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ВСТУП

Як з’ясовує аналіз соціокультурних реалій і соціально-філософської літератури за
темою дослідження, результати якого викладені у цій книжці, характеру соціальних
відносин відповідає не стільки явище обміну, скільки дарування, однак в основі значної
частини відносин у суспільстві і їх науково-теоретичних інтерпретацій перебуває
принцип обміну, чий вплив на соціальну сферу викликає не лише позитивні, а й істотні
деструктивні наслідки (загальною ознакою яких є відчуження). Наявні теоретичні
підходи здебільшого не пояснюють, чому існує множина соціокультурних явищ, які
вдається зрозуміти, трансформувати і створювати завдяки даруванню, а не обміну.
Це проблемне становище потребує дослідження та спонукає наукове мислення до
конструктивної критики «парадигми обміну» (Д. Хоманс) завдяки такій її альтернативі,
як феномен дарування.

Загальна наукова актуальність теми дослідження має такі аспекти:
Соціально-філософський: світова спільнота переходить до постіндустріального,

інформаційного, глобального, громадянського... устрою, відбувається глибока
трансформація соціальних відносин, цінностей; один з аспектів цього процесу можна
охарактеризувати як перехід від парадигми обміну до парадигми дарування (обмін
принципово пов’язаний з матеріальним, а дарування – духовним), у зв’язку з чим перед
соціальними науками постає завдання розробити «теорію дарування» (М. Попович), за
допомогою якої можна пізнавати і формувати нові соціокультурні явища і відносини.

Соціально-практичний: зважаючи на поширення утилітарних, егоцентрованих
стосунків, виникає потреба пошуку шляхів трансформації такого несприятливого для
розвитку соціокультурних відносин становища (обміну відведена значна роль у
конституюванні егоцентричних цінностей, а дару – альтруїстичних). Українське
суспільство перебуває водночас у процесі народження, розвитку і кризи. Українці
зіткнулись з горою проблем, вкрай складних для теоретичного розуміння і практичного
розв’язання: війна; пошук особистого, національного і загальнолюдського сенсу свого
буття; заміщення людських, етичних, близьких стосунків «ринковими», платними,
відчуженими; занепад економіки і виробництва, науки й освіти, медицини і
народжуваності, шлюбів і родин; хабарництво і національний борг; політична,
соціальна, громадянська, міжособиста пасивність, зневіра, взаємна розлюченість,
заздрість та майже всюдисущі брехня і крадіж... І ми або подолаємо ці перешкоди,
або вони зведуть нас нанівець... Як продемонстровано у цій книжці, аналіз явища
обміну допомагає знайти деякі з витоків цих кризових процесів, а використання
соціокультурного потенціалу дарування дозволяє зробити певні кроки у бік вирішення
соціальних питань і проблем, подібних до перелічених.



…

Емоційний аспект: обмін безпосередньо пов’язаний з тим типом ставлення до
реальності, який, наприклад, втілився у буржуазно-міщанському етосі (від обережного,
ретельного рахування і зважування наслідків кожної дії до «ігор обміну»,
«порногламуру» й ін. []) і у гіпертрофованому раціоналізмі («інструментальний розум»),
а також є протилежним тому, що так тісно споріднено з даром та називається людською
пристрастю, справжнім пафосом []: екстатичному, стрімкому, відважному прагненню
людини в цілому долучити себе до реалій, які вона визнає навіть ціннішими за неї чи
щось інше, і для блага тих реалій. Влучно сказав про таку пристрасть Д. Дідро: «Лише
пристрасті, і лише великі пристрасті, можуть піднести душу до великих справ. Без них
кінець всьому піднесеному [sublime] як в моральності, так і в творчості. Витончені
мистецтва без них повертаються до дитячого [enfance] стану, чеснота стає дріб’язковою
[minutieuse]. Помірні пристрасті роблять людей посередніми [passions sobres font les
hommes communs]. Якщо я чекаю ворога, коли справа стосується порятунку моєї
батьківщини, то я звичайний громадянин [citoyen ordinaire]. Моя дружба занадто
обачна [circonspecte], якщо небезпека, яка загрожує моєму другу, не примушує мене
забути про небезпеку, що загрожує мені самому. Якщо життя дорожче мені за кохану, я
такий же коханець, як решта. Пригнічені пристрасті принижують видатних людей
[passions amorties dégradent les hommes extraordinaires]. Примус знищує велич і силу
природи. ... Не буде досконалості ні в поезії, ні в живописі, ні в музиці, коли забобонні
страхи знищать юнацьку свіжість темпераменту. Отже, було б щастям, скажуть мені,
володіти сильними пристрастями. Так, звісно, якщо лише всі вони перебувають між
собою у злагоді [l’unisson]» [].

…

У 1925 р. Мос здійснив перше наукове дослідження феномену дару, і цікавість до
нього не вщухає досі. ... А відтоді як у 1990 р. Дерріда підсумував, що для його «роботи
останніх 10-12 років суттєво важливе питання про дар... потлач і віддавання у відповідь.
Це – велика проблема» [], і видав свій твір «Дарувати час», дослідження дару і обміну
отримали «друге дихання» та вже через 10-15 років відбувається справжній бум
штудій з цієї проблематики.

Спочатку до дару звертаються у межах етнографії, соціології, соціальної
антропології, а наприкінці 20 ст. дар стає одним з фокусів міждисциплінарних
досліджень. «Дар слугує довідником з антропології, бо є “повним соціальним фактомˮ,
який наповнює значенням і організовує різноманітні соціальні процеси... Дослідження
дару посідає центральне місце в класичних антропологічних дискусіях щодо нашої
комунікабельності, спорідненості, природи доказовості, економічної раціональності,
компаративістики, великої теорії (grand theory), оманливої свідомості, відчуження,
буржуазних цінностей, гідності, жертовності, майнових стосунків, етики...» [].

Попри істотну наукову увагу до явища дару, його дослідження ще тільки
розгортається: не лише у вітчизняній, а й світовій філософській літературі існує брак
фундаментальних, цілісних, критичних і історичних досліджень дару і обміну. …

Обмін і дар досі лишаються поза увагою і осмисленням не лише більшості
звичайних людей, а й науковців. Це стосується і України: ми лише починаємо
знайомитись з цими реаліями (особливо – даром), їх тлумаченнями і практичними
застосуваннями.

…

Отже, обмін і дар та пов’язані з ними соціокультурні явища і проблеми досі не
мають цілісного, загальнозначущого й асимільованого соціальною практикою
розуміння, і тому потребують тривалого розгалуженого дослідження. Так, Дерріда



наголошує: «Чітко виявлену суперечність між цими двома цінностями потрібно
проблематизувати і дослідити» []. …

…

Як показують дослідження, в історії західного світу відбувається тривалий і
складний процес забуття, Vergessenheit, oblivion дару та заміщення його обміном.
Глибока й тривала увага до явища дару у широких наукових і суспільних колах почала
формуватись лише нещодавно. Усвідомлення значення дару настільки ускладнене, що
навіть, як показує Дерріда у творі «Дарувати час», такі відкривачі дару у 20 ст., як Мос
і деякі його послідовники (…), великою мірою заміщують дар обміном. У межах
значної частини теоретичних підходів соціальні зв’язки зводяться до обміну [], який
здебільшого уявляється як просте і позитивне явище. На відміну від цього, ми
зосереджені на виявленні і поясненні тих аспектів обміну, які стосуються складного і
деструктивного впливу обміну на соціокультурну сферу. …

…

Обмін … – складне і багатозначне явище, що, зокрема, виявляється у чисельності
слів української і російської мов, які споріднені зі словом обмін: обман, омана,
приманка, виманювання, заманиха, заміна, підміна, «измена» []. Звертають на себе
увагу й негативні конотації більшості з них. Наприклад, німецьке Tausch позначає
обмін, а Tauschung – обман. …

…

РОЗДІЛ І

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ НАРИС УЯВЛЕНЬ ПРО ОБМІН І ДАР

§ 2. Філософи про обмін: «З хама на пана»

…
Одним з перших зрушує з місця тисячолітні уявлення про обмін Т. Гобс. За

Аристотелем і середньовічними мислителями, укладання торгівельної угоди повинно
визначатись, зокрема, справедливою ціною, соціальним статусом і ступенем
нужденності її сторін. Гобс рішуче заперечує: угода залежить лише від її укладачів;
договірна ціна – це і є вартість речі. У Гобса «вже не економія спирається на етику, а
етична категорія цінності зводиться до ціни, яка встановлюється ринком» []. Гобс
ототожнює людину і річ та зводить їх цінність до цін, які дають покупці [], і цим
підкріплює теорії і практики, зусиллями яких стають товарами не лише речі, а й люди [].
Як показує Ф. Бродель, вільне селянство Європи (включаючи Польщу, Україну, Росію)
лише за одне сторіччя (з 15 до 16) перетворилось на кріпаків: «Це повторне
закріпачення було зворотним боком торгівельного капіталізму...» [].

Принципом суспільної угоди (contract social), за Гобсом, є обмін. Застосовуючи
також поняття дару, Гобс тлумачить його як обмін: будь-яка добровільна дія, навіть
дарування або подяка, відбувається тому, що людина щось отримує. Все, що людина
робить добровільно, вона робить для себе. Без цього наміру неможливі ніякі
доброчинні акти, довіра, взаємодопомога і суспільний мир.

Якщо в античності і середньовіччі допускаються крім обміну й інші принципи
суспільного життя, то Гобс позбавляє обмін етичних рамок та проголошує основним
принципом суспільних відносин []: люди розділені егоїзмом, і з’єднати їх можуть лише
обмінні стосунки (бо лише тоді індивід може робити щось іншим не дарма). Це – вияв
суперечливості позиції Гобса: обмінні стосунки, де кожен прагне блага свого, а не



когось іншого чи їм спільного, є виразом «війни всіх проти всіх» та ведуть до її
тривання. ... Розкутий Прометей сам себе проголошує Богом на Землі та стає
Левіафаном...

…
К. Маркс і Ф. Енгельс: «Розгляд розподілу праці і обміну становить величезний

інтерес, бо це наочно відчужені вирази людської діяльності...» []. «Історію людства
завжди необхідно вивчати й розробляти у зв’язку з історією промисловості й обміну»,
бо обмін зумовлює існування системи капіталістичної експлуатації []. «Особисті
стосунки» в цій системі є «результатом відносин виробництва й обміну», через що
кожен індивід існує для іншого як засіб. …

У творі «Злидні філософії. Відповідь на “Філософію злиднівˮ Прудона» Маркс
пише: «Міна має свою власну історію. Вона переходить ріжні фази. Був час, коли, от як
у середні віки, мінялися тільки зайвиною, надвишкою продукції над споживанням. Далі
був час, коли не тільки зайвина, а всі продукти, все промислове життя стало предметом
торгу, коли вся продукція стала в залежність од міни. ... Нарешті настав час, коли все,
що люде вважали досі за непродажне, стало предметом міни, баришництва, стало
продажним. Це той час, коли навіть речі, що ними досі лишень ділилися, але ніколи не
мінялися, що їх досі лишень дарували, але ніколи не продавали, що їх набували, але
ніколи не купували: чеснота, любов, переконання, знання, совість і т.п., – словом, все –
стало предметом торгу. Це час загальної корупції, універсальної продажности, або,
висловлюючися науково-економічно, це час, коли кожний предмет, чи то фізичної, чи
то моральної природи, приноситься на ринок як торговельна вартість і цінується там по
своїй справжній вартості. Як же пояснити цю нову й останню фазу міни – мінову
вартість на цьому третьому щаблі її розвитку?» [].

Спираючись на Сміта і критику його Г. Гегелем, Маркс одним з перших почав
досліджувати обмін як явище, що суперечить людській природі і суспільним
стосункам. ...

Разом з цим погляди Маркса на обмін мають вади і суперечності: він заперечує як
основу суспільних процесів не обмін, а лише певну його форму (капіталістичну,
буржуазну, експлуататорську), і не пропонує принципово іншого засобу для подолання
лих капіталістичного устрою, ніж той, який, за Марксом, становить його реальну
основу…

На жаль, критика Марксом й Енгельсом капіталістичного устрою
неконструктивна, бо основою майбутнього суспільства залишається те, що є основою
капіталістичного: матеріальне виробництво, обмін, привласнення, володіння. Якщо не
долається принцип власності і володіння, то не долається і мета-фізична основа
капіталістичного устрою – обмін []. …

Аналіз обміну у Маркса принципово обмежений: не зважаючи на свою гостру
критику обмінних відносин, Маркс до кінця життя залишався їх прихильником: «весь
його аналіз грунтується на принципі еквівалентності, що становить осердя системи
обмінної вартості» []. Критичне уявлення Маркса щодо капіталістичних форм обміну
обмежене стереотипним ставленням до обміну як такого: філософського питання «що
таке обмін взагалі?» Маркс не ставить. Він вбачає проблему не в обміні, а в його
формах. …

…

А. Гуревич показує, що неможливо збагнути дофеодальні і феодальні суспільства
лише через матеріально-економічні й класові категорії, бо визначальну роль там грають
такі явища, як обов’язковий і взаємний «обмін дарунками», завдяки чому соціально
цінними є не стільки виробництво, торгівля, споживання і володіння речами у формі
«товарного фетишизму», скільки люди, які ці речі здобувають і віддають. У дарунках



люди символічно виражають, бачать, визнають цінність одне одного. Матеріальні речі,
статки мають передусім соціальну, а не економічну цінність: не засіб індивідуально-
грошового збагачення, а важлива форма міжособистого спілкування і соціального
зв’язку. Соціальною цінністю і багатством у цих суспільствах є не гроші, зиск,
прибуток, а родичі, друзі, щедрість, публічне марнотратство, суспільна повага, честь,
сміливість, щастя, лицарство. Тоді як боягузтво, скупість зневажаються []. «Обмін
дарами» забезпечує не лише соціальний статус, а й спільну радість, бо завершується
спільним бенкетуванням, де індивідуальні предмети стають су-спільними:
«Феодальний сеньйор не міг отримати ніякого задоволення від усвідомлення, що
володіє скарбами, якщо не був здатний їх... демонстративно витрачати» []. …

…

Принцип рівного обміну, за Адорно, є прототипом раціональної діяльності,
«моделлю буржуазного розуму», за яким, «віддаючи іншому і дістаючи у нього своє
власне, ми не дозволяємо і собі, й іншому отримати надприбуток» []. У філософії Канта
Адорно вбачає могутню антитезу «тенденції до абсолютної взаємозамінності»: Кант
шукає «таку мету, яка б не була засобом для чогось іншого», шукає самоцінне []. Коли
дещо має значення лише тому, що може бути обміняне на інше, воно має не цінність, а
ціну. Адорно полишає недостатньо критичне ставлення до обміну, вбачаючи у ньому не
суто об’єктивне утворення, а один з принципів людського мислення: раціоналістичний
принцип тотожності буття і поняття. Цей принцип еквівалентності, ототожнення,
насильницької «зрівнялівки» є малоусвідомленим принципом капіталізму.

…

На думку К. Поланьї, «ринкова економіка» є лише одним з багатьох типів
економічних систем; були, є і потрібні неринкові господарства. Поланьї принципово
розрізняє ринкові, обмінні, грошові, торгівельні, економічні, суспільні системи.
Суспільство не базується на будь-яких економічних принципах, і руйнується, коли
ними визначається. Докапіталістичні суспільства були вільні від згубної «ілюзії суто
економічних мотивів», бо не розривали людину і соціум на матеріальну й ідеальну
шматини: в основі їх економічних і суспільних відносин лежали спільні мотиви,
протилежні егоїстичним прагненням до самозбереження і самозбагачення на рахунок
інших. Не базується на економічних підвалинах і економіка: «ринкова економіка» має
не економічне походження, а передусім соціальне, культурне, політичне. …

…На думку Тофлера, «prоsuming» є ключовим фактором у новій, необмінній
економіці, і його необхідно досліджувати як нову форму соціальних відносин. …

А. Турен висуває тезу, що «суспільства виробництва, які постали за
суспільствами обміну, ...починають заступатись суспільствами комунікації» []. Однак
частина дослідників продовжує уявляти комунікацію як обмін …

§ 3. Філософи про дар: «Агонія і ліки»

… Лао-дзи. На його погляд, можна довіряти, робити добро навіть тим, хто не
довіряє, не робить добра нам []. Довіра, доброчинність не потребують зовнішніх
причин: зроблять нам щось добре чи ні, ми залишаємось чи стаємо здатними довіряти,
чинити добро. Не тому, що довіра і добро вже є, а для того, щоб вони виявлялись. ...
Джерелом дарування у Лао-дзи є дао: «Любити не себе, а землю, на якій живемо»,
«дорожити не тим, що маємо, а світом навкруги», і тоді світ і земля «дарують все, що
треба для життя» []. Дао дарує так: «Віднімає від надлишків і заповнює нестачі», а



люди діють здебільшого навпаки: «відбирають у бідності, щоб збільшити свої
багатства» []. …

…

Одним з перших у Новий час відкриває значення дару О. Конт: «Наші
матеріальні багатства можуть переходити з рук в руки вільно або примусово [forcément].
У першому випадку передача буває безкорисною [gratuite] або зацікавленою.... 4
способи природної передачі матеріальних продуктів відповідно до зменшення їх
достоїнства й ефективності повинні розташовуватись у наступному нормальному
порядку, який також виражає послідовність їх історичного впровадження: дар, обмін,
успадкування, завоювання. Лише 2 середніх способи стали поширеними серед
сучасного населення як найбільше притаманні індустріальному життю, яке стало
превалюючим. Однак 2 крайні більше сприяли початковому утворенню великих
капіталів. Хоча останній спосіб повинен у кінцевому підсумку залишитись без
використання, цього ніколи не станеться з першим, важливість і чистоту якого наш
промисловий егоїзм змушує сьогодні ігнорувати... Розвинена й об’єднана релігійною
пошаною в античних теократіях, ця тенденція стала найвищою мірою соціальною та
головним джерелом величезних статків, які надто часто приписуються завоюванням. У
політеїстичній Океанії кілька племен досі пропонують нам захоплюючі приклади
реальних можливостей цієї інституції. Систематизовані позитивізмом, ці інституції... є
одним з найкращих допоміжних засобів, який сприяє безперервній дії справжньої
духовної сили та зробить багатство більш корисним і шанованим. Найдревніший і
найшляхетний спосіб матеріальної передачі допоможе нашій промисловій реорганізації
більше, ніж марна метафізика наших вульгарних [grossiers] економістів» []. …

…

Позиція І. Канта важлива, але двозначна. … Кантове поняття морального
обов’язку (Pflicht) суттєво споріднено з даруванням: людина не підпорядковує свою
поведінку своїм і чужим схильностями, а орієнтується на дещо безумовне,
інтерсуб’єктивне, спільне: діє свободно і безкорисно. «Власне благо», за Кантом, не
може бути принципом моральності, бо тоді кожен буде дбати лише про себе. Моральне
те ставлення до інших, мотивом якого є прагнення всезагального блага, а інший
сприймається як мета, а не засіб. Категоричний імператив є антитезою утилітарному
ставленню до інших (наявному в обмінних відносинах) як до засобу. Тим, що можна
отримати за вчинок (як його результат), визначається його умовна і аморальна цінність:
такі вчинки нівелюють живі істоти до статусу речей.

З іншого боку, Кант прагне рішуче розрізнити те, що дається і дарується
природою, і те, що повинно створюватись людиною і залежати від неї. Довершеність
людини «може бути результатом її дій, а не просто даром, яким людина зобов’язана
природі» (розрізнення, яке проводить і Декарт []), бо тоді ця довершеність не буде
моральним обов’язком людини: «Моральне щастя... полягає у задоволенні собою як
особою і своєю моральною поведінкою, тобто тим, що роблять», а «щастя фізичне – у
задоволенні тим, чим обдарувала нас природа, тобто тим, що ми смакуємо як дар
іншого» []. Кант надає перевагу задоволенню людини собою і своїми діями у
моральному відношенні, бо переконаний, що прийнятий дар «зобов’язує до вдячності»,
хоча «жодною винагородою неможливо розрахуватись за прийняте благодіяння, бо той,
хто його прийняв, ніколи не зможе відняти у дарувальника його переваги, а саме –
заслуги бути першим у благодіянні» []. У Канта, на противагу традиції християнських
мислителів, дар стає прерогативою людського індивіду у його власних формах
активності, а дари природи, Бога й інших – заперечуються, відштовхуються. ...
Проникливо зауважив Г. Гайне: «Якщо Імануїл Кант, цей великий руйнівник у царині
думки, далеко перевершив своїм тероризмом Максиміліана Робесп’єра, то в чомусь він



мав з ним схожі риси... Передусім ми бачимо в обох ту ж невблаганну, різку,
позбавлену поезії, тверезу чесність. ...Той же талант недовіри, з тією лише різницею,
що Кант спрямовує його до думки та називає критикою, тоді як Робесп’єр скеровує
його до людей та називає республіканською чеснотою. І все ж тип міщанина найвищою
мірою виражений в обох: природа призначила їх до відважування кави й цукру, але
доля захотіла, щоб вони зважували інші речі, й одному кинула на терези короля,
іншому – бога... І вони зважили точно!» [].

…

Глибокі ідеї Ф. Ніцше щодо обміну і дару досі залишаються малодослідженими.
Наявне «пізнання дійсності», за Ніцше, коріниться у сфері практики, корисностей,
потреб, цін, еквівалентів, обміну. Людина не пізнає, визнає, приймає світ, а створює
«фікцію світу, який відповідає її бажанням» []. Реальність ненависна, бо постійно
змінюється, зникає і цим не виправдовує очікувань і покладених на неї сподівань, через
що вигадується «істинний світ», який ніколи не розчаровує, не обманює, бо
залишається незмінним і гарантовано не відбирає себе у людини. Людина починає
вважати реальністю та сприймає лише дещо «стійке і таке, яке регулярно повертається»
[]. Постає не пізнання, а споживання і вигідний обмін: реальність – це те, що повертає
нам те, що ми дали; істина – те, що постійно нами мається, що можна зберегти, взяти, а
не мінливе, минаюче, втрачене []. Істина – те, що зберігає відданість, по-вертає нами
дане, тобто результат вдалого обміну. Західне поняття істини, за Ніцше, позначає не все,
що є, реальність, об’єктивне, світ, інше, а те, що нам корисне, що не змінюється, «нам
не изменяет» (Л. Фоєрбах), що з’являється знову, а не зникає (за те, що ми звернулись
до нього, воно повинно з’являтись перед нами знов і знов – порівняймо з принципом
експерименту []). Істиною вважається не все існуюче, а боргова данина, яку людина
отримує в обмін за своє попереднє, минуле, старе від-ношення до реальності.

Як протидію такому збоченню Ніцше висуває ідею «ewige wiederkunft» (що не є
поверненням чи повторенням, а ближче до концептів παρουσία, αλήθεια, а також
вогонь/πũρ Геракліта), коли будь-яке суще цінується не тим, чим воно може стати і що
може дати, а тим, ким воно вічно є: «Ось цей світ: велетень сили, без початку і кінця...
який не стає більше чи менше, який не витрачається, лише перетворюється,
залишаючись як ціле величиною незмінною, господарство без витрат і збитків, але й
без приросту, прибутку» []. Якщо людина приймає саму реальність і те добре й погане,
здобутки й втрати, що є у житті, та наважується прожити це знов, то відбувається ewige
wiederkunft того, що було, є і буде.

На думку Ніцше, несправжнє пізнання є «потягом все зрівнювати і скрізь вбачати
однаковість...», а «воля до рівності є воля до влади...» []. Там, де прагнуть «замінити
подібності рівностями, а співіснування – причинністю», де прагнуть «довести, що на
кожному боці одна й та ж кількість сили, там відсутня рухаюча сила – ми розглядаємо
лише результати...» []. Тоді наука «є спробою зрозуміти те, що відбувається, як...
пересування, зміну місця певного “сущогоˮ, незмінного» []. Гайдегер: «Фізикалістське
вираховуюче мислення від початку покладає рух як просту зміну місцезнаходження» [].
І. Пригожин: «Закон збереження енергії твердить, що енергія ніколи не “виробляється”,
а лише переноситься з одного місця до іншого» []. Виникає механічне і, на думку Е.
Шрьодінгера і Мамардашвілі, безглузде уявлення про реальність, як заміну одних явищ
іншими (метаболізм, «обмін речовин») [], якою стає зручно маніпулювати і
користуватись: ми робимо щось одне, а натомість бажаємо отримати інше і краще.

Ніцше показує, що таке утилітарне ставлення до реальності веде до нігілізму:
настає усвідомлення, що «становленням нічого не досягається», «нічого не
здобувається...»; «Розчарування в уявній меті становлення як причина нігілізму» [].
Ставлення до світу як до засобу здійснення бажань, а не когось самоцінного і
сповненого сенсу та блаженства вже тут і тепер, зазнає краху, бо веде до знецінення



всіх речей, заперечення всього реального. Людина починає розуміти, що світ не дає
себе обдурити, остаточно висмоктати, і що вона ошукала сама себе: дала те, що мала,
щоб отримати інше і краще, але нічого не отримала і втратила те, що мала. Принцип
поступу, коли «поганим теперішнім» жертвують для «кращого майбутнього», і
принцип нігілізму, коли реальність цінується лише як розрахований шлях до чогось
«кращого», зазнають краху. Принцип обміну – не принцип існування. Разом з … Ніцше
припускає, що «можливі якісь інші роди інтелекту, крім того, який сприяє нашому
збереженню...» [].

Одним з головних принципів нового ставлення людини до себе і реальності, який
Ніцше одним з перших на Заході відкриває у філософії й етиці Нового часу, стає
дарування []: «Ніщо не хоче зберегти себе, все прагне бути підсумованим і
акумульованим» []; «Я люблю того, хто розтринькує свою душу, не сподівається
подяки і не віддячує сам, – бо він завжди дарує і не прагне себе шкодувати»; «Я не бачу
ніякого щастя у тому, щоб брати; мені часто мріялося, що той, хто краде, мабуть,
щасливіший від того, хто бере. ...Між дарувати і брати – прірва...»; «Гніваєтесь на мене,
бо вчу, що немає рахівника і скарбничого? Воістину, я навіть не кажу, щоб чеснота
сама собі була винагородою. Ох, скорбота моя ось у чому: брехнею довели, що
нагороди і кари лежать в основі речей...»; «Чеснота, яка ніби дарує, – ось найвища
чеснота»; «Наскільки важче вміти давати, ніж вміти брати, і що добре давати – це
найвище, найвитонченіше мистецтво добра» []. За Ніцше, «нічого не можна набути, не
втративши...» [].

Не менш важливо, що Ніцше добре знає і зворотний бік дару: тих, хто дарує,
зазвичай спіткає недовіра, горе, самотність []: «Гляди, щоб вони прийняли від тебе твої
скарби. Люди не довіряють самітникам і не вірять, що ми приходимо дарувати. ...Не
давай їм нічого, ... краще візьми у них дещицю й неси разом з ними – це буде їм
найбільша втіха, якщо тільки ти й сам тим потішишся! А якщо хочеш їм дати, то давай
тільки милостиню, і нехай вони самі її просять!» []. Хто вважає себе нічим та прагне
отримати перевагу і владу над всіма, той заздрить тим і ненавидить тих, кого вважає-
ввижає кращими за себе, хто прагнуть обдаровувати, хоча нічим не володіють. «У
своїй антропології Ніцше виходить з існування постійної латентної заздрості, однієї з
найглибших людських схильностей, яка прокидається, щойно людина опиняється у
суспільстві»; «Заздрісна людина, – каже Ніцше, – чутлива до будь-якої ознаки
індивідуальної переваги над загалом та бажає будь-що опустити будь-кого видатнішого
до рівня посередності – або самій піднятись до вищого рівня» []. Людина-ressentiment
не прагне прийняти дари та радіти, а жаліє себе, не примножує те гарне, що є, а знищує;
вона відштовхує дари, бо «мріє про себе», про те, щоб стати переможцем, який
«повинен бути лише один».

…

У «По той бік принципу задоволення» З. Фройд зазначає: психоаналіз був би
вдячний тій філософській чи психологічній теорії, яка б пояснила таку «найтемнішу і
недоступну сферу психічного життя», як відчуття не/задоволення []. Однак у цій праці,
на наш погляд, принципи цієї теорії вже накреслені. І це має вагоме значення для
розуміння заперечення дару і заміщення його обміном в історії західного світу. Фройд
припускає, що перебіг психічних процесів збігається «з усуненням незадоволення або
отриманням задоволення»: «незадоволенню відповідає підвищення, а задоволенню –
зниження кількості» психічного збудження, напруги []. Коли принцип задоволення
замінюється принципом реальності, останній, «не залишаючи кінцевої мети –
досягнення задоволення – відкладає можливості задоволення та тимчасово терпить
незадоволення на довгому обхідному шляху до задоволення» []. Як видно, в обох
припущеннях описується процес обміну: принципом обміну керується не лише
принцип задоволення (напруги позбавляються, а спокою набувають), а й принцип



реальності (коли не вдається отримати зразу, вдаються до обміну незадоволення тепер
на задоволення потім).

Це явище Фройд пояснює, по-перше, прагненням деяких потягів до повторення
вже пережитого: якщо дещо було втрачено, втрату потрібно відшкодувати – через
повторення, відтворення того, що було, або через отримання чогось іншого. По-друге,
потяг до повторення пережитого стосується не лише втраченого, а й набутого. Так,
коли впливи реальності сприймаються як подразнення, у-дари, травми, які
спричиняють надлишки психічного збудження, психосоматичне вдається до
патогенного самозахисту: крім витіснення переживань цих впливів у підсвідоме, воно
замінює активність впливів «припиненням внутрішньої дратуючої напруги» через її
вираження назовні, екстерналізацію у різних формах (проекція, «вымещение»,
психологія «цапа відбувайла», магія) за схемою обміну: удар за удар; «як і чим ви, так і
тим ми» []. Психіка більше прагне до оволодіння впливами реальності, як їх господар,
ніж до їх сприйняття: сприймає частково, взагалі не сприймає, трансформує, деформує.
За Фройдом, схильність потягу до задоволення заміщувати впливи реальності їх
витісненням у підсвідоме і зовнішній світ, є патологічною і деструктивною: прагнення
до самозбереження веде до заперечення активності реальності активністю людини та
смерті живої істоти від її самоізоляції і переповненості внутрішнім збудженням, бо
останнє більше не спрямовується до ствердження зовнішніх об’єктів (інстинкт життя,
Ерос). Прагнення до заміни того, що відбувається, тим, що було, Фройд називає
потягом до смерті. У психіці існують сили, які перешкоджають сприймати дари і удари
реальності («даності існування», за І. Яломом), бо принцип задоволення керується
принципом обміну: людина може сприйняти впливи реальності лише за умови, що
переробить їх на щось інше; те, що є й дарується, стає засобом для повернення до того,
чого вже нема, або шляхом до того, чого ще нема. Своєю власною активністю людина
робить бувше небувшим, повертає все назад, анігілює те, що є. З буття робить добуття
чи небуття. Дарунок життя замінює смертю. Принцип задоволення служить потягу до
смерті: «Мотивом нездужання щоразу виявляється намір отримати вигоду»
(фрустрація через нездійснені бажання) []. Як форму рівноваги, яка досягається через
активний психічний обмін між психікою і середовищем, тлумачить природу інтелекту
Ж. Піаже []. Важливо зазначити, що Фройд усвідомлює значення дару, хоч і не
розробляє цю тему.

…

… У дарі – а також ритуалах обов’язкової і загадкової відповіді на один дар
новим – Мос вбачає «одну з фундаментальних основ наших суспільств», а своє
тлумачення таємниці дару і обміну вважає евристичним принципом, за допомогою
якого можна краще аналізувати правові, економічні, суспільні проблеми та відкривати
невідомі факти. Мос зауважує, що не вирішує проблему, а ставить питання для нових
досліджень, бо неможливо зразу «розкрити морфологічну основу» описаних явищ і
моментально «переглянути і уточнити» поняття, які зазвичай протиставляють:
«щедрість, великодушність, розкіш і ощадливість, інтерес, користь» [].

На думку Моса, сучасним суспільствам необхідно «знайти засоби обмежити
наслідки спекуляції і лихварства» та повернутись до дарування, бо воно є «принципом
нормального соціального життя», і «суспільства прогресували в тій мірі, в якій...
могли стабільно давати, отримувати і відшкодовувати» []. Людина лише нещодавно
почала перетворюватись на «економічну тварину», «ускладнену лічильну машину», бо
в минулому й тепер «у масах і елітах широко практикуються безоплатні та
ірраціональні витрати» []. Мос закликає повернутись до «шляхетних трат», коли багатії
«вільно, а також з необхідності... розглядали себе... скарбниками своїх громадян»; «Ми
виявимо мотиви життя і дії, досі відомі багатьом суспільствам і класам: радість
віддавати публічно; задоволення витрачати художньо і великодушно; задоволення



приймати гостей; участь в особистому і суспільному святі. Соціальне забезпечення,
турбота спілки взаємодопомоги... краще, ніж просто особиста безпека... і злиденне
життя, яке забезпечує щоденна плата..., і навіть краще, ніж капіталістичне накопичення,
засноване лише на мінливому кредиті. Серед вільних професій сучасних великих націй
вже в деякій мірі функціонує мораль і економіка подібного роду. Честь, безкорисність,
корпоративна солідарність тут не порожні слова... Давайте гуманізуємо таким же
чином інші професійні групи і ще більше вдосконалимо зазначені принципи. Це буде
значним реальним поступом...» []. Зважаючи на сучасний розквіт благочинності, ідеї
Моса підтверджуються і здійснюються.

Р. Штайнер у праці «Завдання нової економічної науки» (1922 р.) показує
наявність в економічних процесах явища дару як найпліднішого елементу економіки,
без якого вона взагалі не може розвиватись. Таким елементом, наприклад, є вкладання
коштів у «культурні блага (виховання, освіта, благочинність)..., які запліднюють... усе
підприємництво...; я навіть рекомендую вам побільше орієнтувати теми ваших
дисертацій саме на це питання: що відбувається в економічному процесі у результаті
дарування, і тоді ви побачите, що дарування – найпродуктивніший в економічному
процесі вид капіталу. Менш продуктивним в економічному процесі є позиковий капітал,
а найнепродуктивним – той, який безпосередньо бере участь у купівлі і продажу» []. За
Штайнером, цей «дарувальний» різновид «капіталу» є більш продуктивним, ніж
позиковий і торгівельний.

Ж. Батай посідає одне з головних місць в дискурсі обміну і дару. На відміну від
майже всіх послідовників Моса, Батай розвиває його ідеї про дар, а не обмін. І робить
це надзвичайно радикально, масштабно і врозріз з панівними філософськими,
економічними, релігійними поглядами західного суспільства від християнської доби до
сьогодення: «тут ми торкаємось меж і найбільшої зухвалості дискурсу в західній
думці» []. Без Батайя не уявити появу таких мислителів як … Своє основне поняття
«трати» Батай знаходить у Моса і тлумачить його як акт дарування []. Принцип
розвитку життя, за Батайєм, – не збереження, а витрачання, яке не потребує нічого
натомість: призначення багатств – даремні, безкорисні витрати []. Людина отримує
енергії більше, ніж потрібно її існуванню. Проблеми породжує не дефіцит енергії і благ,
а їх надмір: якщо він не витрачається, то стає руйнівним (так, криза перевиробництва
веде не до «раю споживання», а до знищення надлишків у деструктивних і
антигуманних формах). Однак у капіталістичному світі панує отримання, накопичення,
вироблення енергії, багатств, а не їх безкорисне і радісне, святкове витрачання.
Частину надлишкової енергії, на витрачання якої суспільство накладає табу і яка стає
деструктивною, Батай називає «проклятою долею». Вона є тим надлишком, який
підлягає витрачанню без будь-якої користі, винищується: щоб зберегти ціле,
доводиться жертвувати, розсіювати цю «прокляту частину» (як свідчить близькість
слів sacer і sacre, частина і прокляття споріднені). Трату Батай бачить як повернення
накопиченій енергії її сакральної форми: отримана енергія – тяжка, холодна, тверда,
інертна, змертвіла (матерія, річ, капітал, життя) – знов стає вогняним потоком світла,
який розтікається повсюди, все собою єднаючи. Те, що належало лише частині створінь,
стає досяжним всім, стає спільним. Тягар деяких стає радістю всіх.

Оскільки акти жертовної трати не мають мети, результату, зиску, вони
дозволяють сприймати реальність і насолоджуватись нею вже тут і тепер. Безкорисні
акти відкривають людині справжнє буття, бо дарують можливість бути щасливою не
тоді, коли і якщо вона отримає дещо замість своєї теперішньої «Сізіфової праці», а вже
зараз, постійно: людина відчуває сенс і смак життя вже тоді, коли є і діє без власної
користі, мети, обміну. Жертвувати, за Батайєм, – давати, не бажаючи нічого отримати
натомість, дарувати. В архаїчних суспільствах існували традиції жертвопринесення,



свят, ігор, а у капіталістичному це заміщується корисною, доцільною, серйозною
працею, виробництвом, економікою, експлуатацією, війною, хворобами, моральним
розкладом, «іграми обміну», «економікою розваг», шоу-бізнесом.

Сенсом жертвопринесення є долання людиною власних меж і заборон
(трансгресія) і відновлення сакрального, сокровенного зв’язку між людиною, речами і
світом: людина долає рабство обмеженості «собою самою» і «своїм» та переживає
свободу єднання з всесвітом. Замість вмираючих дискретностей відроджується
цілісність буття. Акти і традиції любові, смерті, ризику, принципом яких є трата, дар,
стають формами людської трансценденції. Та витрачає людина не для себе, а для світу:
залишає егоцентризм та думає не про те, що втрачає вона, а про те, що набувають інші.

Принцип трати конституює людське існування: людина є відкритою системою, і
будь-яка замкненість веде до самознищення, бо закритість розриває зв’язок частини з
цілим, а відкритість – живить. Принципом життя є здатність витрачати, а не
отримувати, і живим є те, що ділиться собою без потреби отримати натомість. Тут ідеї
Батайя перетинаються з ідеями Гайдегера про екстатичність людського існування:
людина живе не для себе і в собі, а для світу, інших і в іншому. Людина, за Батайєм, не
існує як щось «саме по собі»; бути людиною – це вічно бути серед іншого. Життя
людини – не отримання, перенесення у себе й економія, а відкриття себе світові, повна
втрата, цілковите злиття.

Розглядаючи історію людства, Батай показує, як рушієм розвитку стає принцип
безкорисного і невиробничого витрачання надлишків енергії і продуктів, а не їх
накопичення і примноження. Діяльність, спрямована до результату, прирікає на
страждання, рабство, війни, занепад, смерть. А от діяльність, не перетворена на засіб
досягнення мети, стає джерелом людського існування і всього найкращого у ньому. Так
Батай приходить до ідеї «економіки загальної» на відміну від «обмеженої»: перша
орієнтована не на виробництво, заощадження, споживання, а на такі самоцінні й
безкорисні витрати надлишковостей, як мистецтво, гра, любов, мораль, релігія. Це є
справжнім, корінним, сакральним принципом і економічного, і релігійного життя
людини (подібну ідею висловлює Поланьї). Це – ідея «сакральної соціології»:
накопичення благ веде до утворення замкнених, закритих індивідів і груп, а різні
форми витрачання надлишків скасовує приватновласницькі бар’єри між людьми, єднає
їх стихією любові.

Батай не зупиняється на теорії та історії «непродуктивної трати»: коментуючи
«план Маршала», він тлумачить його як перший вражаючий приклад міжнародних
стосунків, хоча б частково заснованих на принципі дарування, а не лише обміну, зиску.
Батай робить припущення, що існування і подальший розвиток міжнародної спільноти
все більше залежить від впровадження принципу трати: Батай пропонує США вдатись
до безприбуткового переміщення наявного надлишку багатств до Індії та інших країн,
бо це врятує США від «проклятої долі» (криза перевиробництва приводить не до «раю
споживання», а до знищення надлишків у деструктивних і антигуманних формах), а
бідним країнам подарує можливість підняти рівень людського життя [].

Незважаючи на велику дослідницьку увагу до творчості Батайя і вражаюче
багатство та значення його ідей, соціально-економічні праці Батайя залишаються
маловідомими. «М. Гійом, один з небагатьох сучасних економістів, хто намагається
всерйоз вивчати батаївську “загальну економікуˮ як повноцінну економічну теорію,
порівнює її маргінальний статус у науці з становищем психоаналізу стосовно
традиційної медицини» [].

…

Погляди Е. Фрома мають важливе значення, бо містять не лише критику обміну,
а і його альтернативу. За Фромом, обмін хоча і не є «природним потягом людини до
торгівлі і спекуляції», але у ринково-капіталістичному суспільстві «виходить за межі



економіки, проникає в інші сфери» і стає «головним рушієм і самоціллю відчуженої
людини» []. Сучасні стосунки «будуються на принципі отримання максимального
прибутку при посередництві (“дешево купити і дорого продатиˮ)» []; «Наша
особистість пристосована для того, щоб обмінювати і отримувати, торгувати і
споживати»; «“Я даю тобі стільки ж, скільки ти меніˮ – превалюючий етичний принцип
у капіталістичному суспільстві»; «Уся наша культура заснована на жадобі купляти, на
ідеї руйнівного взаємного обміну», «який не несе нічого доброго жодній стороні»; «Під
особистістю розуміють ті якості, завдяки яким людина може вдало продати себе» [].
Життя і діяльність уявляються як «вигідне розміщення капіталу», де отримане має
дорівнювати вкладеному чи його перевищувати: дія позбавлена своєї самоцінності та
змушена виправдовувати себе тим, чи «вигідно була інвестована її енергія» []. Таке
перетворення життя на бухгалтерію і бізнес веде до знецінення життя: якщо життя не
приносить того, чого від нього чекають, воно не має ніякої цінності. А це веде до
втрати мільйонами людей сенсу життя і проблеми самогубств. На думку Фрома,
життя – це унікальний і благодатний дар: життя приймають даром, а не тому, що воно
має мінову вартість. Обмін не є природною потребою людини – «пристрасть до обміну
замінила пристрасть до володіння» [], а вона не притаманна нібито примітивним
народам: «Вони відмовляються від речей, захоплюються щедрістю, розраховують на
гостинність і засуджують ощадливість як егоїзм... Чим складніше їх становище (чим
більше цінність або дефіцит товарів), тим менше вони “економлятьˮ і тим більше
вражають своєю щедрістю» []. Як показує Фром, «основним прагненням продуктивної
особистості є жадання любити, дарувати, ділитись», бо людина «дає не для того, щоб
брати; давати – саме по собі є гострою насолодою» []. Причому, мова йде про
дарування людиною самої себе, а не чогось іншого (замість себе). Крім того, Фром
усвідомлює «двозначність і заплутаність» акту давання та ставить питання про те, що
означає давати.

…

Одне з класичних визначень дару дарує філософ-феноменолог Д. Гільдебранд:
«Те, що ми не можемо дати собі самі» []. … Сучасна людина, за Гільдебрандом, тікає
від усього дарованого, прагнучи отримувати все за власним бажанням, і забуває, що
існує безліч речей, які люди не в змозі здобути жодними зусиллями. В основі
людського існування перебувають не примхи бажань і позірна самодостатність, а
сприйняття дарів Бога, «великий діалог з незалежною від нас реальністю, долання
нашого обмеженого єства, долучення до безкінечного Божественного розмаїття» []. Як
зауважив Фоєрбах: «Бути без релігії – думати лише про себе; мати релігію – думати про
інших» []. Однак новочасна людина відштовхує дари реальності, замінюючи їх своїми
витворами, що докладно описане як «світовідчуження» у Х. Арендт [], понятійна
деструкція усього даного у Т. Адорно [], відмінність між «дарами Бога» і «дарами
людського розуму» у Л. Шестова: людина, яка втратила Бога і не знає про це,
намагається вірити лише у те, що здобуває власними зусиллями та привласнює, а будь-
які дари відхиляє як облуду і загрозу своїй владі та гордуватій самозарозумілості. …

…

М. Мамардашвілі піддає сумніву «абсурдну», але поширену тезу про життя як
обмін, і уявляє життя людини як шлях, одну половину якого торує людина, а іншу –
реальність, рухаючись назустріч людині. Якщо людина не зберігає себе для себе, а
дарує іншому, світ може за своєю ініціативою відповісти на цей дар своїм. Ніякими
бажаннями, зусиллями і якостями людина не може здобути чи заслужити те, чим може
обдарувати її лише світ, реальність, інші. …



М. Енаф є автором книжки, яка у певних аспектах підбиває підсумок наявним
дискусіям про обмін і дар []. Детально і полемічно Енаф аналізує уявлення про дар і
обмін у зв’язку зі взаємністю (reciprocite) у … й ін. Енаф заперечує усталену редукцію
дару лише до безкорисності та позначання цим словом різних соціальних практик, бо
безкорисність не є ні єдиним, ні головним елементом цих практик. Енаф розрізняє три
фундаментальні форми дару: 1. церемоніальний, публічний, обов’язково взаємний,
агональний; 2. великодушний, однобічний, спонтанний; 3. дар як взаємодопомога,
солідарність, підтримка, жертовність. Крім цього, Енаф прагне розрізнити обмін,
безкористя дару і взаємність (а також обопільність – mutualite). …

…

Підсумки і висновки

…
5) У соціокультурному просторі Нового часу відбувається процес забуття,

«витіснення» дару та апофеоз обміну. До Нового часу наявна соціокультурна
спрямованість до дару, об’єктивних і надіндивідуальних цінностей, які об’єднують
людей у спільноту, після – відбувається заперечення об’єктивних цінностей та заміна їх
боротьбою суб’єктивних, занепад об’єднувальних цінностей. Самоствердження
егоцентрованих індивідів замість реальності та її дарів. Замість дарів, які належать всім,
об’єднують і збагачують, постає маса роз’єднаних, емансипованих осіб, які
поєднуються, щоб обміняти спільне на приватне, менше на більше, гірше на краще,
ніщо на щось, а потім сепаруватись на «багатих» і «вбогих», вдалих і невдалих,
сильних і слабких, перших і останніх, самотніх з грошима і без них («соціальний»
броунівський рух). Дар виявляється реалією, яку людина на одному з щаблів свого
розвитку починає заперечувати, ігнорувати (витісняючи у підсвідоме) і замінювати
дериватами своєї активності, і лише потім – з духовною зрілістю, другою невинністю
духу – стає здатною сприймати, усвідомлювати, відтворювати. «Повернення
витісненого».

…

РОЗДІЛ ІІ

ЦІЛІСНЕ БАЧЕННЯ ОБМІНУ І ДАРУ ТА ЇХ КРИТИЧНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АНАЛІЗ

§ 5. Обман обміну

…
Структура обміну складається з двох взаємозалежних частин – умови і наслідку:

якщо є А, то буде Б («якщо хочу купити, то маю заплатити», «якщо доведете,
гарантуєте, що це можливо, то отримаєте фінансування»). Обмін завжди потребує
умови та є наслідком того, що було чи буде. В обміні відбувається циклічне
відношення, зворотність, циркуляція, замкнений колообіг: «роблю, бо отримаю» (що є,
залежить від того, що буде), «отримав, бо робив» (що є, залежить від того, що було),
«отримаю, бо роблю» (що буде, залежить від того, що є). Взаємозалежність, причинно-
наслідковий зв’язок, каузальність, детермінізм («якщо те, то це») належать до
характерних, необхідних елементів обміну. Обмін не є чимось принципово
спонтанним. …



Також в обміні спостерігається креативний елемент («роблю це, щоб з’явилось
те»), але продуктивний, творчий потенціал обміну теж принципово обмежений: «Коли
будуть результати, тоді отримаєте фінансування» – і друге не відбувається, бо потребує
першого, яке не відбувається без другого. Якби основою, принципом соціальних
відносин, явищ був би обмін, їх не було б скрізь, де нема в наявності того, що дають і
прагнуть отримати (в обміні отримують, якщо мають потрібне для обміну, і дають,
якщо отримують потрібне). Це означає, що обмінюватись можна лише тим, що є (ще до
обміну), а соціальні феномени не виникають і не тривають поза людськими творчими
зусиллями. … Соціальні явища – не речі, а процеси, акти: до певного людського акту
соціальних явищ не існує. Це не те, що є і що беруть собі, а те, що може бути і що
створюють для інших. В обміні, як покажемо, не створюється щось нове, а
переміщується, розподіляється, привласнюється, використовується, споживається,
знищується те, що вже є. …

…

Ми припускаємо, що у природі й суто соціальних стосунках обміну нема…
…

Аналіз елементів обміну і дару у деяких природних і соціальних явищах:
1) Значна частина вчених (...) вважає, що у хімічній, фізичній, біологічній сферах

відбуваються процеси обміну []. З цим можна погодитись, якщо реальність має
атомарну природу (для руху й обміну потрібен «порожній» простір: середовище більш
м’яке і рухливе та менш тверде і стійке, ніж те, що обмінюється). У суцільно твердому,
монолітному, цілісному середовищі обмін неможливий: обмінюється, рухається щось
окреме, дискретне, тверде (м’яке може не лише обмінюватись, а й зливатись,
поєднуватись, змішуватись). Однак відомо, що класична механіка, на відміну від
квантової, не може описати і пояснити явища мікроскопічних масштабів, пізнання яких
потребує принципово інших понять, ніж атом, молекула, електрон, протон, нейтрон, у
межах яких реальність має надто атомарну, корпускулярну «природу». …

4) Відповідно до ідеї обміну процеси мають статичний, консервативний,
зворотний характер. Та відомо, що явища випромінювання світла, горіння, радіація,
потік тепла від тіла до тіла мають нерівноважний, дисипативний, незворотний характер
та істотно пов’язані з даруванням як потужним рухом від себе до іншого. Рухаються,
випромінюються, розкладаються не лише неорганічні об’єкти: біологічні теж не
існують вічно, зазнають смерті, розмножують себе і утворюють нові, інші істоти,
ростуть, а це – рух назовні, від себе, що протилежне гравітації: вони себе віддають,
витрачають, вичерпують. Так, В. Франкл, спираючись на дослідження біологів,
нейрофізіологів і психологів, робить висновок, що людське існування не можна
пояснити через поняття гомеостазу, самозбереження, самореалізації:
«Самотрансценденція – сутність існування. Бути людиною означає бути зверненим не
до себе, а до чогось іншого», «виходити за межі себе... віддаватись справі, якій себе
присвятив, людині, яку любиш...» [].

5) Тіло пере- і віддає тепло, а не накопичує чи обмінює. Тепло – рух, а що може
віддати (в обмін) теплому тілу холодне, якщо холодне – не рух? Спокій? Ні, бо спокій
не є рух, він не віддається. Відтік тепла та ентропія постійно зростають, нічим не
компенсуючись.

7) Статеве зачаття нового життя – не обмін яйцеклітини і сперматозоїда, а їх
зустріч, поєднання, злиття і поділ, розмноження, зростання, розвиток. Це інтенсивний
процес спільнодії (синергії), з’єднання, коли все належить одне одному і цілому. Люди
призвичаїлись контролювати подібні процеси, намагаючись щось привласнити: щось
забрати (якусь частину цілого), щоб шантажувати, вимагати у нього щось інше або
решту, «все».



9) Коли частинки синьої речовини і жовтої зустрічаються, виникає третій колір, а
це – синтез, виникнення, утворення нового, а не обмін тим самим, вже існуючим. Тут
не обмін, де одне дають так, щоб отримати інше, а частинки зеленого кольору стають
спільним для двох речовин: дві речовини не обмінялись двома окремостями, а дещо
поєднали і утворили третє, спільне. Будь-яка «елементарна частинка не складається з
інших. Вони з’являються у процесі перетворення інших частинок». Так, нейтрон не
складається з протону і електрону: «Останні виникають у момент розпаду нейтрона...»,
що «є перетворенням мікрочастинки, а не роз’єднанням складної системи на частини»;
одні мікрочастинки не містяться в інших, а народжуються у їх перетворенні: «протон і
антипротон..., з’єднуючись, зникають, перетворюючись на інші частинки» [] – двоє
перетворюються у щось одне.

10) Якщо дві хімічні речовини «міняються» своїми місцями або віддають і
приймають свої частини, то чи є це обміном? Що саме відбувається у хімічних,
фізичних, біологічних процесах – обмін, злиття, утворення нового, змішування вже
існуючого? Навіть якщо людина обмінюється несвідомо, її поведінка має мету («дати
так, щоб отримати») або причину («даю, бо отримала»). Людина виступає суб’єктом:
обмінює вона, а не щось обмінюється нею. А при переміщенні частинок (наприклад,
молекул води) не вони переміщують себе, а щось інше рухає ними. Можливо, зміна
місцеперебування однієї речі на місцеперебування іншої не є обміном, бо не є
цілеспрямованим процесом? Однак для обміну цього недостатньо: в обміні у людей,
тварин відбувається не просто взаємне переміщення чогось однакового чи різного, а
небажане обмінюється на бажане, гірше на краще, менше на більше, оманливе на
реальне («Три ночи как-нибудь отработаю, зато пан набьет мне оба кармана чистыми
червонцами» – М. Гоголь, «Вий»). Тут є резон, рація, хитрість []. Сферою обміну є
суб’єктивність, її бажання, прагнення, потреби, цілі, фантазми []. Особисто я виявляю
обмін у людей, тварин (з останнім погоджуються, наприклад, …, а … дотримуються
протилежного погляду), рослин, але не у неорганічної природи. Тут існують процеси,
які є основою для обміну (а також дарування), але не є ним самим (наприклад, не є
обміном хвиля, яка відбилась і повернулась, або розширення-звуження матерії). Тому
можна припустити, що механічна зміна місцеперебування однієї речі на
місцеперебування іншої є частковим неорганічним субстратом, за участю якого у
суб’єктивності утворюється ідея і відношення обміну.

11) А. Сміт: «Нікому не доводилось бачити, щоб один собака свідомо мінявся
кісткою з іншим» []. Це твердження занадто викривляє факти, бо спостереження і
дослідження свідчать, що тварини (і навіть рослини) здатні обмінюватись між собою і
обманювати, хоч і роблять це несвідомо []. У їх поведінці є мотив і мета: одне («гірше»)
позбутись, а інше («краще») – придбати. Можливо, якраз через отримання чогось
приємного…

…

§ 6. Радість дару

…
Розглянемо основні умови, щаблі і особливості переходу людської психіки від

отримання до дарування. Почнемо з питання, чому дарування не виникає на
досвідомому рівні? З позиції класичного психоаналізу, несвідоме керується принципом
задоволення, а свідомість – реальності. Несвідоме не знає об’єкту самого по собі,
автономного. Те, з чим стикається несвідома істота, вона перетворює на себе, споживає
та живе, животіє в собі і своїм, внутрішнім, нутром (das Innere); все сприйняття
спрямоване всередину, до внутрішнього, вниз. Істота не пізнає реальність, а переміщує
у себе, знищує. У примітивних організмів (наприклад, глистів) майже нема органів



відчуттів, особливо вищих. Цей тип існування не потребує пізнання, усвідомлення
зовнішнього світу: існування спрямоване не до об’єкту в світі, а до перетворення
об’єкту на частину істоти («реальним є те, що можна поглинути»). Пізнання ж і
свідомість не об’єкт переміщують у суб’єкта, а суб’єкта наближають до об’єкту, щоб
стверджувати об’єкт у світі. Отже, дарування не виникає на досвідомому рівні, бо
несвідома істота не має знання про об’єкт та близькості з ним, знищуючи його через
поглинання.

Істота, яка перебуває на рівні «первинного нарцисизму», знайома лише з одним
типом руху: рухом об’єкту у себе (отримання, пасивне споживання, «оральне
поглинання»), а дарування – рух зсередини назовні, від себе до іншого (ми не можемо
щось дати і подарувати собі: це спрямоване лише назовні). А для цього потрібне
уявлення про інше, об’єкт, його стояння перед нами (Vorstellung). Однак поява знання
про існування об’єкту не припиняє, а розвиває попереднє ставлення: «Все є нутро». На
цій стадії відкривається об’єкт, але уявляється як зовнішня частина суб’єкту: «Інше –
частина мене, є чи буде для мене, моїм». Починається активне споживання іншого (рух
2), яке нарешті доходить до двобічного давання та увінчується обміном як найвищим
ступенем споживання: взаємним споживанням («не лише ти засіб для мене, але і я для
тебе; ми потрібні один одному як засоби щось отримати»). Зауважимо, що обмін не
стільки походить від споживання, скільки слугує засобом, який його підтримує: обмін
робить споживання хронічним, обмежує ним людське ставлення до будь-чого, бо
дозволяє споживати навіть там, де, щоб взяти, треба давати. Через обмін споживання
замикається у собі і утворює замкнене коло, глухий кут: «Обмін – це дуже добре, бо
можна отримувати, навіть даючи і втрачаючи».

На нашу думку, ключову роль у переході від споживання і обміну до дарування
грає не знання про об’єкт, а свідомість, самосвідомість, розуміння, емпатія. Коли істота
помічає не лише об’єкт, а й своє ставлення до нього, виникає свідомість, яка веде до
відкриття істоті її самої: починається самосвідомість. Це дозволяє істоті збагнути себе
не у собі, а серед іншого: крім неї «самої» існує інше, і не воно належить істоті, а вона
йому. Оскільки це інше теж існує і є більшим, сильнішим, страшнішим за істоту, вона
починає здогадуватись, що воно теж має значення і цінність (і ще значніші, ніж істота,
бо без іншого вона не може прожити й миті), а тому можна не лише брати інше до себе,
а й давати себе йому: стверджувати саму основу свого існування. Однак і на цій стадії
переважає обмін, бо давання, як покажемо, веде до обміну, а не дарування. Ця стадія є
кульмінаційною, розглянемо її докладніше. …

…

5. Обмінне – те, що ми маємо, контролюємо завдяки своїм зусиллям (обмін і
влада, насилля, привласнення, власність, добро і зло); дар – незалежна, жива
реальність, яка з нами відбувається.

Обмін підпорядковує мислення не пізнанню реальності, істини, інших, а здобуттю
«користі» (ідеї … []): «Головне не те, що і з ким разом робимо, а те, що бажаємо
отримати. Якщо нам корисніше обмежити знання, його викривити чи повністю
замінити ілюзіями, то ми це зробимо». Зрозуміло, що наші мислення, розум (навіть
об’єктивний, науковий, інтерсуб’єктивний, комунікативно-діалогічний) не можуть
вивести нас з цього становища. Дар же, будучи тим, що приходить до нас ззовні
самостійно, вводить нас у «діалог з незалежною від нас реальністю», завдяки чому ми
«долаємо власне обмежене єство і долучаємось до нескінченного розмаїття».

У обміні людина вважає найціннішим свої зусилля, якими щось здобула, у
даруванні – дар і того, хто його виявляє. Обмінюють те, що цінується нами (ми його
потребуємо чи заслужили), а дарують – самоцінне (воно гідне нас і того, щоб ним
ділились). Обмінне є тим, що ми заслуговуємо, досягаємо, заробляємо, а дару ми гідні,
бо він з нами трапляється. Якби те, без чого ми не можемо жити, залежало лише від



наших дій і зусиль, ми не проіснувати б і миті. Людина не може дарувати без свідомості,
але найважливіше для життя людини дарується без будь-якого вияву свідомості й
активності з її боку.

Те, що отримуємо у обміні, залежить від того, що даємо, і тому є контрольованим
нами, є у нашій владі чи власності, а дар ми можемо виявити чи прийняти абсолютно
незалежно від того, було чи не було щось для цього зроблено. Дар не може бути
об’єктом контролю, маніпуляції, вимагання, володіння: він не є спричиненим
зовнішніми діями наслідком, реакцією. Це незалежна, жива, спонтанна реальність. З
цього випливає кілька наслідків:

1) дарам, як правило, не довіряють і їх відштовхують (нігілізм): оскільки вони не
викликаються нами, не зумовлені нашими якостями, діями, здобутками, мріями,
бажаннями, то їх неможливо вимагати, за допомогою них не можна хизуватись собою, і
доводиться захоплюватись чимось іншим: дарами і даруючими, а не нами «самими».
Заслужене – вимагають, однак яким чином можна вимагати спілкування, дружбу,
любов, розуміння, милосердя, пізнання, творчість, щастя? Це не заслужене, а дароване,
не за щось, а для чогось/когось, не чиєсь, приватне, а суспільне, не вже існуюче саме
собою, а те, що створюється спільно. Оскільки дари природи й інших не є для людини
стабільними, гарантованими і підконтрольними лише їй, вона заміщує їх тим, що
робить сама – коли, як і скільки хоче (волюнтаризм);

2) обмін має зробити задоволення потреб, бажань, фантазмів гарантованим
(законним, легітимним), регулярним (технологічним), необмеженим (вільним),
нескінченним (вічним, довгостроковим), залежним лише від самої людини
(підвладним), а дарування такої впевненості не дає, бо є чимось неконтрольованим,
добровільним, несподіваним, непередбачуваним, «випадковим», «несправедливим»;

3) коли людина цінує те, що є результатом її дій, то вважає добрим і добром не те,
що інші дарують, а те, що вона сама бере, відбирає (добро як те, що можна брати,
забрати, добрати собі), привласнює, контролює, заробляє, вимінює, розуміє, те, що
може отримати за власною і одноосібною волею/владою (авторитаризм, зарозумілість).

…

РОЗДІЛ ІІІ

ОБМІН І СУСПІЛЬСТВО

§ 7. Деструктивні аспекти впливу обміну на людські стосунки і суспільне
життя

…
Людині, налаштованій на обмін, «обмінна форма взаємин» здається чимось

безсумнівно нормальним, універсальним, розумним і справедливим: «Нічого не
отримувати за те, що даєш чи робиш, безглуздо. Навіщо, який сенс тоді давати, робити,
жити?». Як покажемо на конкретних прикладах далі, це ставлення притаманне великій
частині суспільства (якщо не більшості) та суттєво впливає навіть на наукове мислення
[].

Налаштованій на обмін людині доводиться майже все отримувати, чекати
(пасивність, бездіяльність, безініціативність, паразитизм), вимагати (агресивність,
тероризм, соціальна роз’єднаність), брати, відбирати (насилля, крадіж, хабарництво),
виманювати (шахрайство, обман) ззовні себе, внаслідок чого відбуваються такі
асоціальні процеси:

1. Споживацьке ставлення до інших і світу, через що все обертається на засоби.



2. Перетворення людини на істоту, існування якої вирішальним чином залежить
від споживання чужих, зовнішніх, обмежених ресурсів.

3. Занепад розвитку (людина прирікає на відмирання свої внутрішні сили:
споживання зовнішньої енергії перешкоджає вивільненню внутрішнього потенціалу
людини, її здатностей бути живою, сильною, творчою, життєдайною, люблячою).
Завдяки ж даруванню людина стає джерелом енергії, яку випромінює у світ, а не лише
бере, отримує, споживає ззовні себе і для себе.

4. Брак творчості/продуктивності/збагачення (люди в процесі обміну не
створюють щось нове та їм всім спільне, а змінюють місцеперебування тих речей, які
вже є: обмін, перерозподіл речей не веде до їх примноження шляхом об’єднання у
якусь нову річ, нове утворення).

5. Дефіцит соціальної активності (людина не діє, не робить, не виявляє нічого
доти, доки не отримає замість своїх дій те, що потребує; коли так налаштовані люди
опиняються разом, то всі чекають і ніхто не діє, – крім лідера, який використовує їх
пасивність і влаштовує між ними розбрат, конфлікт – «розділяє і владарює»).

6. Екзистенційне незадоволення (Unbehagen) світом, собою, життям (людина щось
дає, аби щось відібрати, через що не відбувається, як правило, ні першого, ні другого – і
потребує, страждає все більше).

…

* * *

Розташуємо по чотирьох сферах суспільства та розглянемо деякі основні
соціокультурні явища і проблеми, існування яких принципово пов’язано з обміном чи
зазнає його деструктивного впливу (специфіка нашого завдання – показати, що обмін є
не лише однією з ознак вказаних явищ, а таким елементом, без якого вони не існують):

Соціокультурна: відчуження, приватизація соціального простору,
індивідуалізм, самотність, насилля, влада, експлуатація; споживання; робота;
екологічна криза; сенс життя; смерть; любов; віра і довіра; творчість;
комунікація, розуміння, розвиток себе та інших; індивідуальна і соціальна
пасивність, безініціативність, безвідповідальність; істина; каузальність.

Економічна: приватна власність; привласнення; лихварство; капіталізм і
«ринкова економіка»; корупція; обман і шахрайство; суспільна бідність.

Етична: помста і покарання; справедливість; моральність і безкорисність.
Психологічна: егоїзм і егоцентризм; заздрість; агресія; психічні і

психосоматичні розлади; глупота; брак мотивації; страх; страждання і брак щастя.

…
Обман, шахрайство, спекуляції суттєво пов’язані з обміном…
Цікаву паралель утворюють такі на перший погляд різні явища як архаїчна чи

полінезійська кула, хау у майорі і т.д. та поширений нині перепродаж. Незважаючи на
всю протидію економічним спекуляціям, пов’язаним з перепродажами, вони не
припиняють процвітати. Виникає припущення, що міжлюдські стосунки і, зокрема,
економічні, за самою своєю природою не можуть позбутись тих елементів дару, які
притаманні відносинам типу кула (як зазначалось на прикладі племені баруйя, люди у
подібних спільнотах, передаючи дари від однієї особи до іншої, а від неї до третьої,
четвертої, але не першої, таким чином дають і беруть з метою передавати іншим, а не
привласнювати все собі). І якщо вказаних стосунків штучно позбавляють елементів
дару, вони набувають спотворених і деструктивних форм і виявів, і дар «вилазить
боком», стає виразкою чи отрутою: люди все одно прагнуть купляти і продавати речі
багаторазово і не лише для себе. Адже ця циркуляція речей, знаків і симулякрів
створює прибуток чи заробіток – і не лише у нечисленних власників великих статків, а



й у величезної кількості люду, зайнятого перепродажем. Щоб щось мати, людям
доводиться не привласнювати все і зразу, а перепродавати далі, іншим. Хоча у
перепродажі люди діляться, але через його суто обмінний характер вони наживають не
лише добробут, а й злидні (виробники і споживачі бідують, а перекупщики багатіють,
та й то не всі, а лише деякі). …

…

Корупція є одним із соціальних явищ, яке неможливе без обміну, і є однією з
головних перешкод соціальному розвитку. Порівняймо «даропринесення» у давні часи
та корупцію у новітні (на основі поглядів ...):

Таблиця 5. Даропринесення у давні часи та корупція у новітні: …

Якщо корупція пов’язана зі звичаєм «обміну дарами» [], від якого залишився
лише елемент обміну, то можна припустити: однією з причин виникнення корупції є
позбавлення соціальних відносин елементу дару. Адже якщо громадяни не йдуть на
зустріч один одному добровільно і безкорисно, це змушує вдатись до «обміну
послугами». Заміна дару обміном виявилась невдалою і деструктивною: обмін,
юридично заборонений у певних сферах, набуває спотвореної форми корупції (лат.
corrumpere – розтлівати, розчленовувати, розкладати), яка надає соціальним відносинам
квазідарувального характеру (давання і взяття хабарів як «обмін дарами») []. У
міжлюдські стосунки корупція вносить елементи обміну, а у сфери, де вона заборонена
(політика, управління, законодавство, економіка) – елементи дару. Отже, хоча корупція
неможлива поза обміном і, певною мірою, є юридично забороненим чи обмеженим
виявом (за межами економіки) ринкових і агональних (…), конкурентних і особистих,
приватних відносин, вона опосередковано вказує на те, що неможливо звести соціальні
стосунки до суто обмінних [].

Для обміну потрібно окреме (спільним не обмінюються). Оскільки з плином
історії дар все більше заміщувався обміном, то збільшувався і поділ суспільства на
сегменти. Якщо так, то корупція виникає також через обмеження безпосередньої
взаємодії громадян (наприклад, монополізація соціальних й економічних функцій
державою, бюрократією, «економічною системою»): громадянин не може добровільно
запропонувати чиновнику безкорисну допомогу (бо не має достатньої компетенції у
його справі), а чиновник – громадянину. Натомість така взаємодопомога можлива серед
менш спеціалізованих і відгороджених між собою громадян: у родинних, дружніх
стосунках, спільних розвагах, спорті, мистецтві, науці, релігії, громадянській діяльності.
Як свідчить досвід (…), там, де соціальні функції виконує множина державних і
приватних установ, між якими є конкуренція і які громадяни можуть вибирати,
корупція зменшується. Чим більше громадяни залучені до здійснення соціальних
функцій, тим більше вони вдаються до ефективної безкорисної спільнодії (на основі
обопільної довіри і відповідальності), ніж до обміну у формі корупції []. Підвищення
зарплат чиновників саме по собі не може подолати корупцію там, де до неї вдаються
через заміщення безкорисності дарування користю обміну.

Маркс порівнює корупцію з «всезагальною проституцією, продажністю»: коли
чоловік і жінка люблять, то дарують себе, коли «любові нема» – вдаються до купівлі-
продажу. Перше є безпосереднім і безумовним, друге – потребує посередництва і умов.
За Бодріяром, первісну циклічну форму суспільних процесів («обмін дарами»)
замістила лінійна, однобічна, внаслідок чого суспільна взаємодія, колообіг цінностей
припиняються та постають монополія і влада: лише один бік є активним, суб’єктом. У
корумпованій країні не громадяни вдаються до вирішення суспільних питань, а
державна влада і чиновники, які узурпують соціальну активність та ініціативність.
Виникає всезагальна проституція, продажність: громадяни купують «послуги»



чиновників, а ті отримують їх гроші. Внесок у це явище роблять обидві сторони, адже
коли громадяни звертаються до чиновників для отримання послуг, зазвичай наявне
наступне: ставлення до чиновників не як особистостей і співгромадян, а засобів
(однобічне споживання); вважаючи, що «чиновники повинні» робити те і те
(зобов’язані законом), громадяни не виявляють до них поваги і вдячності (не мають
бажання і права); чиновники не бажають, щоб їх «використовували», і вимагають від
громадян оплати (хабарів).

Яким чином постає це взаємне, двобічне споживання? «Поділ праці» веде до
такого розмежування громадян на активну, повноважну сторону (державна влада,
держслужбовці, чиновники) і пасивну, підлеглу (народ, виробники, підприємці), що
функцію виконання рішень беруть на себе чиновники, на яких підлегла частина
громадян може впливати лише через посередництво держави, через що сфера «справ»
(виробничо-економічне життя, бізнес) відокремлюється від сфери «рішень», що змушує
підлеглу частину суспільства (яка не в змозі долучитись до прийняття рішень) і
чиновників (які мають лише опосередкований інститутами держави доступ до громадян
і економічного життя) вдатись до такого безпосереднього і соціодеструктивного
контакту один з одним як хабарництво. Можливо, що якби обидві сторони не стільки
розмежували свої соціальні функції, скільки об’єднали, і співдіяли безпосередньо,
потреби у корупції не виникало б і суспільна взаємодія відбувалась на засадах
добровільності і безкорисності (що дослідники знаходять у житті так званих
примітивних спільнот минулого і сучасності []). Принаймні частина соціальних
функцій здійснювалася б не як робота («продиктована потребою і зовнішньою
доцільністю») за щось (зарплата, хабарі), а як безкорисна співдіяльність, творчість [].
Це була б не всезагальна проституція, а стосунки на основі взаємоповаги, діалогу і
любові, принципи чого покладав у підвалини суспільного життя Л. Фоєрбах,
зглузований у цьому аспекті Марксом і Енгельсом.

…

Комунікація, розуміння, розвиток себе й інших – явища, існуванню яких
принципово перешкоджає налаштованість до обміну: коли двоє чекають один від
одного ініціативи у комунікації («він почне, тоді і я»), вона не може початись. Через
страх, що не зрозуміють чи осудять, людина не висловлюється взагалі (вона й інші
залишаються без розуміння). Якщо людина чекає гарантії розуміння або не впевнена,
що її інтелектуальні зусилля будуть сприйняті і схвалені, вона відмовляється не лише
від виразу своїх поглядів, а й від здійснення розумових актів (і погляди, особливо
оригінальні, взагалі не народжуються або не доходять до інших). Якщо людина каже,
щоб отримати щось натомість, то не може говорити щедро, вільно, щиро, глибоко, не
може свої думки, погляди, відчуття дарувати, не може сказати найбільше цінне,
найдорожче («сокровенне»), найважливіше, найцікавіше.

…

Заздрість. Відомо, як отруює пострадянські країни заздрість до рівня і способу
життя у Європі чи Америці. Відомо, яку роль зіграла заздрість у долі України щодо
Росії у 2014 р. («Революція Гідності» і війна). Або у загибелі Р. Декарта і Г. Ляйбніца...
Декарт зауважує: «Нема жодного пороку, який би так шкодив благу людей, як
заздрість...» []. Її величезний деструктивний вплив на суспільне життя розкрито у
фундаментальній праці Г. Щьока []. Оскільки заздрість, як показує Щьок, є
«першорядною соціологічною проблемою» (Д. Белл: «буржуазне суспільство –
інституціоналізація заздрості» []), і «створення психологічної і феноменологічної теорії
заздрості – завдання таке ж важливе й актуальне, як і складне» [], то ми, спираючись на
його та інші праці, вважаємо важливим показати принциповий зв’язок заздрості з
обміном. Наведемо 4 класичних визначення заздрості.



Ф. Бекон: «Хто ж позаздрить сплаті боргу? Заздрять лише дарам і щедротам. До
того ж в заздрості завжди криється порівняння; а де неможливе порівняння, там нема й
заздрості... Менше заздрять тим, кому почесті дістались ціною тяжкої праці, турбот або
небезпек; бо цю ціну люди вважають високою та схильні таких жаліти, а жалощі
зцілюють від заздрості. ... В державі заздрість подібна до моровиці, бо як моровиця
поступово заражає все здорове, так і заздрість, раз з’явившись в країні, ганьбить
найдобрі справи і тлумачить їх зловтішно»;

Декарт: «Заздрість... змушує деяких людей досадувати перед благом, яке випало
на долю інших... Це різновид суму, змішаного з ненавистю, якого зазнають, коли бачать
будь-яке благо у тих, кого вважають негідними цього блага»;

Б. Спіноза: «Заздрість є ненависть, бо... людина відчуває незадоволення, коли
бачить чуже щастя, і знаходить задоволення у чужому нещасті»;

Кант: «Заздрість є схильністю сприймати з незадоволенням благо інших, хоч
воно не завдає ніякого збитку...; вона виявляється у... позбавленні іншого його блага...;
бо ми не вміємо оцінювати наше благо за його внутрішньою гідністю, а... порівнюємо з
благом інших» [].

Ці й інші визначення вказують на взаємозв’язок заздрості й ненависті (Й. Гьоте:
«Ненависть – активне почуття незадоволення, заздрість – пасивне»), агресії, злоби,
помсти, ресентименту, що має принципове значення, бо однією з головних
особливостей заздрості вважають не просто несприйняття блага іншого, а намагання
позбавити цього блага, здирництво і наживацтво. Ця особливість заздрості пов’язує її з
обміном наступними способами: заздрість: «я не маю блага, і ти не май», «раз ти
позбавив мене блага, то і я позбавлю тебе», «як ти, так і я», «якщо благо маєш ти, а не я,
то хочу позбавити тебе його»; обмін: «як/якщо мені, так/тоді й іншим» і навпаки.
Конкретизуємо зв’язок заздрості й обміну у його різних варіаціях: «раз ти
маєш/радієш/вмієш, то я страждаю і бажаю тобі зла, щоб міг зрадіти я», «у тебе
краще/добре, бо зашкодив мені», «за те, що у тебе є/краще, я тобі помщусь». Заздрість
постає реакцією, якій притаманні такі атрибути обміну як причинно-наслідкова
залежність і прагнення пропорційного відшкодування: «як ти/у тебе, так і я ставлюсь до
тебе (мені нещастя, бо тобі щастя; ти мені поробив, я – тобі; я бажаю того, що маєш ти;
набуваю радості від твоїх втрат; ти вгору, а я бажаю тобі вниз)».

Як і обмін, заздрість перебуває за межами пасивного отримання і активно-
агресивного взяття (якщо інший щось не дає, то заздрісник не захоплює його собі, а
бажає, щоб воно зникло або його знищили): у обміні не захоплюють, відбирають усе
собі, а діють непрямим чином – опосередковуючи, компенсуючи, пом’якшуючи,
приховуючи отримання даванням.

До специфіки заздрості належить її прихований характер (не зовнішня дія, а
суб’єктивне ставлення): заздрісник не стільки прагне мати те, що має інший, скільки
бажає, щоб той це втратив. Адже існують зовнішні і внутрішні фактори (моральні,
психологічні, соціальні), які не дозволяють виявляти заздрість взагалі чи явним чином.
Це робить її скритим і перманентним джерелом потужної і здебільшого несвідомої
деструктивності, агресії []: якщо заздрісник не бажає того, що має інший, то страждає
сам; якщо бажає того, що має інший, то страждає інший: заздрість виявляється у формі
підкупу, відбирання (насильного чи податкового), крадежу, потягу до соціальної
справедливості, рівності і бідності []; якщо бажає знищення того, що має інший, то
інший страждає через непрямі вияви заздрості: небажання допомогти, пасивність,
соціальна роз’єднаність [], брехня, наклеп, помста, соціальні революції [], молодіжні
бунти, вандалізм [].

Як і обмін, заздрість пов’язана з даруванням: Декарт і А. Шопенгауер зазначають,
що люди заздрять незаслуженому, тому, чого негідні, тобто дарованому заздрять
значно більше, ніж заслуженому, заробленому, бо останнє заздрісник теж може здобути,



а перше – ніяким зусиллям не підвладне []. Через заздрість людина відштовхує, руйнує
дароване, не приймає дарів і не дарує, не радіє і не збагачує/ться. …

…

Глупота. У західному суспільстві, незважаючи на психоаналітичні відкриття, досі
поширений погляд, що глупота є наслідком недостатньо розвинених розумових
здібностей. Але залишається недостатньо з’ясованою загальна причина цієї
нерозвиненості: якщо для розумності передусім потрібен розвиток розумових
здібностей, спрямований до активного пізнання реальності, то чому велика кількість
людей не стає розумною, хоча десятиліттями здобуває освіту та успішно соціалізується?
З психоаналітичного погляду глупота пов’язана не з розвитком інтелекту, а з
підсвідомим обмеженням розумового сприйняття реальності. Сприймати реальність –
зважати на неї, діяти і відповідати перед нею за свої дії, тобто виявляти конструктивну
активність ради реальності. Не сприймати – не витрачати свої сили на щось поза собою,
вважаючи, що навколишній світ буде замість нас діяти, думати, вирішувати, обирати,
відповідати, жити. Особливу роль у цьому процесі грає обмін: …

…

Психічні розлади. Налаштованість до обміну веде за додаткових умов до
шизофренічних розладів і шизоїдних виявів у соціальних відносинах, що робить
шизофренію значною соціальною проблемою []. Все більш усталеною у наукових колах
стає сукупність уявлень, що шизофренія не є хворобою у класичному медичному
розумінні, що її «сутність» і походження залишаються принципово невідомими і
невизначеними, що не знайдено причинного фактору, який був б притаманним усім
випадкам шизофренії та не притаманним іншим психічним розладам, і що поняття й
термін «шизофренія» неефективно застосовувати для пояснення такого неосяжного
об’єму матеріалу, і тому потрібно відмовитись від його вживання []. Зазвичай
шизофренію вважали хворобою душі, розуму, розладом інтелекту, однак функції
останнього часто не вражені при шизофренії, і дослідники кваліфікують її як «хворобу
особистості», зануреної у соціальний контекст. Шизофренія перестає вважатись
індивідуально-психологічним явищем та стає важливою біопсихосоціальною
проблемою: соціальні реалії зумовлюють шизофренію, яка потім впливає на них. Все
більше вчені тлумачать шизофренію не як хворобу деяких, а як множину якостей,
притаманних особистості багатьох звичайних людей: егоцентризм, егоїзм, нарцисизм,
інфантильність, пасивність, страх, агресія, схильність до обману і самообману,
сугестивність, безініціативність, жадібність, байдужість (замість спів-чуття), зневага,
відсутність інтересів, звуженість відкритості і сприйняття, зарозумілість, нерозумність,
нерозуміння і заперечення інших та спільної для всіх реальності []. Особистість, яка
перебуває між психічною нормою і шизофренією, прийнято називати шизоїдною [].
Лише в деяких працях зустрічаються здебільшого поодинокі зауваження, що
шизофренія має необхідний зв’язок з «втечею у хворобу» і що не випадково те, що пік
шизофренічних розладів збігається з підлітковим віком і початком дорослого життя з
його освітнім, професійним, соціальним шоком / розвитком, активністю і
відповідальністю []. Вчені також зазначають, що занедужання шизофренією у літньому
віці – рідкість []. … вважають, що психічні розлади виникають як реакції на певні
вимоги реальності, суспільства, родини у тієї особи, яка зазвичай розпещена
батьківською гіперопікою у сполученні з емоційним, комунікативним нехтуванням. Ми
покладаємо цей погляд в основу експлікації зв’язку шизофренії з обміном [].

У більшості шизофренічних розладів інтелектуальні функції не пошкоджені чи
отримують певний однобокий розвиток (абстрактний, технічний раціоналізм), а сфера
відчуттів і почуттів, емпатії і співчуття, емоцій і експресії зазнає серйозних збитків.
Свою силу, відчуттєву, розумову, емоційну активність людина спрямовує не до світу й



інших, а всередину себе, виявляючи егоцентризм і егоїзм. Відчуття і почуття звертають
активність до інших, якщо ж особа бажає бути для себе і у собі, у своєму внутрішньому,
власному «світі», то їй потрібно відключити відчуттєві й інтелектуальні функції чи
використовувати їх лише для себе. Як показують тести і дослідження, шизофреники …

…

Психосоматичні розлади. Як показує лікар … у книзі «…» [], вирішальне
значення у формуванні діабету (в Україні чимало хворих на цукровий діабет) має
налаштування людини на обмін: вона залишає без задоволення власні бажання, щоб
задовольняти бажання інших (бо таким чином може опосередковано отримати
схвалення за свій альтруїзм), але розчаровується (бо не отримує того, що підсвідомо
бажає мати за свої жертви ради інших) і компенсує це гірке розчарування споживанням
солодкого: інсуліну продукується і сприймається все менше, а солодкого поглинається
все більше. Цікавий також зв’язок певної психосоціальної позиції людини і порушень
зору.

Сенс життя. У багатьох мовах слова сенс, sense, sens, sinn пов’язані з sensus.
Парадоксальним чином одне слово позначає сенс і відчуття: сенс є тим, що доступне не
лише розуму, а й відчуттю. Сенс не зводиться до чогось всередині нашого мозку чи
мислення (абстрактно-ідеального) або ж до чогось потойбічного. Сенсом є дещо
реальне, яке ми бачимо, розуміємо, відчуваємо вже тут і зараз. Однак видимий світ для
західної людини здебільшого є чимось безглуздим, невіртуальним – голою,
нерозумною, мовчазною матерією – а все дійсно цінне – лише ідея, високий ідеал, який
так і не стає реальністю. «Нереально круто!» – вигукуємо ми про щось дійсно цінне.
Сенс робиться чимось невидимим, надчуттєвим, духовним, божественним,
рафінованим, дистильованим. Реальність опиняється в одному місці, а бажаний сенс – в
іншому – невідомо де []. Космос розчахнувся на добро і зло.

Не відчуваючи сенсу у самій реальності, люди переносять у неї свої цінності. Та
це не наповнює її сенсом, а позбавляє. Цінувати в ній те, що є у нас (наші бажання,
думки, сенси, розумність, духовність) – нищити реальність та її сенс. Сенс реальності –
не те, що ми у неї вкладаємо, а її нутро... Однак більшість цінує не те, що є і було ще до
них, а те, що вони вкладають, роблять, отримують []. Особі певного типу властиво
підміняти те, що є, іманентний сенс реальності, тим, що має сенс для самої особи.
Сенсом стає не те, що є у світі, а те, що є у особи, що вона може взяти. Людина може не
розуміти, що не треба щось брати собі, виривати свій шмат добра, бо світ вже
подарував їй себе в цілому. Навіщо брати частину, коли даровано ціле? Та людина
здебільшого не бажає жити просто так, даром. Світ дарує себе, але людина не згодна
жити доти, доки не обміняє життя на «його сенс». З її погляду, життя є, а сенсу – нема.
Самих життя, реальності їй «мало». Людина не бачить сенсу у самому житті та
ставиться до нього як до засобу, шляху щось отримати, досягти (зокрема, безсмертя як
компенсації всіх втрат). Як наслідок, мета і сенс життя переоцінюються, а саме життя –
знецінюється. Життя втрачає самоцінність та не викликає бажання його жити. Воля до
життя страждає, вщухає, спотворюється, хворіє, самонищиться. Кульмінація настає,
коли майбутнє закінчується і попереду лише смерть. Усвідомлюючи, що вже нічого не
отримає і втратить все, людина остаточно втрачає сенс життя: «Для чого, навіщо мені
жити?! Буде лише смерть».

Одним з головних наслідків такого ставлення до світу є нігілізм. Поділ реальності
на «бридку матерію» і «чистий дух», що над нею [], веде до заміщення першого другим,
що має низку наслідків: заперечується реальне і його цінність; замість дару життя
(знецінене) бажають щось від життя отримати, виміняти (цінне); оскільки життя стає
засобом/шляхом здобуття якогось сенсу, саме життя остаточно втрачає сенс;
стикаючись з усвідомленням своєї смерті, людина втрачає сенс життя повністю, бо вже



нічого не може виміняти за життя: «Якщо отримаю лише смерть, то навіщо мені
жити?».

Шукаючи сенс життя у тому, щоб дещо отримати від життя (шматок їжі чи
Абсолютний Дух) або у ньому щось створити, людина відкидає найбільший дарунок,
який їй вже зроблено, і не бачить сенсу у самому житті. Людина не розуміє, що життя
не має, не приносить, не виділяє сенс, а саме є ним []. Сенс життя і життя – не різне, а
єдине. Сенс не лише розуміється і пізнається нами, а й відчувається і дарується світом.
Порівняймо цю тезу з трансценденталістською парадигмою. Однак людині притаманно
надавати значення здебільшого не реальному, а ідеальному: позбавлене людських
якостей реальне не може розуміти людину, любити, турбуватись. Це не люди, батьки,
Бог. Реальне уявляється чимось безглуздим, бездушним, глухим, безмовним. Що може
дати людині ця «вбога, прозаїчна реальність? Вона лише відбирає». Надавати їй
безвідносного сенсу, присвячувати себе їй – самоприниження, абсурдна, даремна
самопожертва! Вважати сенсом саме життя, а не те, що хочеться від нього мати чи у
нього вкласти, людині певного типу складно: воно не здійснює її бажань, не розуміє, не
виправдовує покладених сподівань, пручається штучному вдосконаленню. Цій людині
важко знов відчути сенс життя, бо життя і природа, матерія і енергія, тіло і
розслаблення, «вбогість духу» і «недіяння» – все, що існує за рамками культурної
активності, людини, її розуму, духу – не ідеал, а реал, який не розуміється, а
відчувається, не вимінюється, а приймається, не здобувається у майбутньому працею
людини для себе, а дарується світом всім та є вже тепер.

…

Смерть викликає у людини здебільшого страх, спротив, відразу, відчай,
остаточний песимізм. Людина не бажає помирати, бо боїться втрачати: себе, життя, світ.
Боїться навіть раз подумати про це! Як, наприклад, я жодного разу не зміг подумати
про те, що моя мама помре... З тієї ж причини людина завдає смерті іншим: хай зникне
інший, Всесвіт, аби не вона. Можна припустити, що смерть викликається егоїзмом та
необхідно пов’язана з обміном []: що особа зазвичай цінує понад усе та все життя
намагається зберегти, те відбирається через смерть. Як показують … й інші, чим
більше істота замикається в собі, тим більше втрачає зв’язок зі світом. Б.Паскаль:
«Смерть є вінець блаженства душі та початок блаженства тіла». Це не початок смерті, а
її кінець: тверда, замкнена оболонка проривається та життя звільняється від кайданів.

З цього можна виснувати: 1) Цього «миттєвого пограбування» зазнають не всі, а ті,
хто протягом життя якнайбільше намагаються себе зберегти. 2) Те, що зазвичай
вважають життям, насправді є смерть: чим більше істота тримає себе у собі і для себе,
тим більше її не існує, бо ніде себе не являти – те саме, що ніде не бути; це стан, який
передує існуванню – зерно у землі, не проростаючи, згниває – що не дарує себе небу,
всотує земля, що зберігало себе у житті, губиться у смерті; людина припиняє існувати,
коли себе ховає, і народжується там, де виходить з себе, відкривається, являється,
дарується. 3) Те, що зазвичай вважають смертю, насправді є життя []: якщо людина
добровільно дарує всю себе іншим, світові, зустрічає смерть близьких і свою з
відкритою свідомістю, то зникає в одному «місці» і з’являється в іншому, сіється, і її не
можна забрати через смерть, бо вона ще за життя повністю «віддалась» за межі себе –
не вмирає тут, а існує за межами себе []; не можна забрати те, що саме дарує себе
першим. Людина, яка вичерпала себе ще за життя, не боїться смерті – вмирати нема
кому. Людина ж, яка боїться втратити зі смертю все і не отримати натомість нічого,
прагне безсмертя. …

…

Страх. Де істота може втратити і не отримати компенсації, там виникає страх. …
…



Страждання. Людина страждає, коли «мріє про себе» [] і своє, коли те, що
відбувається з нею, вважає важливішим за те, що відбувається з іншими, світом. …

…

Брак щастя. Оскільки обмін є виразом незадоволення та потребує задоволення, у
межах обміну щастя перетворюється на мету, яку треба досягати певними засобами
(«зараз робити погане, мордувати/сь, зате потім отримати усе найкраще»). Але стає
незрозумілим, як процес страждання і продукування поганого може утворити щастя і
якесь добро (згадаймо вітчизняний досвід побудови комунізму або «втрату щастя у
ринкових демократіях» []). …

…

Віра і довіра []. … людський світ великою мірою складається з речей, які не
з’являються, якщо у них спочатку не повірити, а налаштованість до обміну не дозволяє
вірити і довіряти. Для прикладу наведемо 2 типи людського ставлення: «Ти зроби, дай,
тоді повірю, дам тобі» (у підсумку, нема і першого, і другого); «Я вірю, довіряю, і тому
ми зробимо» (щедрість, обопільне процвітання). Коли людина вірить, то діє без знання,
не обмінює знання на дію. Не вимагає знання (щоб потім діяти), тобто діє першою. Віра
стає творчим, конструктивним, актуальним фактором (principium). Якщо людина не
вірить, а бажає розрахувати, передбачити, спочатку знати, а вже потім діяти чи не діяти,
то боїться щось втратити, не отримати []. Позиція, коли людина бажає спочатку знати,
отримати, а вже потім вірити і діяти, спонукає до обміну, а не віри й довіри. До-віра –
здатність сприймати, діяти до знання про те, реалізуємо бажане чи ні. Завдяки довірі
людина здатна сприймати світ та інших не тому, що це треба їй, а тому, що це
виявляють до неї інші. Довіра – здатність сприймати, діяти (уможливлювати щось у
собі і світі) незалежно від того, принесе це щось цій людині чи ні. У довірі людина діє
не для своєї користі, а для блага – самого по собі, інших чи спільного з ними.

Порівняймо дві відомі тези щодо довіри. Фукуяма: «Довіра – виникаюче у членів
спільноти очікування чесної, постійно орієнтованої на взаємодію та заснованої на
загальноприйнятих нормах поведінки з боку інших членів спільноти» []. Лао-дзи:
«Добрим я роблю добро і недобрим також роблю добро. Таким чином і виховується
чеснота. Щирим я вірний і нещирим я також вірний. Таким чином і виховується
щирість») []. …

…

Любов. У межах обміну любов неможлива: важливим є те, чим обмінюються, а не
люди і їх ставлення одне до одного. …

§ 8. Обмін і трансформація сучасного суспільства

Оскільки у певних сферах/межах і формах обмін необхідний і незамінний, його
вплив на суспільне життя і надалі буде значним []. Разом з цим, сфера обмінюваного
принципово звужується []. Світ глобалізується і стає замкненим, сфера доступного
простору і природних ресурсів звужується, що обмежує споживання і обмін. Значна
частина того, що було поділено і обмінювалось, стає «єдиним цілим», яке не може бути
приватною власністю більшості громадян: гроші, інформація, виробничі потужності,
міста, земля... Екстенсивний розвиток має ставати інтенсивним [], бо коли наявних
речей не вистачає (людей все більше, ресурсів все менше), спалахують конфлікти, які
викликають або самознищення людей, або монополізацію речей (яка веде до нових
конфліктів-війн, поділів і обмінів, адже залишаються незадоволені люди і потреби – у



природних, необхідних речах чи бажаних, неможливих), або заміну поділу речей
спільним господарюванням, а приватної власності – спільною: спільне не треба
обмінювати, ним можна ділитись даром []. Як демонструє історія людства, принципово
нові загрози і виклики потребують такої ж відповіді. Одним з елементів цієї відповіді у
наш час є дарування…

…

З іншого боку, відбувається глобалізація торгівлі: торгівельний обмін охоплює всі
країни і ділянки світу. Оскільки для капіталізму торгівля на далекі відстані більше
вигідна, ніж на близькі, то міжнародно-трансконтинентальний торгівельний обмін
отримує у наш час нове дихання. Одним з негативних наслідків цього є ще більше
спрямування національних виробництв не на вітчизняне споживання і використання
національних ресурсів на благо народа-виробника, а на обмін, зиск вітчизняних і
іноземних перекупщиків і споживачів, прикладами чого є виробництво у країнах
«третього світу» та занепад/виснаження виробничого і, зокрема,
сільськогосподарського потенціалу України.

Одна зі сфер грошових обмінів – банківські послуги. Гроші у сучасному світі, з
одного боку, «валютизуються», децентралізуються, віртуалізуються, інформатизуються
[] – не стільки належать певним власникам, скільки циркулюють як щось
транснаціональне, з іншого – знов монополізуються: значний % грошей перебуває не у
громадян як щось наочне, локалізоване у просторі й часі, а в електронно-банківських
мережах як перемінна частина мобільного, глобального, невловимого цілого []. …

...

На постіндустріальне суспільство чекає нова форма соціальної нерівності та
пов’язаних з нею конфліктів: нерівність знань, освіти, доступів до інформації,
здібностей, можливостей, способів життя []. …

…

Якщо деструктивний вплив обміну буде зростати, ймовірні такі наслідки: у сфері
людина–природа – економічно-екологічна катастрофа (все добре у природи взяти, а
погане – «віддати»); у сфері людина–суспільство – ескалація конфліктів та
самознищення людей; у сфері людина–людина – культурне і родове самовиродження
(брак любові одне до одного, дітей і батьків, надання пріоритетної цінності речам і собі,
а не іншим, еготизм і гомосексуалізація, перевага Танатосу над Еросом, венеричні
хвороби); у сфері психосоматики і генетики – автоімунні, вірусні, онкологічні хвороби,
дитяча патологія і смертність, ноогенні неврози, стреси, «зрада тіла», шизоїдна девіація,
заміна людини і її якостей клонами, штучним «розумом»/організмами/роботами й
іншими виробами (трансгуманізм).

РОЗДІЛ ІV

ДАРУВАННЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ

§ 9. Потенціал дарування у творенні суспільного життя і міжлюдських
стосунків

… Кант: «Людський розум виявляє справжню причинність у сфері моральності,
де ідеї стають діючими причинами (вчинків і їх об’єктів)...» []. Це стає очевидною



соціальною дійсністю: як зауважив ще у 60-ті роки 20 ст. Д. Белл, у
постіндустріальному суспільстві «впровадження нововведень... все в більшій мірі стало
залежати від досягнень теоретичного знання...» []. Основні інвестиції у сучасному
суспільстві – у знання і здібності []. Оскільки дар є принципом дій, стосунків, явищ,
який не стільки «виводиться» з наявних соціальних реалій, скільки може їх створювати,
то дар виявляється характерним і необхідним елементом перетворення людських знань
і здібностей на основний принцип розвитку сучасного суспільства: вони не щось наявне,
чим обмінюються, або продукт обміну, а те духовне і невідчужуване, що твориться і
дарується людьми.

…

Однак за звичайних соціокультурних умов реалізація соціотворчого потенціалу
дарування суттєво обмежена. Щоб брати, достатньо вроджених і біологічних
здатностей, щоб дарувати – потрібне щось інше, бо беруть для себе, щоб ви-жити
(«самозбереження», природа), а дарують, являють – для інших («самопожертва»,
культура). Людина має здатності до дарування, але не є творцем його самого, і тому її
зустріч з незалежним від неї явищем дару не веде з необхідністю і автоматичністю до
сприйняття дару та участі у його здійсненні. Людина, потрапляючи у ситуації
дарування (закохується, відкривається невідомому, довіряє і пізнає, героїчно вчиняє, у
самозабутті грає і творить), часто не сприймає і не здійснює дарування. Хоча дар існує і
за межами людського світу (випромінювання світла, цвітіння рослин, розвиток життя),
його вияв у людському бутті, з одного боку, наражається на серйозні антропологічні
перешкоди у ставленні людини до дару [], а з іншого – потребує певних людських
самоналаштувань і зусиль [див. також курс лекцій А. Лоя «Етос і дух»: ]. …

…

Антропологічні й соціокультурні перешкоди у ставленні людини до дару. Людина
заперечує, відбиває, ігнорує дар, бо не може отримувати чи творити його за своїм
бажанням, контролювати, і тому ставиться до дару як до непередбачуваного,
незаслуженого, недозволеного: «Стихійне вторгнення чужого, напад, удар, насилля,
лихо». Порівнюючи себе з даром і даруючим, людині здається, що вона принижена,
гірша: «Даруєш ти – ти гарний, не я; ти даруєш, любиш, бо ти вмієш любити і гарний, а
не тому, що я гідна любові і гарна: причина не в мені, а в тобі»; «Даруєш, і цим
змушуєш щось віддати тобі взамін; дар грабує і вимагає відплати! Я не можу прийняти
таку облуду»; «Вони дарують не тому, що добрі, а тому, що вважають нас нездарами»;
«З даруючим я гірша за нього, і тому любитиму іншого – з ним буду кращою я, з ним –
я сама неперевершена!». Даруючи тим, хто не хоче/не може дарувати, а лише споживає,
«використовує», людина вважає себе обдуреною, спустошеною, пошитою у дурні: «Я
довіряла і дарувала тому, хто мене ошукав, обікрав, кому важлива не я, а те, що у мене
було»; «Я корисна людина, і не вірю, що хтось може давати безкорисно».

Коли людина цінує не дар, інших, світ, реальність, а себе і своє, то те чудове, чим
вона не володіє, викликає у неї не екстатичне захоплення, а егоцентричну заздрість,
ненависть, сум, депресію. Людина відштовхує дар, бо не милується іншими та співрадіє,
а страждає від своєї уявної, порівняльної неповноцінності. Людина не сприймає дари, і
хоче, щоб даруючі «приймали її такою, якою вона є», пристосовували себе до неї,
зазнали її страждань і розділили її біль. У першому випадку змінюється вона, у
другому – повинні змінюватись і виявляти активність інші. Людина прагне повністю
зберегти і зафіксувати себе і своє, а не сприймати інше, світ, бо у другому випадку
доведеться щось набувати і щось втрачати. Людина, яка вважає себе негідною, гіршою
чи нездарною, відкидає дари та наражається на покарання (… й ін.). Сприймати дар –
сприяти буттю іншого, і тому особа, яка прагне стверджувати, покращувати, оцінювати
сама себе, буде відхиляти чиєсь дарування. Бажаючи стверджувати себе, людина



відкидає дари. Однак у своїй здатності до дарування людина стає вільною і творчою:
вона не лише об’єкт дарувань, а й суб’єкт дарування. – Трохи більше ці теми я
розглянув у своїй книзі про мистецтво кохання, яка готується до видання – у
паперовому форматі, коли знайдеться спонсор, меценат, благодій чи благодійниця.

* * *

Явище дару має набагато більше соціальне значення, ніж обмін, бо існує множина
соціокультурних явищ, які вдається пояснити, трансформувати, створювати завдяки
даруванню, а не обміну. Дар виявляється не лише однією з суттєвих ознак цих явищ, а
й таким елементом, без якого вони не існують. Розташуємо їх по чотирьох сферах
суспільства:

Соціокультурна: жадібність і щедрість; закритість і відкритість, відвертість,
чесність; релігія; сенс життя; екологія; любов; ненасилля; спілкування;
символічне; свобода і відповідальність; соціальна і громадянська активність /
ініціатива / відповідальність / консолідація.

Економічна: суспільні бідність і багатство; внутрішні джерела розвитку,
енергії, задоволення.

Етична: пробачення; вдячність; альтруїзм, безкорисність, моральність.
Психологічна: радість; щастя; талант і обдарованість, творчість і

креативність.

Щедрість. Немовля не проводить кордону між собою і світом. Не маючи
самосвідомості, маля сприймає довкілля як дещо своє, близьке, рідне. І намагається
дістати рукою речі, які перебувають на недосяжній відстані. Малюку здається, ніби все,
що він бачить, належить йому як його частина. Дитя не ділить реальність на світ і себе,
на чиєсь і своє. Все, що його оточує – частина його самого («Все моє», поглинання).
Згодом дитина починає відрізняти світ від себе, відкриває свої межі. З цього моменту у
дитини з’являється світ і вона сама. Тепер дитина починає розуміти, що хоча реальність
і вона – не одне й те ж, але у неї, дитини, є дещо своє, те, що належить не світові, а
лише їй одній. Дитина стає власником-споживачем. Власність повинна замінити дитині
втрачений «рай», втрачене «все» («Це моє», привласнення). Коли дитина збагнула, що
деякі речі є її власністю (іграшки, їжа, все, що можна взяти до рук і рота), у неї
зароджується жадібність. Яка передусім виявляється у тому, що дитина панічно боїться
дати щось своє комусь іншому. Дитина прагне брати і володіти, приймає реальність
близько до серця, і цілковито не бажає ділитись об’єктами свого задоволення з кимось
ще. Дитина перетворюється на власника-егоїста («Моє не дам», жадібність). Поступово
ставлення дитини до речей, якими вона володіє, змінюється, але початкова жадібність
залишається. Доросла людина може ділитись своїми речами (цілком добровільно і
радісно), але не вміти і не бажати ділитись самою собою. Це – прямий спадок дитячої
жадібності. Людина розрізняє світ і себе, своє і чуже, може давати свої речі чужим,
однак не може подарувати саму себе. Вона і так стільки всього втратила, поки зростала.
У неї залишилось лише вона сама. Це належить лише їй одній, це – її недоторкана
власність []. «Я – те, що я маю». Віддати це – означає втратити саму себе («Не дам саму
себе!», самоспоживання).

Та після того, як людина усвідомила останній прихисток своєї первісної
жадібності і чуттєвої хіті, вона здатна дійти до любові, співчуття і щедрості. Тоді
людина розуміє, що й вона сама належить не собі «самій», а світові. …

…

Пробачення. Злочин можна не лише покарати, а й пробачити. І пробачити можна
лише грішника, а не праведника. Праведнику нема що пробачити. За логікою обміну –



злочинця нема за що пробачити. За логікою дару – там, де злочин, є що і кого
пробачати. Перша логіка виходить з того, що є: є покара, бо є злочин. За злочин може
бути лише кара. Тут нема за що милувати. Яка причина, такий наслідок.

Логіка дару виходить з того, що може бути: є злочин, однак має бути пробачення,
а не покара, бо пробачення дарується для утворення можливого кращого, а не дається
за наявне погане. Пробачають, дарують (в обох значеннях) не за щось, а для чогось і
когось. У покаранні головне те, що сталось. У пробаченні – той, хто зробив. …

…

У межах обміну винна людина не заслуговує пробачення, отримує за неї
заслужене покарання, помсту, а завдяки даруванню можна пробачити навіть те, що
його не заслуговує. …

…

Релігія. Як показує Л. Фоєрбах, у релігії люди не стільки дарують найкращі, хоч і
обмежені, свої і природні якості і здатності один одному, скільки утворюють,
абстрагують, виділяють, витискують, вичавлюють, видушують з них досконалу,
необмежену, всемогутню, надживу (безсмертну), безкінечно добру, милосердну,
розуміючу, чисту, святу, духовну essentia, spiritus sanctus, що може дати їм все та буде
завжди любити їх, навіть якщо не люблять вони, бо разом зі світом вони стали грішним,
нікчемним, злиденним, злидарським, вбогим, нездарним до любові порохом [].
Егоцентричний обмін, за Фоєрбахом, є основним механізмом релігійного ставлення
людини до світу…

…

Любов зазвичай «не визнають предметом, гідним наукових досліджень» []. Та є
багатозначним фактом, що велика частина соціальних відносин (любовні стосунки
чоловіка і жінки) є настільки близькими, інтенсивними, особистими, складними та
потребують таких культурно-екзистенційних ресурсів, що їх можна вважати однією з
вершин соціального життя та разом з тим його принципом. І. Франко: «Скріплення,
утончення того почуття любові до інших людей, до родини, до громади, до свого
народу – отсе основна підвалина всякого поступу; без неї все інше буде лише мертве
тіло без живої душі в ньому» []. На думку Белла й інших, майбутнє суспільство
сприятиме розквіту любові як індивідуального і суспільного явища: «У
постіндустріальному суспільстві людям потрібне лише пізнання одне одного, і
вони повинні “або любити одне одного, або вмерти”» []. Сучасна вітчизняна
дослідниця Н. Савранська пов’язує любов з феноменом благодійності [].

Любов – не річ, якою обмінюються для привласнення, яку один втрачає, а інший
отримує, а те, що дарується, процес, щось спільне, континуальне, триваюче. Любов не
породжує відчуження, бо люблячі є любов’ю: дарують не щось, а себе. Людською
любов’ю передусім є сама людина, коли сприймають людину, а не щось від неї чи лише
її ставлення. К. Льюїс: «Якби ми цього не пережили, якби судили з боку, ми б просто не
зрозуміли, як можна бажати людину, а не задоволення, зручність, користь, які він
здатний дати» []. Доки є сама людина, доти здатна тривати любов. Це не
швидкоплинні емоції, які змінюють одна одну, не бажання і потреби, а сталі відчуття
іншого, які розвиваються: не суб’єктивне, а об’єктивне. Коли людина перетворюються
на любов, процес, рух, потік, випромінювання енергії, тоді Я зникає. Зникаючи у акті
любові, Я народжується як Ми, ego стає екстазом. Зникаючи для себе, люблячі
з’являються поруч з тими, кого люблять – в їх любові, єднанні. Любов – не речі, якими
обмінюються і володіють, не від-носини, а самі люди у їх спільному єднанні. …

…



Ненасилля є одним з наслідків заміщення дарування обміном. Багато людей не
сприймає чиєсь дарування, щоб відбирати силою те, що їм заманеться. Не виявляючи
віри, що з ними можуть ділитись добровільно, люди починають відбирати самі. Замість
вільного дарування – насилля, свавілля. Відкидають, відштовхують дари природи, щоб
відбирати потрібне силою, грабувати, спустошувати, генетично «модифікувати»,
непоправно спотворюючи оригінальне єство, родюче лоно природи. …

…

Радість. Дари викликають не лише страх і відторгнення, а й радість і щастя. Коли
людина бажає дарунка, налаштована на його сприйняття, то радіє йому як диву: нічого
не дала, а отримує! Бажання отримувати задовольняється не лише у обміні, а й
даруванні: людина здатна радіти, навіть нічого за отримане не даючи. На цьому
грунтується притаманний світовим спільнотам прадавній звичай піднесення і
приймання дарунків у святкуванні «дня народження»: людині знов і знов нагадують,
що люди і світ сприймають, люблять, обдаровують її саму, а не те, що можна від неї
отримати. Люди діляться з нею радістю не за щось, а просто так, бо народжуючись,
людина нічого ще не зробила і майже нічого не має, а є: світ та інші подарували їй її
саму, життя, світ, людей. Бажаючи подарувати їй радість, щастя від того, що і яка вона
є, люди діляться радістю від самої неї. Коли у свій новий день народження людина знов
просто є, а не щось робить і має, люди дарують їй одну з найбільших втіх у житті. Тоді
той, хто нічого не має і не вимінює, отримує у дарунок майже все, а ті, хто дарують, є
багатіями і радісними щастєтворцями [].

Коли людина нікому не дарує і не сприймає ніякого дарування, вона потрапляє у
вакуум, небуття. Через сприйняття дару у людське життя потрапляє дійсно нове,
небувале, інше, радісне, реальне. Чиєсь дарування відкриває те, про що людина не
мріяла, не гадала. Світ може відкритись людині набагато краще, ніж вона може щось
відкрити у ньому, збагнути своїм розумом (загалом, це східна парадигма, протилежна
західній). …

…

Щастя – зокрема особисте, стає науковою проблемою, якою займаються у
багатьох наукових центрах світу []. Вважаючи, що буде щасливою, коли отримає,
зробить чи досягне, людина зразу робиться нещасною: нема бажаного – нема щастя.
Щастя стає умовним рефлексом, бо прирівнюється до того, що прагнуть отримати,
мати. З теперішнього щастя стає майбутньою річчю. …

…

§ 10. Дарування і трансформація сучасного суспільства

… Благодійність.…
… Розглянемо інше прикметне явище. Донедавна музиканти, співаки, поети,

актори, художники, за деякими винятками, не мали соціального визнання,
матеріального достатку, родинного затишку: зневажені самотні злидарі, які вмирали у
розквіті сил. І раптом за одне 20 ст. вони стають найбагатшими, найвідомішими,
найвпливовішими людьми! Останні стають першими. Ще дивовижніше, що ці люди
вдаються до творчості не лише у мистецтві, а й житті. Вони виявились здатними
зробити те, на що не спромоглась впродовж тисяч років більшість багатіїв-королів,
церковних намісників Бога на Землі, бізнесменів-мільярдерів, геніальних вчених і
мислителів (за винятком, наприклад, особистостей, подібних до Франциска з Ассізи,
короля Фрідріха ІІ, А. Швайцера []). З кожним роком з’являються сотні митців (а також
підприємців, вчених, політиків), які витрачають свої гроші, таланти, популярність,



любов, практичний хист на різноманітну допомогу багатьом іншим людям. Зароблені
своєю працею величезні статки ці люди витрачають не на себе, мистецтво, політику,
війни, бізнес, а на благодійність, меценатство [], миротворчість, молодіжну освіту,
рятування Землі від екологічного колапсу. Витрачають безкорисно: гроші, слава,
незалежність у них вже є. Вперше в історії з’являється множина особистостей, які без
владних і виробничих потужностей, наче «птахи небесні, що не сіють, не жнуть, не
збирають у клуні», за особистою ініціативою, без власного зиску, персональним
прикладом створюють колективний рух благодійної допомоги, який робить світ ліпшим.
Значна частина цих людей діє безкорисно, бо має майже все і найдорожче, а це
неможливо обміняти, але можна подарувати. Що їх спонукає? Найвищими цінностями
цих людей є нерукотворна краса світу, безпосередній контакт людини з людиною,
спільні життєствердні почуття, а не індивідуальне накопичення матеріальних речей. Їх
діяльність безпосередньо пов’язана з творчим і безкорисним виявом людських
здатностей, талантів. Їх благодійна активність стає самоцінним способом життя,
формою існування культури.

…

Кредитування. Навіть у обмінних явищах вирішальну роль грає той
інноваційний елемент, який пов’язаний не з обміном, а з реакціями давання: у обміні
спочатку дають, роблять, бо якщо спочатку у іншого щось взяти, це може сприйнятись
як крадіж, відбирання силою чи хитрощами, і утворити не обмін, а обман і конфлікт. У
докапіталістичну добу невитрачені гроші не мали особливого використання:
зберігались, лежали у сховищах, не обмінювались і навіть знищувались (наприклад,
Скандинавські традиції навічного поховання коштовностей). Та завдяки ідеям банку і
кредитування статки почали приносити зиск, стали плідними, спричинили нові
прибутки і відносини. Однак кредитування, інвестування, спонсорство – не лише явища
у межах обміну, бо містять акти щедрості, турботи про інших, прагнення розділити з
ними частину свого багатства, надлишкове благо (згадаймо, наприклад, соціально-
економічний експеримент Мухаммада Юнуса з мікрокредитування у Бангладеш, за
який він став Нобелівським лауреатом 2006 р. []). …

…

Капітал, гроші. Як показують дослідники, зокрема М. Кастельс, у
глобалізованому інформатизованому суспільстві капітал «реалізується, інвестується і
накопичується передусім у сфері обігу...», а «прибуток... потрапляє до метамережі
фінансових потоків, де всякий капітал урівнюється...»; «Реальна економіка» перебуває
у глобальній інформаційно-фінансовій сфері взаємодій, яка є «єдиновладною
господаркою усіх накопичень» []. Ця мережа потоків децентралізує капітал,
перетворює його на об’єднану мобільну і креативну силу. Те ж відбувається з працею,
власністю, засобами виробництва, продукцією, товарами, грошима, інформацією.

Ще на початку 20 ст. С. Гезель запропонував теорію «вільної економіки», у якій
вартість грошей стає тим меншою, чим більше їх тримають, а не витрачають…

…

Обмін, власність, експлуатація. Як показують дослідники, «найважливішими
характерними рисами економічної доби є... ринковий обмін, приватна власність,
експлуатація; їх подолання є сутністю сучасної соціальної трансформації»…

…

Західна модель розвитку [] зазнає великої кризи, а східна – сходження. Однією з
передумов цього є тісний зв’язок соціокультурних цінностей Сходу з явищем дару, що,
зокрема, стає очевидним у зіставленні традиційних особливостей праці людей Сходу і



Заходу: західна соціокультурна модель віддає перевагу меті і результату, отриманню і
споживанню (менше докласти, більше отримати; отримати більше, ніж вкласти []),
примату людської користі над природою, а східна – самоцінності процесу,
безкорисності дії, працелюбству, сприянню не людському, партикулярному,
створеному, а природному, всезагальному, існуючому до людини…

…

Яким великим є соціокультурний потенціал, пов’язаний з даруванням, демонструє,
зокрема, українська «Революція Гідності» 2013-2014 р.: багато українців виявились
здатними до ініціативної і креативної активності, консолідації, самоорганізації,
безкоштовної допомоги, мужності й героїзму, самопожертви, патріотизму,
відповідальності, відданості цінностям вітчизняної і світової культури. Причому,
характерною, провідною і переважною особливістю цих процесів стали не обмін, не
лише безкорисність, а обопільне дарування: …

…

Дарування торкнулось і політично-законодавчої сфери України: для «запобігання
і протидії корупції» у 2009-2011 р. затверджено Постанову Кабінету міністрів про
«Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі...», які чиновники
зобов’язані задокументувати і передати протягом місяця державному органу []. Цей
захід має сприяти заміні певних форм хабарів (значної вартості), які зазвичай стають
приватною власністю особи, легальними дарунками, які особа передає суспільству.
Через це «у низці країн Європи на законодавчому рівні запроваджено обов’язкове
декларування подарунків особами, що обіймають політичні посади» []. Оскільки «на
практиці розрізнити подарунок (пожертву) і хабар... досить важко, ...питання
отримання і передачі подарунків публічними службовцями... повинно бути обов’язково
врегульовано на законодавчому рівні» []. Так, урядом України постановлено, що
«особам, уповноваженим на виконання функцій держави..., забороняється приймати
дарунки (пожертви) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника...
Категорично забороняється приймати будь-який дарунок від підлеглої особи» []. Разом
з цим, «публічним службовцям дозволено приймати дарунки, які відповідають
загальновизнаним уявленням про гостинність, і пожертви, ...якщо їх вартість не
перевищує 50% мінімальної заробітної плати» і «за умови, що... дарунки не
впливатимуть на прийняття публічними службовцями правомірних рішень...» [].
Обмеження не стосуються дарунків, які є виявами гостинності, дружби, родинних
почуттів, «і які широко використовуються для налагодження добрих ділових
відношень». Якщо службовець не бажає приймати дарунок, він повинен повідомити
про це своє керівництво (право не приймати дарунок легалізує дарунки та запобігає
хабарам). – Цікаво порівняти з нинішніми антикорупційними ініціативами соціально-
політичні практики прадавнього Китаю, де на стосунки правителів і чиновників
впливав ритуал-інститут дарування, у якому значно переважало обдарування
правителями чиновників (а не навпаки), і навіть самі накази втілювались у формі
дарування і дарунків…

…

ДОДАТОК:
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ФІЛОСОФІЯ АВГУСТИНА І НАШ ЧАС

(2017)

Присвячується Леоніду Баткіну (1932-2016)



Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше некого и слушать.

Гьоте. «Фауст»

Душа стосковалась за человеком и
призывает его...

Гоголь. «Старосветские помещики»

Аврелій Августин – один з небагатьох, хто радикально розкривають сенс
ставлення до іншого не як засобу, а як абсолютної цінності, самоцінності. Прозріння
Августина відкривають кардинально інше ставлення людини до людини, ніж яке панує
в суспільстві зазвичай, зокрема – нині й у нашому. Ці прозріння – один з Еверестів
людської філософії. Хоча Августин здебільшого пише про стосунки «людина – Бог»,
застосуємо його ідеї також до стосунків між людьми. …

З 2014 р. Україна у війні! Людей люди вбивають... Чи може українська
філософія бути осторонь, переймаючись переважно теоретичними питаннями,
далекими від життя суспільства? Саме життя кидає нам виклик. Класична
китайська філософія, антична, філософія Ренесансу, німецька класика великою мірою
сформувались у відповідь на війни, які роздирали їх суспільства. Філософія Августина
теж постає у відповідь на грандіозну кризу: занепад і розклад не лише Римської імперії,
а й античного світу в цілому. Августин доводить: суцільний розбрат і взаємне
знищення народів є також виразом внутрішнього стану людей. Августин торує шлях,
на якому внутрішня війна людини більше не буде вивергатись у світ та обернеться на
мир всередині і зовні... Тому, усунутись від відповіді на виклик, який сьогодення
України кидає також українській філософії – і їй не бути собою, і країні своїй
нічим не згодитись... Чи буде коріння живити таке дерево? Чи не займеться воно
як сухостій? Варто згадати промовистий прецедент. У 1922 р. А. Швайцер сказав такі
пророчі слова:

“Ми живемо в умовах занепаду культури. І не війна створила цю ситуацію – вона
лише її вияв. ... Ми збились з верстового шляху розвитку культури... Тепер вже всім
очевидно, що самознищення культури йде повним ходом. Навіть те, що від неї вціліло,
ненадійне. ... Наступний зсув може потягти з собою у прірву й це. ... У XVIII і на
початку XIX ст. філософія формувала і спрямовувала суспільну думку. ... Після свого
краху в середині XIX ст... філософія майже стала історією філософії. Творчий дух
залишив її. Елементарне мислення більше їй не притаманне. ... У школах і
університетах вона ще грала якусь роль, світу ж сказати їй було вже нічого. ... Шлях
філософії йшов тепер осторонь від верстового шляху всезагального духовного життя.
Не отримуючи від нього жодних стимулів, філософія нічого не давала йому
натомість. ... Їжі, яка могла б втамувати духовний голод сучасності, у філософії не
було. ... Вона ігнорувала голод, який переживала епоха, і залишила її напризволяще
долі. ... Обов’язок філософії – визнати перед... світом, що засновані на розумі етичні
ідеали вже не знаходять опертя у всезагальному світогляді, а до кращих часів полишені
на самих себе та змушені стверджувати себе у світі, спираючись лише на свою
внутрішню силу. Філософія повинна була б переконати людей, що їм належить
боротися за ідеали, на яких заснована культура. Філософія повинна була б спробувати
обгрунтувати ці ідеали самі по собі... В годину небезпеки вартовий, який повинен був
попередити нас..., заснувˮ [].



Порівняймо з цими думками античний погляд на філософію як передусім
мистецтво і спосіб життя, а не лише теорію і знання []. Що запропонує філософія
нашому суспільству в час зовнішнього і внутрішнього розбрату?.

Спрямування цих скромних міркувань переважно не історико-філософське й
теоретичне, а соціально-етичне й практичне: їх метою є експлікація поглядів
Августина на душу, любов і самопізнання у його «Сповіді», зіставлення їх з
відповідними сучасними уявленнями і реаліями та можлива взаємокорекція.

Для значної частини людей і навіть філософів модерну і постмодерну уявлення
Августина про душу, любов, Бога – чудернацький анахронізм, щось нереальне, містика,
«диво» []. Та ці уявлення – квітучі пагінці на тому ж гіллі людської культури, де
ростуть міфологічні форми життя, архаїчні чи традиційні спільноти, світ Сходу. А
ними людство живе левову долю своєї історії. Коли людина стала такою, якою є досі.
Коли винайшли основи нашої цивілізації, які раціоналізм в моменти зарозумілості
вважає творіннями розуму з самого себе, з нічого: те розмаїття відносин між людиною і
світом, з якого потім утворились відомі й невідомі нам культури, мови, писемності;
міфологічні, релігійні, моральні, естетичні уявлення, цінності, форми стосунків,
традиції; лічба і логіка; рукомесла; будівництво; мистецтва... []. Глибоко й актуально
каже Д. Дідро: «Ідеальний взірець краси, істинна лінія бувають викривлені, втрачені та
можуть бути знову здобуті народом лише шляхом його повернення до стану варварства.
Бо це єдиний стан, коли люди, переконані в своєму невігластві, погоджуються на
повільний рух вперед, на дотик; інші ж залишаються посередніми саме тому, що
народжуються освіченими. Рабські й тупі наслідувачі своїх попередників, вони
вивчають природу як довершену, а не здатну до вдосконалення; вони звертаються до
неї не для того, щоб наблизитись до ідеального взірця, істинної лінії, а для того лише,
щоб якомога ближче підійти до копії, зробленої тим, хто володів всім цим» [].

Свою «Сповідь» Августин починає так: «“Великий Ти, Господи, і всілякої гідний
хвали; велика сила Твоя і незмірна премудрість Твоя”. І славословити Тебе хоче
людина, часточка творінь Твоїх» []. Чи фігурує таке ставлення серед сучасних людей?
Ні, сучасна людина радше скаже: «Велика я, господа, і всесвітньої гідна хвали; велика
сила і незмірна премудрість моя. Прославляти себе хоче всяка людина». Чи може
взагалі наш сучасник вважати іншу людину великою або більш великою, ніж він? Для
сучасної, переважно західної, раціоналістичної людини неприродно вважати себе
частиною будь-чого – навіть великого. І чи визнає ця людина у природному світі щось
велике? Хіба з часів М. Коперника людина не розглядає все в рамках ідеї безкінечності,
де будь-яка інша безкінечність чи будь-що велике стає лише мізерною цяткою, більш
того – зникає як ніщо в ніщо? Людина цього типу ставиться до всього з погляду свого
розуму, а для нього – будь-яка реалія є частиною поля його розумінь, знань, тлумачень,
сумнівів, переконань. Звісно, розум може бачити свою обмеженість і навіть неміч, але і
це є лише частиною його уявлень. Як зазначає В. Приходько: «Знання перетворює все
існуюче на фікції, в такий спосіб обгрунтовуючи і утверджуючи себе над ним. В цьому
і полягає його насильницька монологічність, яку виражає закон тотожності»; «Викриття
обмеженості розуму, яка виявляється у вічній поцейбічності суб’єкта, що нездатна
сприйняти інакше, відмінне, потойбічне, тому що методично озброєний розсуд суб’єкта
може будувати лише ієрархію гомогенного, але не горизонт гетерогенного. ... Все це
наслідок редукції світу до суб’єктивності і його розколу на суб’єкт і об’єкт» []. З
погляду розуму розум є цілим і великим, а все решта – меншим, частинами. До кінця
життя І. Кант продовжував з’ясовувати, що є реальним: «Віддатись явищам зоряного
неба. Що вони? Лише явище чи дійсність?»; «Простір, у якому мерехтять зірки – не річ,
існуюча поза мною, але уявлення, дієве саме по собі...». …

…



Знов і знов Августин звертається до божества з питаннями – не повчає когось, а
просить навчити себе. Не те людина сучасного покрою: вона має свій розум, і їй не
треба шукати відповідей у когось. Вона вважає себе, чи навіть є, настільки розумною,
що стає зарозумілою – за своїм розумом не бачить інших. Для сучасної людини будь-
яка істина є неістиною, «пост-істиною», якщо розум цієї людини не визнає її істиною.
«Це було б найвеличнішим торжеством для раціоналізму. Бо з’ясувалось би, що розум
не потребує виправдання, а сам все може виправдати»; «Як може розум, відрікшись від
самого себе, визнати будь-що йому протилежне за краще? ... Розум ні за що не визнає,
що над ним є щось не таке, як він, і ніколи не відмовиться від самого себе і своїх
суверенних, самодержавних прав» – пише Л. Шестов у своїх працях про філософію
Гусерля []. Сучасник, до якого звернулась інша людина, часто впевнений, що лише він
вирішує – відповідати чи ігнорувати: ніби цей контакт належить не обом особам, а
лише одній, яка намагається визначати його сама. Невипадкову паралель цьому
ставленню можна побачити в ідеях засновника феноменології, які так радикально
критикуватимуть М. Гайдегер і Е. Левінас. Гусерль ставить під сумнів здатність світу
являти себе як істину у світі та намагається знайти істину як самоданість «чистих
феноменів» у межах мислення: …

…

Августин: «І все-таки славословити Тебе хоче часточка творінь Твоїх. Ти
усолоджуєш нас цим славослів’ям, бо Ти створив нас для Себе, і не знає спокою серце
наше, доки не заспокоїться в Тобі» []. Сучасна людина вважає інакше: «Мене створює,
усолоджує, реалізує я сама і для себе». А своє серце, осереддя, вона бачить лише в собі.
Як це контрастує зі східним світоглядом! «Розумний не має свого серця. Його серце
складається з сердець народу» (Лао-дзи, «Дао де цзін»: §). …

…

Глибини серця, душі – часто вживані Августином вирази. «Ти ж був у мені глибше
за всі глибини мої і вище за вершини мої» []. В глибинах, всередині людини людина
знаходить не «себе саму», а …

…

Одне з переконань сучасної людини: людина має такі межі, що її сутність, душа,
серце, розум, «я» перебувають лише всередині цих меж. Поміркуємо.

…

За Августином, душа і розум людини не перебувають лише в «ній самій». Душа
взагалі не є чимсь обмеженим (у просторі й часі) та здатна бути однією спільною,
наприклад, для двох друзів. Людські душі здатні сплавлятись з багатьох в одну []. «Я»
людини і «її душа» не стільки існують і належать людині, скільки перебувають за її
межами і лише можуть долучитись до людини. У «Сповіді» Августин з’ясовує, що…

…

Варто уваги, що німецьке Geist, яке за свою довгу історію мало цілий спектр
значень, в давнину не позначало щось лише в межах людини, тим більше – лише
розумове чи «чисто» духовне начало. Навпаки, велика частина прадавніх значень Geist
пов’язана з природними явищами і речами, з духами, божествами, «нечистю» (привиди
й інше), з розмаїттям людських станів і здатностей. Прикметно й те, що етимологічно
Geist пов’язано з «індоєвропейським gheis-d-: “außer sich sein”, тобто бути несамовитим,
бути не при собі, не тямити себе» [] та «давньогерманською означало також “екстаз”» [].
Нині у Geist вузьке коло значень: відбувається «посилення абстрактних поняттєвих
значень аж до повного відмирання побутових, часткових, емоційно-конкретних...



Однак, процес категоризації філософських понять та відповідної зміни їх семантичної
структури не відбувається автоматично, він зумовлюється... активним пошуком
суспільством відповідей на ті чи інші філософські питання. Подальша семантична
траєкторія слова der Geist залежить в кінцевому рахунку від напрямку розвитку
німецької філософської думки» [].

Для людини модерну і постмодерну душа все більше стає химерним пережитком
[]: «Якщо душа існує, то перебуває в самій людині аж до її смерті. Душа і тіло, людина і
світ, любов і секс – різні речі. Ми знаємо: існує тіло – воно себе бачить і мацає, існує
розум – він себе усвідомлює. Тіло потрібне для життя в природі, а розум – для життя в
суспільстві. А що таке душа і навіщо? Про неї кажуть, та хто її бачив? Хай покажуть,
якщо реальна. Не треба вигадки, достатньо розуму: розум пізнає і зовнішній світ, і
внутрішній. Факт самосвідомості свідчить: зазираючи в свої глибини і вершини, розум
бачить не якусь таємничу, міфічну душу, а самого себе []. Я мислю, отже я існую.
Спочатку і безсумнівно є моє я, а вже потім я визнаю чи не визнаю ще щось чи когось
[]. Хіба не образливо і безглуздо казати і чути: “Я люблю твою душу”? Це зневага до
тіла і людини в цілому! Те, що знаю в собі – це я. Те, що не знаю – моє несвідоме. Яке
може стати свідомим. А що таке якась невідома, невидима, невловима душа? Щось
чуже, якась істота в мені? Ні, я не хочу бути роздвоєною і роздертою! Я – це я. Як
субстанція. Я хочу сама і собі творити себе []. Я хочу належати собі. … Я є, отже душі
нема» – каже людина модерну і постмодерну.

…

Відтак, для сучасної раціоналізованої людини душі не існує: …
Августин показує, що людина не походить з себе, не існує в собі, не належить

собі. Чому я кажу «моя душа»? …
Чому людина часто цінує інших менше себе? …
…

Августин сумнівається у самодостатності, самозамкненості душі й людини. У
намаганні пізнати себе людина утворює і плекає пихате і брехливе ego: уявлення
людини про себе. Уявлення, яке людина змінює як їй заманеться на будь-яке інше
уявлення (суцільне свавілля, яке нехтує, бавиться, маніпулює будь-якими правилами
логічного мислення). Уявлення, яке, однак, людина вважає собою і видає за себе, яке
цінує більше за себе справжню та більше за всіх і все. За цим ego людина непроглядна
собі та не може бути свідком істини. … Ти знаєш мене, отже я існую. Я особисто чув
від коханої жінки: «Лише завдяки тобі я пам’ятаю, що живу».

…

У сучасній культурі як «культурі піклування про себе» [] значна частина людей
вважає: 1. Жити варто для «отримання» насолоди: брати собі від життя і людей
найбільше і найкраще; 2. Крім привласнення речей, людину насолоджує «любов до
себе, любої: коли любиш себе, тебе люблять й інші»; 3. Але найвище щастя «дає
самореалізація». Подивимось на це разом з Августином.

…

«Люби твого ближнього, як самого себе!» – не означає любити спочатку себе.
Перше, про що тут сказано – люби: «Люби твого ближнього». Ближнього, а не себе.
Про «любов (спочатку) до себе» тут взагалі не мовиться. Люби ближнього – наче він є
ти. Твоє осереддя не в тобі, а в іншому. …

…



Підсумуємо… Людина, за Августином, здатна визнавати значнішим за себе Бога,
світ, інших та трансцендувати себе до них. Модерна і сучасна людина намагається все
підпорядкувати своєму мисленню й еgо.

Августин прагне збагнути, що Бог «створив нас для Себе», сучасна ж людина
вважає, що її створює, усолоджує, реалізує вона «сама» і для себе.

Августин відкриває, що всередині себе людина знаходить не «себе саму», а те, без
кого її не було б – виток свого життя, а сучасна людина переконана, що її сутність,
розум, «я» перебувають лише всередині неї «самої».

За Августином, душа і розум людини не стільки належать їй «самій», скільки
перебувають за її межами та лише можуть долучитись до людини; душа здатна бути
однією, спільною для двох чи більше людей. Для раціоцентричного сучасника все в
людині сепаровано на плоть і дух, тіло і розум; ця людина прагне бути лише собою,
поділяє й розподіляє все на своє і чуже, і тому не визнає існування душі ні в собі, ні
поза собою.

Августин показує, що людина не походить з себе, не існує в собі, не належить
собі. Сучасна людина зазвичай цінує інших менше себе, бо вони перебувають далеко,
зовні, не в ній – їй не належать. Ця людина призвичаєна цінувати лише своє і в собі.

За Августином, людина не може пізнати себе, бо створена пізнавати інших, лише
які і здатні пізнати людину. «Ти знаєш мене, отже я існую» – такі, за Августином,
стосунки у людини з Богом й іншими. Не знання себе прагне людина, а любові до
іншого. Не те у людини модерної і постмодерної: «Я мислю, отже я існую», «Я люблю
себе, отже я існую» – тут не потрібні світ й інші, щоб людина вважала себе існуючою.
Це може їй лише ввижатись, снитись, але вона не прагне пересвідчитись, спить вона чи
пробудилась, за допомогою свідчень світу й інших. Їй достатньо ставлення свого і до
себе. Їй, а не іншим! Вони часто бажають довести цій людині, що вони існують і
бажають пробудити її своєю любов’ю. Бо коли людина спить, вважаючи-ввижаючи, що
не спить, то лише інший, який не спить, здатний розімкнути коло її сну: «Ти пробудив
мене, отже я існую». Адже самопізнання, за Августином – сон на яву.

Людина, за Августином, не має непроникних і чітко локалізованих і фіксованих
меж: її душа відкривається і досяжна також з боку світу й інших, кого людина не
переміщує у себе (військове загарбання, тихий крадіж, споживання і т.д.), а обдаровує
собою у світі: …

…

Філософія Августина закликає людину прокинутись від мрій про «себе саму» і
«своє». Відпустити світ, який вона у сонному маренні майже задушила, знекровила,
виїла – мов сліпий хробак яблуко. Закликає людину оживити душу світу своєю
любов’ю до нього самого. Бо світ – не щось стороннє й чуже людині, а її корені, які
тримають людину мов ноги, її лоно, у якому людина протягом земного життя
народжується і прозріває для подальшої еволюції ...

Висновки … Людина живе, коли не зберігає, економить себе для себе і в собі, а
відкриває, являє, розтрачує в іншому і для іншого. Ніде себе не являти – те саме, що
ніде не бути, не існувати. Людина припиняє існувати там, де ховає себе в собі, і є там,
де виходить з себе, відкривається, являється, дарується. Коли людина виявляє себе
іншому, вона з’являється, проростає, розквітає. Тоді людина стає реальною серед
реального. Інше – це лоно, де народжується і радіє душа людини.

Будь-яке існування екстатичне: людини нема в ній «самій», звідки б вона
виходила до іншого. Людина існує лише так, що завжди вже є перед іншим. Спочатку
людина належить іншим, і лише згодом може привласнити себе у самоусвідомленні,
щоб потім відкрити і визнати свою сполученість з іншими, або не відкрити і не визнати.



Людина не має душу – в собі: її душа належить іншим. Душі інших ближчі людині, ніж
душа «своя власна»: їх людина не робить своїми, а любить.

У спробі самопізнання людина знаходить не себе, а інше, не в собі, а в світі:
знаходить не «себе саму», а нерозривну єдність зі світом – вона те, з ким єднається (tat
tvam asi). Людське самопізнання парадоксальне: його плодом є не знання, а буття і
любов. Пізнати себе – себе не пізнати, а собою стати. Не пізнати себе в собі, а відкрити
себе в осередді життя, в обіймах інших. Людина – не файл знання самої себе, а любов,
щастя тих, де людина перебуває, з ким живе. …

Кажучи строго, категорично – самопізнання недосяжне: людина не може знайти
те, що вже знайдено. Знайдено не нею «самою» в самопізнанні й самолюбстві, а тими,
кому людина екстатично належить, тими, хто її люблять, відчувають, розуміють, тими,
хто нею милуються і насолоджуються, тими, кому вона самовіддана. Людина – не
стільки об’єкт пізнання, скільки суб’єкт буття і насолоди цим буттям.

-------------------------------------------------------------------------------

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Тарас Шевченко
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