глибоко репресивним, оскільки прихо-
вує у собі самообожнення травми як глобальної «ікони» «жер-
товного» стилю, який завершується постмодерними формами 
расизму та неонацизму. Порожнеча наповнюється іменами 
нових кумирів, частина з яких є відверто антилюдяними в 
своєму радикалізмові Fa, а частина — представляє собою при-
стойне, сентиментальне маскування антилюдяного м’якими 
ліберальними силами Antifa. У своїй роботі ми спробували вда-
тися до критичного розшивання «жорсткої» та «м’якої» ідео-
логій через показ діалогу поза символічними пристібками, в 
Реальному як в Третьому, тобто у стані солідарності, любові 
та близькості, коли повернута тотожність між людьми за умов 
усвідомлення репресивності культивування їх іншості є ні в 
якому разі не тоталітаризмом, а справжнім біблійним братер-
ством в істині: чи то істині загального позитивного блага, чи-
то в негативній істині загальної незадоволеності відсутністю 
блага у світі, де діє суб’єкт любові (Безсмертя). 

Третій — це сам суб’єкт, це наш «шлейф», краща наша по-
ловинка, вічна наша нестача і вічний надлишок нас справжніх. 
Це — наша духовна пам’ять про самих себе, якими ми б могли 
й мали б, вочервидь, бути, існуючи за законами мужньої онто-
логії, якби ми справді стали б сакральними героями Бубера та 
Левінаса, а не гедоністичними персонажами Фуко чи Дерріда.

Щоб зробити найповніший висновок щодо природи істин- 
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ного діалогу, наведемо невелику літературну алюзію з класи- 
ки, яка є суголосною поняттю дитячого белькотіння la-lan- 
guage в психоаналізі — мови зі спотиканнями та перериван-
нями, що сходить від немовлят, закоханих, шпигунів, маргіна-
лів та інших виразних суб’єктів надлишку, які розуміють одне 
одного в універсальній етиці любові «без слів», користуючись 
спільною пам’яттю як ознакою самості. Мова йде про роман 
Л. Толстого «Анна Карєніна». Класичний семіотичний приклад 
діалогу в істині-події Реального як у просторі Третього (апофа-
тичного чи катафатичного, присутнього чи відсутнього), який 
здійснюється поза панівними символічними означниками на 
основі скорочення цілих слів до літер, міститься у розмовах ге-
роїв роману Лєвіна та Кітті. 

Наші герої, активізуючи спільну пам’ять, відтворюють 
свої колишні репліки одне одному. Зробити їм це нескладно, 
оскільки вони давно утворюють єдине духовне ціле, перед 
яким тьмяніють колись непримиренні відмінності. Тотожність 
«Ми», універсальна всезагальна смиренна єдність «Я — Ти», 
розширених з інтимного егоїзму пари на космічний альтруїзм 
Всесвіту, репрезентується у знаменитиій сцені освічення Лє-
віна в любові. Пишучи початкові літери найголовніших слів у 
своєму житті («к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т», що означає ко-
дифікваний шрифт: «Когда вы мне ответили: этого не может 
быть, значило ли это, что никогда, или тогда? [499, 424-425]», 
герої рухаються від парадигми до синтагми Р. Якобсона [578], 
від внутрішньої діахронічної доцентрової вертикалі сходжен-
ня до зовнішньої синхронічної горизонталі зміщення, яка пе-
редбачає локалізацію їх часовості у простір статичних значень 
(ядер, архетипів, універсалій), пов’язаних з позасвідомим, яке 
знаходить своє кодування у скороченнях. Герої застосовують 
знаки-індекси (Ч. Пірса) [419, 94], що виконують метонімічні 
функції: дещо подібне віднаходимо у конспірологічних дитя-
чих, шпигунських субкультурних шифровках, які нагадують 
реально-символічну мову люблячих братів в істині на проти-
вагу фантазмічному ідеально-уявному мовленню «закоханих». 
Діалог — це симптом прориву Реального крізь Символічне, а 
не зачарування Символічним. 
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Мовою семіотики це означає: рух від мінливості плинних  
значень свідомості — до стійкості вічних знаків традиції. 
Мовою філософії: рух від темпоральної моделі постмодерну 
(історії, філософії часу) — до топологічної моделі модерну  
(структури, соціології простору). Мовою політики: рух від  
неоліберальних практик управління — до радикалізації полі-
тичної істини в етиці і традиції. Мовою поетики: рух від мета-
фори — до метонімії. Саме у мові, в її космічному спокої, знахо-
дить своє місце героя істини ліричний персонаж Б. Пастернака 
з його знаменитим висловом: «Быть знаменитым некрасиво» 
[453]. Поет творить ідеальні значення, народжуючи нові обра-
зи і метафори не для егоїстичної слави, а для того, щоб потім, 
коли ці індивідуальні породження його свідомості стануть за-
гальними правилами мови, інновація перейшла у літературну 
традицію, негація — у позицію, революція — у консервацію, 
щоб відбувся рух від одягненої в личину суб’єктивності до го-
лої реальності обличчя. Творчість і діалог складають єдність 
індивідуального і колективного, універсального і сингуляр-
ного, семіотичного та семантичного, парадигмального та син-
тагмального начал. 

Можливо, тому герої Толстого Кіті та Лєвін не просто ме-
ханічно поміщаються в синтагму традиції, коли формальна 
об’єктивація їх особистої життєвої творчості обертається пов-
ною екзистенційною «трагедією» (М. Бердяєв), коли індиві-
дуальний задум суперечить нормам духовної культури, коли 
відбувається номінація вакууму (суб’єкта) з боку символічної 
структури і втрата визвольним зяянням свлї самотньої, але 
первозданної краси (згадаймо ілюзорну пристрасть Кіті до 
Вронського, завершену неврозом). У Л. Толстого все відбува-
ється навпаки. 

Тут ми досягаємо вищої формули гармонії, коли історія і 
структура, задум і результат, форма і зміст, ідея та продукт від-
находять баланс у нульовій ступені мови, в мистецтві паузи, 
у беззмістовній непарності імені Бога, у точці перетину вер-
тикальної та горизонтальної осей хронотопу, у єдності мікро-
космосу та макрокосмосу, що в семіотиці східнохристиянської 
сигнатури Софії виражена як соборність, мудрість, жіночість, а 
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в семіотиці психоаналізу — як суб’єкт істинної події (надлиш-
ку) в історії. Іншими словами: коли художник, філософ, поет, 
психоаналітик, ставлячи себе, подібно до китайського мудре-
ця-немовляти, в нульовий центр (Дао), збирає вісі та добирає 
правильне ім’я до події, — ім’я, яке виходить із самої сутнос-
ті події, а не з інтересів зовнішнього світу, про що писали і 
Конффуцій, і А. Бадью, — творчість зберігає свою первинну 
платонівську цноту, свій деміургічний сенс невинного еросу. 
О. Пушкін, який залишив багато конспірологічних дописів на 
полях своїх літературних зошитів, постійно розхитує маятник 
між мовою, яка тисне на нього через Батька, Закон, об’єкт, і 
своїм «Я», яке поступово об’єктивується у мову Батька і знову 
вертається назад. Для позначення єдності індивідуальної па-
радигми та колективної синтагми Й. Бродський використовує 
символіку дієслова як фігури, яка стягує воєдино усі вектори 
(китайський аналог — дитяче місце Цзи або енергія Ци): «Зем-
ли гипербол лежит под ними, как небо метафор плывет над 
нами!» [134, 28-29]. 

Перебування лише в парадигмі «Я», розчиненого в пост-
модерній порожнечі, яка видає себе за простір абсолютної сво-
боди (без Закону), означає больову зустріч людини з травмою 
власного позасвідомого, коли у внутрішньому світі індивіда 
ведуть суперечку багато голосів, що надають її мозкові аль-
тернативні повідомлення. Повідомлення потребують при-
мусового погодження. Щоб позбавитися від інформаційного 
шоку, людині треба здійснити «зшивку», тобто привести їх 
всіх до одномірного рішення, втративши індивідуальність на 
користь перверзії, що вона і робить, здійснюючи самоцензуру 
під наглядом гротескного замісника традиційного Батька. За-
значене доводить, що доктринальні апарати ідеології не є ви-
ключно ілюзією чи брехнею, яку транслюють зовнішні сили, 
щоб підманути народ: це — наші ж власні внутрішні фантаз-
ми, які транслюємо ми самі, щоб видати правду за оману, щоб 
змусити Реальне грати роль репресивного естетичного пер-
формансу під тиском символічних сценаріїв культури, щоб на 
кордоні свідомості та позасвідомого (екстимного) обманюва-
ти самих себе, підкріпляючись символічною мовою ненависті 
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з медіа-пропаганди. Натомість мова як «дім буття» не лише не 
знищує індивідуальність: вона весь світ робить відображен-
ням її «Я».

За правилом зворотності психоаналізу, якщо людина вва-
жає себе поза порядком ідеології, вона у цей час перебуває в 
центрі фантазму. Чим більше людина культивує своє «Я», тим 
скоріше вона його втрачає: «смерть автора» у постмодерні 
ілюструє трагедію чистої метафори, «Я», що є відображенням 
світу цитацій. Чим менше людина культивує своє «Я», тим пов-
нішим воно стає: від східного монізму до поетичної метонімії, 
від пустоти значення до повноти знаку. У семіотиці цей жест 
порівнюється із рухом розімкнення вуст при вимовлянні голо-
сних, що у дискурсі народної традиційної культури і фолькло-
ру означає звільнення і має катарсичний ефект, а в психоаналі-
зі передбачає «розшивку». Справжнє звільнення відбувається, 
коли індивідуальність і соборність сходяться в нульовій точ-
ці суб’єкта (Третьього як переповненої порожнечі), коли го-
лос «серця» починає співпадати з «правилами»: ілюстрацією 
до цієї мудрості Конфуція [287] слугує стадія «примирення з 
Батьком» як одна з останніх стадій мандрів героя у мономіфі 
Дж. Кемпбела [304]. 

Говорячи про органічне погодження традиції і негації, 
метафізичного розриву і діалектичного синтезу, раптового 
звільнення від ворожнечі і поступового примирення з воро-
гом, революції і консервації, ми не спростовуємо ідею ради-
кального розриву у психоаналізі діалогу, але підтверджуємо її, 
допускаючи діалектику там, де метафізика видається утопією: 
в соціумі, в політиці, в дипломатії, в побуті. Не завжди вдається 
«перестрибнути» з мови ненависті на мову солідарності через 
голову толерантності та миттєво полюбити Чужого як Ближ-
нього: іноді має місце поступовість переходу до нього через 
стадію Іншого. 

Традиція може бути відроджена через суб’єкта раптово 
лише в стані любові, в сакральному осяянні: у такому сенсі 
вона поєднує парадигму (сингулярність) та синтагму (уні-
версальність) на емоційному (інтимний поетичний міф осо-
бистого Dasein) та колективному (критично переосмислений 
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архетип групового Dasein) рівнях. У сфері культури на перше 
місце має виходити емоційний аспект традиції, а у сфері по-
літики — раціональний. Сингулярність і універсальність, ра- 
ціональність та емоційність роблять діалог творчим свідомим 
процесом утворення нових смислів через старі, «повернення 
імен» речам, використаним не за призначенням, визволенням 
суб’єкта як вакууму з-під тиску структури та його довільним 
етичним вибором щодо злиття своєї нестачі як симптому з 
твоєю нестачею як симптомом. 

Розчиняючи своє Ego в традиції, суб’єкт не має боятися 
примар тоталітаризму: він не втрачає себе, але розширює свій 
статус до меж цілого, якщо переживає традицію зсередини.  
В індо-буддійській диспозиції мікрокосмос і макрокосмос, 
Атман і Брахман, складають єдине ціле, подібно до океану і 
краплі. У китайській етиці Дао і Де, Поле і Фокус, ціле і частка 
рухаються назустріч одне одному, доки не підтвердять своєї 
тотожності. У православній соборності реалізується містична 
установка на єдиноцілісність людства, коли «Я» виражає себе 
через просякнуту Божественною Мудрістю (софіологічну) 
спільноту, а ціле реалізує себе через «Я». 

Взаємність обов’язків на противагу одиничностей прав 
на Сході робить його не менш діалогічним, аніж Захід, оскіль-
ки виключає егоїстичність атомарних індивідів, реалізуючи 
вищу свободу колективної суб’єктності, солідарності, від-
повідальності. Історичний досвід довів, що у ситуації ката-
строфи суспільство, ґрунтоване на солідарності, взаємній 
виручці і допомозі, виживає ефективніше, а опозиція «Схід —  
Захід» є умовною глобалістичною дихотомією, розробленою 
у межах класичного та нового орієнталізму для реалізації 
політики колонізації, вестернізації та апропріації. Косміч-
на установка, притаманна статичному Сходові на противагу 
динамічному Заходові не знімає відмінностей між людьми і 
не призводить до уніфікації: вона просто робить відмінності  
незначними на тлі спільного знаменника, який є одухотворена 
єдність, морально-етична тотожність людини і людини поза 
пристібками їх символічних ідентичностей, у їх вразливості та 
оголеності. 
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Отже, ми вияснили, що діалог неможливий без пам’яті, без 
Символічного Реального, без Третього як суб’єкта універсаль-
ної етики, а, отже, й без критичного перегляду неоліберальної 
діалогістики крізь призму сучасного критичного психоаналі-
зу, коли подолання старої мови партикулярного діалогу при-
зводить до вироблення нової мови універсального діалогу та 
до перебудови суб’єктності на основі рефлексії, традиції, циві-
лізаційної ідентичності та інтернаціональності. Ціннісні пере-
конання учасників діалогу як архетипічні засади їх ідентично- 
сті не можуть бути вилучені з простору діалогу за порадами 
сучасних прибічників проекту толерантності (начебто для за-
побігання конфлікту), оскільки тоді діалог втратить свій ав-
тентичний сенс і перетвориться на екран, яким ковзають при-
види співбесідників. 

Справжній діалог — це подолання конфлікту, а не його 
уникнення. Втеча від конфлікту породжує вседозволеність 
пасивної толерантності, що погрожує перерости в репресив-
ну толерантність, несучи відповідальність за наявне соціаль-
не зло, за його толеризацію й за перешкоджання здійсненню 
істин-подій, смисл яких загнуздує агресивність учасників ді-
алогу. Любов як солідарна активна толерантність спростовує 
шаблони, якими люди спілкуються на «офіційних зустрічах», 
зриваючи личини і оголюючи обличчя. 

Звісно, що конфліктність діалогу можна спотворити і пе-
ретворити на насилля, якщо пошук травматичного ядра спів-
бесідника має на меті не його моральну підтримку, а його 
переформатування «під себе», створення із нього цілісного, 
уявного образу об’єкта бажання — друга, ворога, Тіні, — з 
якою можна ідентифікуватися через імітацію. Насилля — це, 
коли ти любиш або не любиш Іншого не за його реальні яко-
сті, а за фантазмічні риси, які ти сам йому приписуєш, нама-
гаючись побудувати ідеальний сценарій компенсації власної 
травми. Така монологічна, директивно-адміністративна кон-
фліктність нічим не відрізняється від політики утримування 
ідентичності Іншого на відстані, оскільки знову повертає нас 
до дискурсу влади, риторика якої щодо уникнення «втручання 
у душу» має риси не турботи і поваги до Іншого, а маніпуляції 
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ним, гри з ним та дистанціювання від нього: пряме та непряме 
насилля підтримують одне одного у єдиній матриці самовід-
творення. Діалог цю матрицю розриває. 

Діалог як діалектичний синтез — це рух від Чужого через 
Іншого бдо Ближнього шляхом проходження трьох тез: мови 
ненависті, мови толерантності та мови солідарності. Кожен 
синтез містить розрив як злиття надлишків, тобто діалекти-
ка містить ядро метафізики і навпаки. Погоджена мова хибно-
го діалогу є не просто симулякром: вона представляє собою 
фантазм, який кодує приховане бажання влади, виражене у 
намаганні управляти «хорошим Іншим». Не має значення, які 
методи приборкування Іншого використовується: жорсткі чи 
м’які, тоталітарні чи лояльні, — це все одно крадіжка статусу 
інакшості через гіперболізацію інакшого. 

Діалог як діалектично-метафізичний (синтагмально-па-
радигмальний, універсально-сингулярний) розрив-синтез є 
спробою позбавитися крадіжки Іншого через його зближен-
ня зі мною істинним. Між нами стоїть Третій — нульова фо-
нема, центр без центру, Все і Ніщо, пустота і повнота суб’єкта, 
що не втрачає своєї суб’єктності і не стає чистою абстракцією, 
оскільки буття в Третьому передбачає етичний вибір. Якщо у 
постмодерні інше, надто інше, символічне інше, інше Уявно-
го, породжує сентиментальне у своїй жорстокості насилля, 
то милосердя з усією очевидністю приховується у тотожному, 
братерському, солідарному началі, навіть якщо солідарність 
досягається жорстко. Конфліктність перетворюється на про-
щення, якщо діалог супроводжується оголенням власної не-
стачі перш, ніж шукати слабкості співбесідника. 

Завершимо книгу словами Л. Толстого: «Він часто відчував, 
що іноді під час суперечки зрозумієш те, що любить супротив-
ник, і раптом сам полюбиш те ж саме і одразу погодишся, і тоді 
всі доводи відпадають, як непотрібні; а іноді відчував навпаки: 
висловиш, зрештою, те, що любиш сам і через що вигадуєш до-
води, і якщо станеться, що висловиш це добре і щиро, то рап-
том супротивник погоджується і перестає сперечатися» [499, 
423]. За таких умов відбувається вихід на Реальне — любов 
як злиття нестач, солідарність як щира універсальна єдність. 
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Діалог — це правда відкриття завіси театру на противагу ли-
чині глобалізаційного екрану. Філософія діалогу у сучасному 
суспільстві за допомогою критичного психоаналізу та етики 
універсалізму здатна здолати постмодерну порожнечу на ко-
ристь єдності особистого і загального в живій традиції.
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