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АНОТАЦІЯ 

Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: Філософсько-

естетичний аспект. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.08 – естетика. Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню семантики зла та виявленню ролі чинника 

конструювання сюжетів у формуванні літературного тексту і його національних 

варіантів. Під кутом зору дослідження проблеми зла здійснено експлікацію 

тематики зла в історико-філософській перспективі, досліджено текстоцентризм як 

парадигму гуманітарного знання, висвітлено парадигму естетосфери зла,  

літературно-художні тексти щодо специфіки семантичного підходу до проблеми 

зла. 

Об'єктом дослідження є філософсько-літературний дискурс в перспективі 

реконструкції проблеми зла, «універсалії культури, основоположної для моралі і 

етики», а предметом дослідження обрано спосіб сигніфікації зла в літературі і 

літературному тексті, де присутні описи, прояви, бачення або тлумачення форм 

зла. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто природу літературного тексту, 

специфіку семантичного підходу, семантику зла як стрижень літературного 

тексту, типологію зла в контексті західноєвропейської теоретичної думки, 

національні моделі зла в українській та російській літературах. 

Новоєвропейська культура, за логікою дослідження, здійснюється в умовах 

не лише секуляризації (тобто виникнення світської культури), але і в 

автономізації наукової, моральної та художньої сфер. Відповідний режим 

сигніфікації передбачає вивільнення мистецтва не лише з-під влади соціального 

замовлення церкви, але й світського меценатства, а, отже формування «ринку 

символічної продукції», обґрунтування самодостатності суб’єкту, що 

здійснюється в філософії класичного раціоналізму. 
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Тема зла увійшла в західну філософську думку через зороастризький 

варіант дуалізму та патристичне питання про свободу волі (Оріген, Августин). 

Християнство доходить до лейбніцевого формулювання «теодицеї», тобто 

виправдання Бога перед наявністю зла, що можливе у трьох вимірах: 

метафізичному (недосконалість), фізичному (страждання), моральному 

(гріховність). Класифікація перспектив теодицеї була здійснена також норвезьким 

дослідником Л. Свендсеном в модусі: цілісності (нестаток пізнаваних 

можливостей); свободи волі (надлишок пихатості); залишеності 

(неповноцінності). Цей перелік не є остаточним для інших дослідників. Так, 

російський етик А. Гусейнов постулює можливість «естетичної теодицеї» як 

підстави «уможливлювання добра». В цьому контексті він посилається на 

апологета Лактанція, який обґрунтовував значення зла як «способу інтерпретації 

добра». На християнських витоках дослідження «первородного гріха» ґрунтується 

і феноменологічна «символіка інтерпретації зла» французького теоретика 

П. Рікера. Цей істотний зв'язок семантики зла з методологічною настановою 

інтерпретації є принципово важливим для цього дослідження. 

Модернізм означає парадигмальний зсув від «унівесуму докси» до 

«універсуму дискурсу», тобто від очевидності протиставлення означника та 

референта до домінанти «гри означника та означуваного». Вся культура тяжіє до 

підстав текстоцентризму, де сукупність об’єктів культури, являє собою «систему 

відносин між текстами». Так, в царині теоретичного дискурсу гуманітарних наук 

обґрунтовуються нереферентні теорії істини, домінанта семантичного трикутника, 

зникнення «лінійного типу зв’язку», полісемантичність художнього тексту, 

підвищення ролі синтаксису, нівелювання значення референту, оскільки значення 

слова може актуалізуватися лише в контексті мовної гри. Літературний текст стає 

провідною формою організації художнього поля та тлом відпрацювання 

кульутрних смислів модернізму в перспективі тематики зла. 

Історико-філософський аналіз дозволяє говорити про наступну 

класифікацію видів зла: метафізичне, соціальне та моральне. Вона відповідає 

етапам секуляризації та диференціації форм європейської культури. Режим 
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сигніфікації модернізму виявляє тенденцію естетизації зла. В цілому тема зла в 

західному стилі філософування стає можливою лише як проблема порушення 

міри (нестатку та надлишку) універсальної онтологічної основи та пов’язана з 

можливостями множинності інтерпретацій в процесі «деконструкції монотеїзму»  

та становлення «універсуму дискурса». Результатом стають множинні типології 

«досвіду зла». Навіть у Г. Лейбніца сформульована тема «походження зла» 

підмінюється проблемою його значення й тим самим не отримує рішення. 

Інтерпретація множинності онтологічної основи художніми засобами відкриває 

тему естетосфери зла.  

Розгляд творчої позиції таких авторів як О. Пушкін, Е. Бронте, П. Мирний, 

Л. Толстой, Ф. Кафка, М. Пруст, здійснюється через призму формотворчого та 

формального характеру семантики зла. Окремо проаналізовано «Каталог зла» в 

українській літературній антропології. 

Проведений аналіз засвідчив підстави інтерпретації гри означника та 

означуваного в контексті «есхатології мистецтва», де автономізація художнього 

поля набуває спрямування до естетизації проблеми зла. Репрезентація зла в 

естетосфері (представлена теоретичними концепціями К. Розенкранца, Ж. Батая 

та Т. Куннаса) демонструє самодостатність зла в логіці сигніфікації «модернізму» 

та становлення літератури як власне сфери зла (Ж. Батай). Літературний текст не 

«покладає на себе завдання керувати колективною необхідністю», а тому не бере 

на себе відповідальність перед обличчям реальності. Трансгресивний досвід 

літератури працює на підрив суб’єкт-об’єктної опозиції, тому що «Суверен не 

може бути річчю». Тому тема зла стала «найбільш дієвим способом висловити 

пристрасть». Цю тезу Ж. Батай доводить на трьох рівнях своєї творчості: 

теоретичному, художньої критики та власне літературних творів. Тобто остання 

стає рушієм сюжету на шляху до «практично-огидного» (К. Розенкранц), що має 

національні варіанти втілення. Ідея літературократії засвідчує аксіоматичну 

форму впорядкування тексту в Росії як дискурсу влади «чиновницького народу». 

Семантика зла стає тим, що об’єднує, поглинає обидві крайнощі імперії та бунту, 

породжуючи образи «зайвої», «підпільної» людини. Літературоцентричність 
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російського профетизму є похідним від текстуальності його структури, яка 

зосереджена на двох формах культивування зла: інституалізована в репресивному 

імперському апараті влада та ірраціональність «чуттєвого пориву» стихії 

народного бунту проти неї, що породжує необхідність появи ще більш жорстких і 

репресивних інститутів влади. Обидві крайнощі взаємообумовлені, але єдині в 

прояві природи зла. Ілюзорність форм раціоналізації як руху на шляху до добра 

стає псевдопрогресом, що ще більше загострює протиріччя між позначеними 

модусами зла. 

«Культурно-історичний аналіз» української літератури дозволяє виявити 

наступну домінантну тематику українського «каталога зла»: міфопоетичну та 

реалістично-побутову підстави їхнього синтезу. Це дозволяє говорити про те, що 

у вітчизняному варіанті літературної антропології іноформи секулярного, 

соціального зла не остаточно виокремилися з синкретизму сакрально-хтонічного 

наративу також представленого в літературному тексті. Увага української 

літератури до мікро-наративів та рутинних практик з їх міфопоетичною 

синкретичністю зорієнтована на здатність практичної свідомості «збирати» світ в 

організоване ціле поза участю дискурсивного контролю. Українська  літературна 

антропологія крізь дослідження структур вітчизняної повсякденності та 

моделювання відповідних їй інваріантів зла робить «безперервне дискретним»  і 

виявляє власну специфіку релятивізації «трансцендентальної дистанції свого та 

чужого». 

У роботі встановлено, що семантична структура зла конструюється як 

сюжетоутворююча вісь. Вітчизняна літературна антропологія заснована на синтезі 

західноєвропейської спадщини та міфопоетичної народної традиції. Уточнено 

дефініцію літературного тексту, типологію зла в західноєвропейській теоретичній 

думці. Набули подальшої розробки семантичний підхід в контексті проблеми 

дослідження вітчизняного літературного тексту, інваріанти теми зла в текстах 

російської літератури. 

Ключові слова: семантика, зло, семантика зла, літературний текст, 

література, текстоцентризм. 
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ABSTRACT 

Bondarenko O.O. Semantics of evil in literary text: philosophical and aesthetic 

aspect. Qualifying scientific work with exercising rights in connection with the 

manuscript. Dissertation for the degree of Candidate of Philosophy in specialty 09.00.08 

– aesthetics. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Dissertation is devoted to semantics of evil and revealing the role of subject’s 

factor constructing in the formation of a literary text and its national variants. From the 

perspective of the problem of evil  it has been done the research of explication of evil in 

historical and philosophical perspective. The text has been researched as a center of 

knowledge paradigm in humanitarian sphere. The areas of aesthetic paradigm of evil 

and literary texts have been exposed regarding the specific semantic approach to the 

problem of evil. The object of the study is the philosophical and literary discourse in the 

perspective of the reconstruction of the problem of evil, "the universal for culture, 

fundamental for morality and ethics", and the subject of the study is the method of the 

signification of evil in literature and the literary text, where descriptions, manifestations, 

visions or interpretations of forms of evil are present. The dissertation research 

examined the nature of the literary text, specificity of the semantic approach, the 

semantics of evil as the core of a literary text, the typology of evil in the context of 

Western theoretical thought, national models of evil in Ukrainian and Russian literature. 

New European culture is carried out in conditions not only of secularization (that is, the 

emergence of secular culture), but also in the autonomy of the scientific, moral and 

artistic spheres. The appropriate regimen of signification involves the liberation of art 

not only from the power of the social order of the church, but also secular patronage, 

and, consequently, the formation of the "market of symbolic products", the 

substantiation of the subject's self-sufficiency, which is carried out in the philosophy of 

classical rationalism. The theme of evil entered the Western philosophical view through 

the Zoroastrian version of dualism and the patristic question of free will (Origen, 

Augustine). Christianity comes to the leibnizal formulation of the "theodicy," that is, the 
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justification of God in the presence of evil, which is possible in three dimensions: 

metaphysical (imperfection), physical (suffering), moral (sinfulness). The classification 

of the theodicy perspectives was also carried out by the Norwegian researcher L. 

Swendsen in the mode of integrity (the lack of recognizable possibilities); freedom of 

will (excess of pride); abandonment (inferiority). This list is not final for other 

researchers. Thus, Russian ethics A. Huseynov postulates the possibility of "aesthetic 

theodicy" as the basis for "making good". In this context, he refers to the apologist 

Lactantius, who substantiated the value of evil as "a way of interpreting good." The 

Christian origins of the study of "original sin" are based on the phenomenological 

"symbolism of the interpretation of evil" by the French theorist P. Ricker. This essential 

connection of the semantics of evil with the methodological guidance of interpretation 

is fundamentally important for this study. Modernism means a paradigm shift from the 

"universus of doxis" to the "universe of discourse", that is, from the obvious opposition 

of the signifier and the referent to the dominant "play of the denotation and the 

connotation." The whole culture tends to the grounds of text as a center, where the 

totality of objects of culture, is a "system of relations between texts". Thus, in the realm 

of theoretical discourse of the humanities, nonreferent theories of truth, the dominant of 

the semantic triangle, the disappearance of the "linear type of communication," the 

polysemanticity of artistic text, the increase of the role of syntax, and the leveling of the 

referent value are substantiated, since the meaning of the word can be actualized only in 

the context of the linguistic game. The literary text becomes the leading form of 

organizing the artistic field and the background of the culture meanings of modernism 

in the perspective of evil themes. Historical and philosophical analysis allows us to talk 

about the following classification of types of evil: metaphysical, social and moral. It 

corresponds to the stages of secularization and differentiation of forms of European 

culture. The mode of modernization syndication reveals the tendency of aesthetizing 

evil. In general, the theme of evil in the Western philosophizing style becomes possible 

only as a problem of a violation of the measure (lack and surplus) of a universal 

ontological basis and is related to the possibilities of the plurality of interpretations in 

the process of "deconstruction of monotheism" and the formation of a "universal 
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discourse." The result is multiple typologies of "evil experiences". Even G. Leibniz 

formulated the theme of "the origin of evil" is replaced by the problem of its meaning 

and thus does not receive a solution. Interpretation of the multiplicity of the ontological 

basis by artistic means opens the theme of the aesthetic sphere of evil. The "Cultural-

historical analysis" of Ukrainian literature allows us to identify the following dominant 

themes of the Ukrainian "catalog of evil": the mythical and realistic basis of their 

synthesis. This allows us to say that in the domestic version of the literary anthropology 

of alloys of secular, social evil did not completely isolate themselves from the 

syncretism of the sacral chronological narrative also presented in the literary text. The 

attention of Ukrainian literature to micro-narratives and routine practices with their 

mithophothetic syncretism is oriented on the ability of practical consciousness to 

"gather" the world into an organized whole without the discursive control. Ukrainian 

literary anthropology, through the study of the structures of domestic everyday life and 

modeling its corresponding invariant of evil, makes "continuous discrete" and reveals its 

own specificity of relativization of "the transcendental distance of one's and another's". 

Consideration of creative position of authors such as A. Pushkin, E. Bronte, P. Mirniy, 

L. Tolstoy, F. Kafka, M. Proust was carried out through the prism of formative and 

formal character semantics of evil. "Directory of evil" was analyzed  in Ukrainian 

literary anthropology separately. The conducted analysis demonstrated the grounds for 

interpretation of denotation and connotation game in the context of "eschatology of art", 

where artistic autonomy field becomes oriented to the aesthetic problem of evil. Also 

theoretical concepts of K. Rosenkranz, G. Bataille and T. Kunnas represented evil in the 

aesthetic area. The representation of evil in the aesthetic sphere demonstrates the self-

sufficiency of evil in the logic of the syngism of "modernism" and the formation of 

literature as the actual sphere of evil (G. Bataille). The literary text does not "set itself 

the task of managing the collective necessity", and therefore does not assume 

responsibility in the face of reality. The transgressive experience of literature works to 

undermine the subject-object opposition, because "the Sovereign can not be a thing." 

Therefore, the theme of evil became "the most effective way to express passion." This 

thesis by G. Bataille proves at three levels of his work: theoretical, art criticism and 
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literary works themselves. That is, the latter becomes the subject of the plot on the path 

to "practically disgusting" (K. Rosencrantz), which has national variants of incarnation.  

The idea of literary criticism confirms the axiomatic form of streamlining the text in 

discourse of the authorities of the bureaucratic people. The semantics of evil becomes 

what unites, absorbs both extremes of empire and rebellion, generating images of 

"superfluous", "underground" man. The literary criticism of Russian profetism is 

derived from the textuality of its structure, which focuses on two forms of cultivating 

evil: the power institutionalized in the repressive imperial apparatus and the irrationality 

of the "sensory impulse" of the element of popular rebellion against it, which gives rise 

to the need for even more rigid and repressive institutions of power. Both extremes are 

interdependent, but united in the manifestation of the nature of evil. The illusory nature 

of rationalization as a movement towards the good becomes a fake progress, which 

further exacerbates the contradictions between the labeled evil modes. The work 

establishes, that semantic structure of evil is constructed as creating a plot axis. Blight 

literary anthropology is based on a synthesis of Western Heritage, mythological and 

poetic folk tradition. The definition of a literary text and the typology of evil in Western 

theoretical thought have been clarified. The semantic approach has been further 

developed in the context of the study of national literary text, invariants of evil theme in 

the texts of Russian literature. 

Keywords: semantics, evil, semantics of evil, literary text, literature, text as a 

center. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Тематика зла слугує одним з полюсів 

експресивного маркування культурних практик сучасності, в різноманітності та 

заангажованості кліше яких губляться критеріальний та категоріальний зміст 

базової категорії етики. В парадигмі текстоцентризму література стала 

розглядатися як літературний текст, а семантика зла як чинник конструювання 

сюжетів, що тиражуються медійним простором. Візуальний поворот, що являє 

собою рефлексію над реорганізацією ціннісних орієнтацій сучасних культурних 

практик, трансформує текстуальні структури в патерни власного коду. Також 

важливим чинником актуалізації нашого ракурсу дослідження є той фактор, що 

література та, відповідно, літературознавство, довгий час залишалися базовими 

культурними практиками націотворення, а, отже, семантика зла мала відповідну 

специфікацію в різних національних варіантах культури. Тому, актуальним 

завданням сьогодення залишається вивчення семантики зла та розуміння її ролі в 

організації та функціонуванні літературного тексту та його вітчизняного варіанту. 

Даний ракурс дослідження проблеми має цілий спектр наукових джерел. 

Філософсько-естетичне дослідження своєрідності поезії здійснено за допомогою 

аналізу праць таких класиків естетичної думки як Н. Буало, Ф. Шлегеля, 

Г. Гегеля. Філософські та культурологічні рецепції теорії літератури представлені 

роботами М. Бахтіна, Г. Блума, Г. Лукача, М. Бланшо, Ж.-П. Сартра. 

Структуралістський варіант літературознавства репрезентований працями 

Р. Барта, Я. Мукаржовського, П. Баррі, В. Проппа, Ц. Тодорова, Р. Якобсона. 

Значення в цьому контексті мають роботи представників російського формалізму 

Б. Ейхенбаума, Ю. Тинянова, В. Шкловського. Саме вони вперше показали як 

певні форми прийомів стають чинником творення змісту літературного твору. Їх 

розробки знайшли продовження в роз’ясненні специфіки поля літератури та 

способу його організації в соціологічних розробках П. Бурдьє та С. Леша. 

Значення культурних практик друку для становлення літератури як виду 

мистецтва (отже, становлення літературного тексту як першої історичної форми 
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масового художнього виробництва, що і уможливлює перспективи його 

формалізації), а також їх ролі для процесу націотворення проаналізовані в творах 

Б. Андерсона, А. Канарського, М. Маклуена, Б. Рідінгса. 

Дослідження текстоцентризму як парадигми гуманітарного знання здійснюється 

в розробках структуралізму та постмодернізму, представлених роботами Р. Барта, 

Ж. Дерріда, У. Еко, Ю. Крістєвої, Ю. Лотмана, Я. Мукаржовського, Р. Якобсона, а 

також філософської герменевтики Г -Г. Гадамера, М. Гайдеґера, П. Рікера. Специфіка 

семіотичного та більш конкретно семантичного підходу проаналізована в працях таких 

представників прагматизму як Ч. Пірс та Ч. Морріс, а також структуралізму як Р. Барт, 

Ж .-А. Греймас, Ц. Тодоров. Важливе місце займають семіотичні розробки проблеми 

інтертекстуальності у творчості У. Еко, Ю. Крістєвої.  

Тематика зла в історико-філософській перспективі розкривається у 

зверненні до класиків філософської думки Платона, Аристотеля, Плотіна, 

Августина Блаженного, Р. Декарта, Г. Лейбніца, І. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ніцше, а 

також в роботах сучасних філософів Г. Арендт, З. Баумана, А. Добжинськи, 

А. Камю. Вітчизняні розробки проблеми зла представлені працями В. Єфіменко та 

В. Малахова. 

Естетосфера зла есплікується в контексті творів К. Розенкранца та Ж. Батая. 

Формальний та формотворчий характер семантики зла був розкритий завдяки працям 

Т. Куннаса в процесі звернення до творів таких західних письменників як Е. Бронте, 

Ф. Кафка, М. Пруст, а також російських – О. Пушкін, Ф. Достоєвський, Л. Толстой. 

Профетичний характер російської літератури, а також її зв'язок з кризою гуманізму 

проаналізований в роботах М. Бердяєва, С. Франка, Г. Флоровського, З. Фрейда, 

Л. Шестова. Аналіз вітчизняного літературного процесу щодо його своєрідності 

семантики зла здійснений в творах таких авторів як І. Котляревський, П. Мирний, 

М. Коцюбинський, І. Франко, І. Нечуй-Левицький, Т. Шевченко. Підставою рефлексії 

над «історією української літератури» стали роботи таких класиків вітчизняної думки 

як Г. Грабович, М. Грушевський, Д. Донцов, Д. Чижевський. Було здійснено також 

звернення до праць таких сучасних українських літературознавців як Н. Порохняк, 

О. Салія, І. Лімборського, В. Колкутіної. 
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Теоретико-методологічною основою дисертації стали роботи таких 

українських естетиків як І. Бондаревська, В. Герасимчук, Л. Левчук, В. Личковах, 

В. Панченко, О. Оніщенко. 

Аналіз ступеня наукової розробки теми свідчить про те, що попри існування 

значного масиву літератури, в якій більшою чи меншою мірою висвітлюються 

різні аспекти обраної для дослідження проблеми, все ж стан її наукового 

осмислення не можна визнати достатнім. Проблема зла довгий час була базовою 

для етичної сфери та навіть отримала певні розробки в естетичній  сфері, де були 

проаналізовані такі його форми як самодостатнє та диявольське, однозначне та 

багатозначне. Формотворчий та навіть технічний характер семантики зла для 

морфології літературного тексту було обґрунтовано саме через призму 

структуралістського літературознавства. Проте, більшість філософів, що висунули 

ряд цінних зауважень щодо обраної нами проблеми не зверталися до її ретельної 

розробки. Все ж, варто зазначити, що специфіка семантичного підходу до 

проблеми зла в літературному тексті вивчена недостатньо. На подолання цього 

недоліку і спрямоване дане дослідження. 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-

дослідної теми філософського факультету НДР № 16 БФ041-01 «Модернізація 

філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів». 

Метою дослідження є філософсько-естетичний аналіз способу сигніфікації 

зла в полі літератури. Дана мета передбачає розкриття наступних завдань: 

 надати дефініцію літературного тексту в логіці парадигми 

текстоцентризму; 

 визначити своєрідність семантичного підходу до розуміння специфіки 

літературного тексту та його національних варіантів; 

 уточнити типологію зла в історико-філософській ретроспективі 

західноєвропейської етичної думки; 
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 проаналізувати значення семантики зла як формотворчого чинника 

літературного тексту; 

 дослідити національні інваріанти зла в російських літературних 

текстах ХІХ ст.; 

 дослідити семантику зла в  українській літературній антропології. 

Об’єктом дослідження є філософсько-естетичний та критичний дискурси 

зла в художній літературі ХІХ ст. 

Предметом дослідження є семантика зла в полі літератури як форми 

художнього тексту. 

Методологічна основа дослідження. У відповідності до об’єкту, предмету 

дослідження та поставлених завдань, застосовується методологія, яка забезпечує 

можливість комплексного використання інструментарію естетики як науки щодо 

специфіки літературного тексту, представленого в концепціях Р. Барта, 

М. Бахтіна, М. Грушевського, У. Еко, Ю. Лотмана, Ж .-П. Сартра, 

Д. Чижевського. 

В свою чергу, важливим для розуміння специфіки наукового підходу, 

представленого у роботі, є розрізнення семантики та герменевтики як стратегій 

дослідження, що тематизують «всю сукупність людських відносин до світу, як 

вони виражені в мові» (Г .-Г. Гадамер), текст як модель культури при 

методологічній настанові редукції множинності мов. В даному контексті 

компаративний аналіз семантики, як вона запропонована в концепції Ч. Пірса, та 

герменевтики, що репрезентована позицією Г .-Г. Гадамера, доводить 

необхідність уточнення (навіть звуження) визначення тексту (в широкому 

значенні) як писемно зафіксованої мови. Визначення ролі літератури в цьому 

процесі обумовлює звернення до праць П. Бурдьє та С. Леша, які намагалися 

виявити логіку організації історичних форм символічного виробництва. Базовими 

також є розробки структуралістського літературознавства Ю. Лотмана, 

Я. Мукаржовського, Р. Якобсона, а також російської формальної школи 

(Б. Ейхенбаум, Ю. Тинянов, В. Шкловський). 
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Основу дослідження складає аналітико-описовий метод, що дозволяє 

утримувати єдність теоретично-філософського, естетичного та літературно-

критичного рівнів. Метод забезпечує можливість звернення до певних 

літературних текстів. Дослідження побудовано з урахуванням вимог логічної 

послідовності викладу, аргументованості головних положень та збереження 

критичного ставлення до досліджуваного матеріалу.   

Наукова новизна дослідження полягає в розкритті специфіки 

семантичного підходу до режиму означення зла в процесі конструювання 

нарративних та сюжетних структур літературного тексту. Зокрема було: 

Вперше 

 доведено значення семантики зла як формотворчого чинника 

літературного тексту. Виявлено, що процес автономізації художнього поля 

супроводжується виникненням естетичних концептів зла (К. Розенкранц, 

Ж. Батай, Т. Куннас), де останнє стає самодостатнім та отримує статус метафори 

перевершення, надмірності, трансгресивності. Проте в художніх практиках 

функціонування літературного тексту, шляхом гри означника та означуваного, 

семантика зла стає чинником формотворення колізій літературного 

письменництва, інтерпретативною основою критики рутинної ортодоксії і 

дебаналізуючої єресі, а також підставою обґрунтування поліваріативності нової 

онтологічної моделі.  

 визначено, що український варіант літературної антропології, що  

заснована на синтезі рефлексії західноєвропейської спадщини та міфопоетичної, 

народної традиції, уникає антагоністичних протиставлень добра – зла та 

конструює життєсвіт, де біль скінченності людського існування межує з 

авторитетом традиції, але не претендує на його абстрактне заперечення. 

Уточнено 

 дефініцію літературного тексту як форми літератури, що відповідає 

становленню парадигми текстоцентризму, який отримує в художньому полі 

наступні параметри: 1) підставою його творення та споживання висувається 

естетична насолода, яка сама отримує статус знакового коду, 2) образи і 
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нарративи функціонують як знаки (тобто є дискретними елементами, реальність 

конструюється засобами мови, здійснюється домінування конотативних зав’язків 

над денотативними тобто денотатами знаків виступають інші знаки, значення 

словам надає мовленнєва та мовна єдність), 3) відбувається зрушення від твору до 

тексту та релятивізація постаті автора.   

 типологію зла в історико-філософській ретроспективі 

західноєвропейської теоретичної думки, у відповідності з якою зазначена 

проблематика має певні варіації: метафізичну, соціальну та моральну, що 

відповідає етапам диференціації культури та зрушенню філософської думки від 

рефлексії над догмою до дискурсивної структури: 

o метафізичний статус зла в філософській думці обґрунтовується в 

умовах єдності онтологічної основи (на засадах космо- та 

теоцентризму); 

o соціальна проблематика зла є симптомом секуляризації 

соціокультурних практик та їх філософської рефлексії;  

o моральна форма зла стає можливою лише в умовах обґрунтування 

автономії моральної свідомості.  

В цілому тема зла в західному стилі філософування стає можливою лише як 

проблема порушення міри (нестатку та надлишку) та єдності онтологічної основи 

та пов’язана з підвищенням інтерпретаційних можливостей суб’єкту в процесі 

становлення та деконструкції монотеїзму. 

Набули подальшої розробки  

 обґрунтування специфіки семантичного підходу до проблеми 

дослідження літературного тексту як нового варіанту сцієнтистської методології 

гуманітарних наук, який виявляє обмеженість класичної суб’єкт-об’єктної 

опозиції як базової настанови естетичного та літературно-критичного аналізу 

художнього твору. Значення літератури як культурної практики націотворення 

дозволяє говорити про відповідні конотації нереференціальної семантики; 

 текстовий аналіз зла в російській літературі ХІХ ст. Доведено, що у 

профетичному покликанні остання конструює семантику зла в перспективі 
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антагонізму держави та «російського бунту», тобто вісь протиставлення відсутності 

«свободи – свавілля», де обидві крайності виступають симптомами кризи гуманізму.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою в галузі естетики на основі аналізу художньо-літературного доробку 

зарубіжних та українських письменників. Висновки й положення наукової 

новизни здобуті автором самостійно. За темою дослідження видано без 

співавторів шість наукових статей. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Отримані 

результати можуть бути використані у навчальному процесі, зокрема при 

складанні навчальних програм загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних 

закладів, наукових дослідженнях з естетики, етики, літературознавства. 

Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження були 

представлені під час участі у конференціях: міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні» (м. 

Київ, КНУКіМ); IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія 

візуальності: стратегії, концепти, проекти» (м. Черкаси. Черкаський обласний 

художній музей), Традиційна щорічна міжнародна наукова конференція «Дні 

науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка).  

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у 9 наукових працях, 5 з 

яких – статті у наукометричних, фахових виданнях України, 1 – стаття у 

нефаховому виданні України, 3 – доповіді на міжнародних та всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою  

дослідження, яка випливає з мети та завдань. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів (6 підрозділів), кожен з яких завершується висновками, та 

загальних висновків, а також списку літератури і використаних джерел 

складеного з 206 позицій (перелік подано на 16 сторінках). Повний обсяг 

дисертації становить 197 сторінки, з яких основний текст дисертації викладений 

на 165 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ 

 

1.1 До проблеми визначення літературного тексту 

Проблема визначення змісту терміна «література» [34, c. 170-174] чітко 

сформульована українським видатним вченим М. Грушевським: «Література – 

слово, вжите вперше Ціцероном в значенні літературної, властиво граматичної 

освіти, знання, з часом набрало значення суми писаних пам‘яток: всього 

написаного, що зісталось від певного часу чи певного народу, чи певної категорії 

словесної творчості («література математична», «література драматична» і т. д.). 

Але в прийнятім наукою уживанні під історією літератури розуміють історичний 

огляд не всіх взагалі писаних пам‘яток, а тільки так званої «красної» чи «гарної 

літератури», котрі підходять під поняття творів артистичних, які задовольняють 

естетичне почуття» [70 ]. Таке визначення має важливе методологічне значення. 

Проте, ставить низку запитань. Одне з них визначає сам М. Грушевський – адже 

під критерій «артистичних творів» підходять не лише «твори писані, але й 

передані усною традицією». Багатству останніх в спадку української кульутри 

присвячені декілька томів великої, але нажаль, незавершеної праці «Історія 

української літератури».  

 З іншого боку, не всі писані твори, які покликані «задовольняти естетичне 

почуття», відповідають терміну «художньої літератури» у вузькому сенсі даного 

терміну. Сама по собі категорія літератури виникла порівняно нещодавно: «У 

європейських мовах слово «література» в його сучасному значенні виникло зовсім 

нещодавно, ледь не в XIX столітті» - пише французький філософ Ц. Тодоров [169, 

с. 355]. Ця думка неодноразово зустрічається у різних дослідників. Так, 

авторитетний систематик видоутворення мистецтва Г. Гегель визначає поезію як 

«романтичну форму мистецтва» [59, с. 93]. Подібна думка дотична до позиції 

сучасного канадського дослідника Б. Рідінгса, який визначає літературу як 

«єдність різних практик письма» [153, с. 116], на відміну від художнього 

функціонування усного мовлення, яким є епос. Український естетик 
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А. Канарський підкреслює, що «епоха розквіту епосу могла тривати такий час, в 

межах якого потреба в живому слові (чи буде воно дано для практичного 

користування або для духовного його сприйняття) могла залишатися тотожною 

висловлюванню все тієї ж життєвої необхідності і не витіснятися потребою в 

слові письмовому або друкованому. Згодом художня діяльність вступає в 

опозицію «до збайдужіння» і цього письмового або друкованого слова. Але така 

опозиція вже не викликає знову до життя епос, а породжує той специфічний вид 

мистецтва, який ми називаємо власне художньою літературою» [89, с. 264]. Тим 

самим А. Канарський пов'язує літературу як вид мистецтва не тільки з певною 

формою духовного змісту, але і з певною матеріальною практикою 

функціонування. Подібна до попередньої, концепція М. Маклуена, представлена в 

роботі «Галактика Гутенберга», свідчить про те, що технологія друку та, 

відповідно, «книжкова сторінка породила розкол між музикою і поезією» [113, с. 

294], тим самим створивши лінійність літератури. Остання передбачає, що всю 

книгу можна переглянути «у один прийом як роман, щоб не втомлювати своєї 

уваги і не затримувати себе труднощами» [113, с. 357]. 

 Друкування було покликане стати не просто репрезентацією тексту, але 

новою формою його продукування. Як свідчить Н. Луман «…лише машинне 

виробництво будь-якого інформаційного продукту як носія комунікації, а не 

писемність як освоєне людиною вміння, призвело до виокремлення замкнутої 

системи медіа комунікацій» [112, c. 9]. Якщо письмо змінювало можливості 

усного мовлення, то «лише книгодрукування настільки примножило письмові 

тексти, що ефективно і зримо виключало усну інтеракцію всіх учасників 

комунікації» [112, c. 30], що стало умовою самовиробництва тексту. Тим самим, 

аутопоезис текстів стає умовою автономізації літератури.  

Французький структураліст П. Бурдьє визначає хронологічні межі ще більш 

вузько: «В другій половині дев'ятнадцятого століття літературне поле досягло 

неперевершеного з тих пір ступеня автономії» [48]. Думка М. Грушевського, 

великого знавця історії української літератури, є дотичною до твердження автора 

«Поля літератури»: «Наша писана література не позбавлена творів високо цінних 
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– більше, скажімо, ніж література болгарська, сербська, румунська і т. д., але все-

таки в порівнянні з багатою усною словесністю наша писана традиція аж до 

останнього відродження XIX віку являється сорозмірно невеликим сегментом, 

який далеко не виявляє собою словесної творчості в усій повноті. В літературах 

таких народів з слабшою писаною старою літературою усна словесність повинна 

займати відповідне місце, а не пропускатись, ниже трактуватись як якийсь 

другорядний епізод. А з тим, розуміється, і назва «літератури» для таких оглядів 

стає виключно конвенціональною» [70]. Завданням нашого дослідження є 

доведення тієї позиці, що таке виокремлення хронологічних меж літератури та 

неодноразове підкреслення її темпорально «невеликого сегменту», що П. Бурдьє 

та М. Грушевським зводиться до ХІХ ст., є не випадковим, та  правомірним. 

Це свідчить про те, що не лише епос, а й деякі письмові практики 

оволодіння словом не є художньою літературою. Так Платон грунтовно доводить 

наявність двох практик мовних мистецтв: красномовства й театрального читання, 

в діалогах «Горгій» і «Іон» відповідно (в останньому випадку використовується 

образ рапсода). У «Державі» Платон чітко дає зрозуміти, яким є його бачення 

«купи такого народу, присутність якого в державі не є необхідністю» [141, с. 135], 

де в один ряд поставлені «усілякі мисливці» (яких можна трактувати як софістів), 

«... наслідувачі – їх багато серед малюнків і фарб, багато і в музичному мистецтві: 

поети і їх виконавці, рапсоди, актори, хоревти, підрядники, майстри різного 

приладдя, виробів всякого роду і жіночого вбрання» [141, с. 135]. Ритор і актор, 

на думку Сократа, є «заняттями», що не вириваються за рамки ремісництва, 

оскільки не здатні зрозуміти себе, на відміну від філософа, а тому дають уявну 

спільність і спрямовані лише на «догоджання»: «…але те, що я називаю 

красномовством, – це частина справи, яку прекрасною ніяк не назвеш» [140, с. 

496], – пише Платон. Б. Рідінгс погоджується з Платном та пояснює, що риторика 

та драма, які переважно розглядають як античну літературу, є наслідуванням на 

рівні означника, тоді як наслідування на рівні означуваного досягне в цю епоху 

тільки філософія. У «Поетиці» про літературу як таку нічого не говориться, 

поезис – це всього лише «ремісничий процес використання слів» [153, с. 116]. 
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Література не сприймалася як щось, здатне сформувати сферу автономного 

узагальнення, «Аристотель не будував теорію мистецтва в широкому сенсі слова» 

[56, с. 235] так як «мовні мистецтва дають лише помилкову спільність» [153, с. 

119]. Цей підхід притаманний й Платону, для якого «мистецтво тому варте 

зневаги, що воно відстоїть від істини, причому не на один щабель. Адже  

мистецтво тільки наслідує вигляду речей. А речі в свою чергу теж лише 

випадкові, мінливі наслідування своїм вічним прообразам, своїй суті, своїй ідеї» 

[56, с. 236].  

Однак Г .-Г. Гадамер вказує на те, що мімезис відрізняється від таких 

понять як вираження і знак. Наслідування є «універсальною естетичною 

категорією», де найбільш значущим є засвідчення «порядку»: «Художній твір 

стоїть посеред схильного до руйнації світу звичних і близьких речей як запорука 

порядку, і, може бути, всі сили заощадження і підтримки, що несуть на собі 

людську культуру, мають за свою основу те, що архетипічно постає нам в роботі 

художників і в досвіді мистецтва: що ми завжди знову впорядковуємо те, що у нас 

розпадається» [56, с. 242]. Процес «впорядкування» набув рис того, що 

А. Канарський назвав опозицією «до збайдужіння», що домінує в «час картини 

світу» [184, с. 41].  

Аналіз цього культурного зсуву, при русі до прочитання будь-якого тексту 

(навіть філософського) «як роману», варто почати з Р. Декарта, представника і 

засновника «французького раціоналізму». Він ввів поняття «ego» або суб'єкта, або 

те, що ми називаємо самосвідомістю, що і спричинило за собою «відкриття 

людської особистості» [11, с. 385]. Картезій став засновником європейського 

культу розуму, самосвідомості, саморефлексії. За Р. Декартом в світі є все те, що 

«я» може встановити через акт самодостовірності. Тобто світ влаштований таким 

чином, що цю розумність можливо отримати контролюючи власні думки, бо в «я» 

закладено весь світ. Існує взаємозв'язок між вищим існуванням і знанням. Таким 

чином, ми все можемо осягнути через автономію нашого розуму. Автономія 

нашого мисленнєвого процесу «санкціонована» Богом, який є основою інтелекту, 

тобто передбачається, що світ від самого початку  влаштований інтелектуально 
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якісно, й іншого не існує. Р. Декарт розглядає его-свідомість як абсолютно 

самотню, але самотність ця пов'язана з гарантією розсудливості, автономії та 

відповідальності перед вищим існуванням. Вище існування це всі форми 

мудрості. Так європейська думка розпочинає шлях до розуміння себе і несення 

відповідальності за себе. М. Гайдеґер, маючи на увазі формування «картини 

світу», деякий осмислений світогляд, зауважує в цьому зв'язку: «Вирішує не те, 

що людина звільняє себе собі від колишньої пов'язаності, а те, що змінюється 

взагалі єство людини і людина стає суб'єктом... Людина стає точкою відліку для 

сущого як такого» [184, с. 48]. Специфіку ситуації «універсуму докси» (С. Леш) 

українська дослідниця В. Панченко прояснює особливостями соціальної ситуації: 

«Уніфікуюча робота капіталістичного світового ринку, й, відповідно, 

національних центрів у духовній сфері, дістала свого відображення в уніфікуючій 

роботі абстрактного мислення, котре вперше в історії європейських народів 

насмілилося пояснити весь світ із самого себе, не вдаючись до чиєїсь допомоги: а 

ні природи, а ні матерії, а ні до віри, а ні до авторитетів» [136, c. 171]. 

Позиція Р. Декарта зазнала сильного впливу з боку лютерової революції, 

«Реформації», тому що саме протестантизм створює умови особистого 

спілкування з вищою істотою. У протестантизмі посередництво, пов'язане з 

різними церковними інстанціями усувається, там немає того третього (служитель 

культу) до кого потрібно апелювати, щоб отримати для себе прощення.  

Важливими факторами, які вплинули в тій чи іншій мірі на розкладання 

християнської доктрини також став церковний розкол на три гілки християнства 

(особливо поява протестантизму стала тією ознакою, яка явно свідчила не на 

користь християнської доктрини як такої). Поява легітимації, коли у простої 

людини з'являється моральний, внутрішній позив взяти участь у вбивстві 

монарха, його сім'ї, представників вищого стану або священнослужбовця, 

безсумнівно, слугувало одним з найпотужніших чинників руйнівного впливу на 

основи християнської релігії. Виникнення альтернативних теорій про походження 

світу і людства, так само сприяли дискредитуванню непогрішності християнської 

доктрини (як писав Л. Толстой в «Анні Кареніній», пояснюючи невір‘я Миколи 
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Левіна, «…невіра його сталася не тому, що йому легше було жити без віри, але 

тому, що крок за кроком сучасно-наукові пояснення явищ світу витіснили 

вірування…» [174, с. 74]).  

Як вважає сучасний дослідник С. Веджвуд: «У той час як зростання 

інтересу до природничих наук відкрило для вченого світу нову філософію, 

трагічні результати релігійних зіткнень дискредитували представників церкви в 

якості духовних наставників держави. Справа не в тому, що віра ослабла в масах, 

навіть в освічених прошарках вона міцно зберігалася. Однак вона стала більш 

особистою, стала пов'язуватися з відношенням між окремим індивідом і його 

Творцем» [73, с. 247]. У протестантській етиці формується те самотнє, 

відповідальне перед богом «я», яке потім переходить в філософію. Р. Декарт був 

математиком, ученим. І головне, що з цього випливає це те, що його вчення про 

метод пов'язане з цією егоструктурою, суб'єктом, яким є homo sapiens sapiens. 

Також, має велике значення згадка про досить важливий момент: полягання 

«я» у світі. Тобто «я існую» лише тому, що існує ще більш вища істота, яка мені 

дає гарантії, моєму самотньому існуванню, робить мене не самотнім. Тобто 

подвоєння через вищу істоту постійне, ми говоримо про суб'єкт, який існує тільки 

тому, що він подвоюється у вищому існуванні, яке віддає йому частину великої, 

універсальної розумності і він рятується тим, що просто має розум, зрівняний з 

цим вищим. Тому дуже важливі всі операції прояснення, самоосвітлення, аналізу, 

рефлексії пов'язані з роботою ego, «я» (ego письменника, наприклад), яке працює 

над собою, постійно формуючи уявлення про свої кордони, про своє тіло, про 

відмінності між тілами, формуючи інтелектуальний фундамент. Вся метафізична 

Новоєвропейська філософія, «включаючи Ніцше, тримається окресленого 

Декартом тлумачення сущого і істини» [184, с. 48], вибудовується як деїстична 

система і мислителі дуже чутливі до протестантської етики, тобто вони 

зберігають в собі зв'язок з релігійністю, але філософія вже виходить з-під 

релігійності, такої, яка була характерна для Середньовіччя. Важливим є те (потім 

це буде відзначено І. Кантом), що егоцентрація або утримання ідентичності «я» є 

абсолютною підставою для існування всіх наших переживань (пізніше 
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Е. Гуссерль введе поняття «інтенціональність» – спрямованість до чогось. Не 

існує свідомості як такої, є свідомість про щось, немає просто свідомості. Інтенції, 

які виходять за саму суб'єктивність іншої суб'єктивності. Інтенціональність – 

«…основний характер свідомості загалом, який завдяки цьому є не тільки 

переживання, але і переживання, що володіє сенсом, переживання «ноетичне»» 

[71, с. 286]). Тобто кожну мить нашого життя ми себе ідентифікуємо з собою, 

ідентифікуємо з власним «я», і це «я» (І. Кант називав це «Я мислю», Р. Декарт 

«Cogito», Г. Гегель «Дух») формує самосвідомість, якою європейська людина 

користується досі. Так вибудовується полягання «я», і, в тому числі, полягання 

«я» автора художнього тексту. У той же час, плекаючий діалог людини і світу, 

діалог, в контексті якого народжується людська душа, не може здійснюватися 

поза висловленності і почутості. Тому мовлення й письмо (мова усна і письмова) 

конститутивні для людського буття. Так, література, слово як таке, народжується 

з потреби вираження, яке онтологічно притаманне людині («... до 1500 р було 

надруковано як мінімум 20 млн. книг, і це свідчить про початок беньямінової 

«епохи механічного відтворення»» [4, с. 58]). «Виразна сила і виразна 

достовірність того чи іншого образу виступають як виправдання сенсу, який 

міститься в художньому повідомленні» [56, с. 231]. Але вираження думки, душі в 

мові є поданням її на суд інших, введення в простір спільної значущості (що іноді 

створює ілюзію загальнодоступності) і загрожує стандартизацією, виникненням 

негативної залежності від догм і стереотипів. Таким чином, можна сказати, що 

конституювання своєї самості через відображення в досвіді «іншого» і «інших», в 

тенденції веде до її розпорошення і спотворення. Однак є сенс вказати і на те, що 

«галактика Гутенберга» формується, серед іншого, і як перехід від рецитаційного 

до письмового існування тексту як такого: «... Історія розвитку від рукопису до 

друкованого тексту – це історія поступового заміщення усних способів 

повідомлення та отримання уявлень візуальними» [113, с. 131]. М. Маклуен 

вважає, що авторська позиція, як презумпція принципу вираження і читача як 

споживача тексту, стала можлива тільки після появи «точки зору» (М. Гайдеґер 

називає це «картиною світу», ми можемо назвати це особистісним світобаченням) 
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і друкарського верстата: «Після появи друкарства знадобилося чимало часу, перш 

ніж автори і читачі відкрили «точку зору»» [113, с. 204]. Разом з тим, М. Маклуен 

вказує на те, що «Нове колективне несвідоме Поуп розглядав як відходи 

особистісного самовираження, що накопичуються» [113, с. 378].  

В кінці XIX століття здійснюється ряд змін (економічні, політичні, 

структурні зміни), які в свою чергу пов'язані з культурними навичками і 

з'являється нова проблематика – тема «іншого». Якщо в декартовій системі 

людина залишається самотньою, визначивши умови свого власного існування і 

розуміння, своєї особистої потрібності, через вищу істоту, то в нову епоху ми 

стикаємося якщо не з атеїзмом, то з арелігійністю. З'являється тема «іншого». 

Тепер полягання світу відбувається не через самотнє «я», а через існування 

«іншого». «Інший» це все те, що нас формує, в тому числі і мову, власну 

свідомість. Тобто раптом, чомусь, складається ситуація, коли «європейське 

людство» (Е. Гуссерль) починає усвідомлювати цю дивну ситуацію пов'язану з 

«іншим».  

Раптом виявляється, що природа це не те, що вставлено в певний досвід 

самотнього «я», а раптом природа, виявляється, володіє власною розумністю. 

Природа, це щось інше, це те, що має якийсь свій закон і свій статус розумності, 

який ще треба вивчати. Поступово з'являється новий зріз наук, які були вже 

відомі, але не так сильно розвивалися як інші. Це соціальна антропологія, 

культурна антропологія, лінгвістика, етнолінгвістика, етологія (вчення про 

тваринний світ), при цьому і наука про релігію ускладнюється, набуваючи 

різноманітних форм. З'являється безліч дисциплін, які до цього не існували, вони 

всі вказують на існування, появу теми «іншого», тобто виявляється, що навколо 

нас існує те, що від нас не залежить, те, що ми не можемо проектом або 

особистісною раціональністю утворити як інтелігібельне існування об'єкту. Все, 

що існує навколо нас – не має алібі розумності, тобто ми не можемо сказати, що 

природа розумна так як і ми. Ми її повинні вивчати, щоб зрозуміти механізми. 

Сам суб'єкт, наше «я», є вторинним кроком по відношенню до існування 

«іншого». Але «інший» вже не вертикалізується, як якась божественна інстанція, 
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а знаходиться на одній площині. Тобто ми залежимо від «іншого», тільки від 

нього ми отримуємо те, що називається власним існуванням. 

Тривалий час, починаючи з епохи Відродження, з‘являлися різні 

спеціалізації в сфері філософії і гуманітарних наук. Ці спеціалізації в XX ст. 

раптом виявилися рівноіснуючими перед певною предметною сферою і ця 

предметна сфера – мова. В. Герасимчук зазначає: «Текстоцентризм став 

парадигмою гуманітарного знання XX ст., ще й тому, що в просторі мови 

згніздовані основні атрибути універсуму, втілені в тексті – зв’язність, цілісність і 

осмисленість, тобто простір мови залишився єдиним прихистком людини, «домом 

(чи оселею) буття» (за М. Гайдеґером), єдиним простором, який продовжує 

самостійно продукувати і експлікувати свій зміст» [64, c. 17]. Мова починає 

диктувати умови щодо нашого світу. Постає нова необхідність переосимслити, що 

таке світ. В епоху класичного раціоналізму про світ можна було сказати: 

Р. Декарт – засновник механіцизму, світ Р. Декарта – це годинник. Сьогодні в 

умовах «лінгвістичного повороту» світ постає як текст. Кульутура тлумачиться як 

текст. Деяка абсолютна множинність подій, які можливо назвати подіями мови, 

думки і вчинку. Деякі дослідники, зокрема Ж. Батай, А. Данто, Ю. Крістєва 

вважають, що починає розмиватися межа між філософією та літературою. 

З іншого боку, літературно-художній і філософський процеси в історико-

аналітичному аспекті представляються нам як співіснуючі або доповнюючі один 

одного в тому сенсі, що обидва брали свого часу участь в рефлексії з приводу 

кризи уявлень про культуру (зрозуміло, якщо мова йде про культуру, то одним з 

аспектів тут буде мистецтво, елементом якого є література). Йдеться про сумніви 

людства в цінності культури і мистецтв, чи може культура впливати на 

суспільство, історію, людину. Ці сумніви в кінці XIX ст. і протягом XX ст. 

продовжували виявляти свою актуальність. Це глобальне явище об'єднує головні 

твори XX століття і в них по-різному, але проявляється одне й те саме – криза 

уявлень про культуру (особливим чином це помітно у творах жанру антиутопії, в 

творчості таких мислителів як О. Шпенглер, М. Бердяєв, в художніх образах 

А. Білого, П. Пікассо та багато ін.). Якщо в попередні епохи не підлягало сумніву, 
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що мистецтво позитивно може впливати на людство, то це виявляється сумнівним 

в епоху Модерну. «Профанний культ служіння прекрасному, що виник в епоху 

Відродження і який проіснував три століття, з усією очевидністю відкрив, 

відчувши після закінчення цього терміну перші серйозні потрясіння, свої 

ритуальні підстави. А саме, коли з появою першого дійсно революційного 

репродукуючого засобу – фотографії (що виникає одночасно з соціалізмом), 

мистецтво починає відчувати наближення кризи, яка через століття стає 

абсолютно очевидною, воно (мистецтво) як відповідна реакція висуває вчення про 

l'art pour l'art, що представляє собою теологію мистецтва. З нього потім вийшла 

прямо-таки негативна теологія в образі ідеї "чистого" мистецтва, що відкидає не 

тільки всяку соціальну функцію, а й будь-яку залежність від будь-якої 

матеріальної основи», – пише відомий німецький естетик першої половини ХХ ст. 

В. Беньямін.  [22]. Однак слід задатися питанням, чому людина раніше не мала 

сумніву щодо цінності культури, а в означений час засумнівалася? Відповідей на 

це питання, на нашу думку, основних відповідей, всього три: історичні події 

(війни, революції), науково-технічний прогрес (дуже сильно змінюється 

реальність, впливаючи на світосприйняття: поліпшення рушійної сили, електрика, 

радіо, озброєння), і третє, найголовніше, релігійність населення знижується, 

сприяючи розкладанню християнської доктрини і одночасно зміцнюючи позиції 

національного духу: «Принципи абсолютизму і представницької влади втратили 

підтримку релігії і стали спиратися на націоналізм» [73, с. 247]. Не зупиняючись 

детально на перших двох факторах, ми дозволимо собі згадати більш ґрунтовно 

про останній. 

Розклад християнської доктрини, поява в літературі таких персонажів як 

Ставрогін, або Левін, про якого автор, Л. Толстой, пише, що він «…перебував  у 

ставленні до релігії, як і більшість його сучасників, у вкрай невизначеному 

положенні», те, що М. Гайдеґер визначив як «знебожіння», або секуляризація, 

процес зниження ролі релігії в свідомості людей і житті суспільства, перехід від 

суспільства, регульованого переважно релігійною традицією, до світської моделі 

суспільного устрою почався задовго до кінця XIX століття, імовірно за часів 
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епохи Відродження та раннього модерну, коли людина опиняється центром 

світобудови, а не «крапкою, благаючою з похмурих безодень» (Псалом 129. «Із 

глибин візвав я до Тебе, Господи») про прощення і помилування перед лицем 

вселюблячого бога, що допускає з невідомої причини зло. Розпочинається 

трансформація мистецької сутності у «секуляризований ритуал»: «…унікальна 

цінність "справжнього" твору мистецтва грунтується на ритуалі, в якому воно 

знаходило своє початкове і перше застосування. Ця основа може бути 

багаторазово опосередкованою, однак і в найпрофанніших формах служіння красі 

вона виглядає як секуляризований ритуал» [22]. Інтерпретація С. Леша, сучасного 

англійського теоретика, передбачає в даному контексті зміну «культурної 

парадигми» другого порядку сигніфікації, тобто людського фактору в процесі 

взаємодії з культурним і соціальним досвідом. М. Гайдеґер охарактеризував це як 

«процес входження мистецтва в горизонт естетики, художній твір стає предметом 

переживання і відповідно мистецтво розцінюється як вираження життя людини ... 

людська діяльність розуміється і організовується як культура» [184, с. 42]. 

«Економіка культури», продовжуючи думку С. Леша, набуває нових рис: особливі 

взаємозв'язки в створенні об'єктів культури, особливі умови сприйняття об'єктів 

культури, особливі інституційні рамки, які виступають посередниками між 

творенням і сприйняттям об'єктів культури і, нарешті, особливий спосіб, за 

допомогою якого відбувається обертання, обіг об'єктів культури. При цьому 

«спосіб сигніфікації» покликаний показувати, як об'єкти культури залежать від 

особливих відносин між означником, означуваним і референтом (історичних 

форм способів сигніфікації всього п'ять: готика, бароко, реалізм, модернізм і 

постмодернізм). Форм «культурної парадигми», або «режиму сигніфікації», два: 

модерна диференціація і постмодерна де-диференціація. Перша характеризується 

наявністю трьох форм диференціації – примітивною, релігійно-метафізичною і 

модерною. Примітивна форма ще зберігає в собі єдність культури і соціального, і 

навпаки, в релігійно-метафізичній відбувається вже їх розділення. Модерна форма 

диференціації передбачає, крім вже згаданого поділу культури і соціального, 

також розірвання релігійної і секулярної культур, де остання, в свою чергу, 



31 
 

знаходить можливість висунення трьох нових інтелігібельних сфер: теоретичної, 

етичної і естетичної. За С. Лешем всі вони породжують різновиди такого способу 

сигніфікації як реалізм, що відповідає крайній формі протиставлення означника та 

референта. «Наративний реалізм є залежним від розрізнення наукового та 

релігійного світоглядів. І наративний реалізм, чи не найкраще представлений в 

романі дев‘ятнадцятого століття, передбачає, що сам наратив, послідовна оповідь, 

має початок, середину і кінець, і що події йдуть одна за одною як причини та 

наслідки» [103, с. 14]. Таким чином, модерна форма диференціації, як підформа 

«режиму сигніфікації», з'являючись в епоху Ренесансу і раннього Модерну 

впроваджує дискурсивний «спосіб сигніфікації», в якому встановлюється 

рівновага слова та образу (модернізм, як спосіб сигніфікації, передбачає 

домінування знаку над образом, а постмодерна де-диференціація практикує вже 

фігуральний спосіб сигніфікації, тобто для постмодерну головне не що текст 

означає, але що робить – візуальний образ домінує над літературним). З іншого 

боку, якщо враховувати появу за часів раннього Модерну індивідуального 

«світогляду», в епоху «підкорення світу як картини», то, за М. Гайдеґером, «... 

людина вже є по своїй суті суб'єктом, виникає можливість скотитися до 

потворності суб'єктивізму, індивідуалізму. Але і знову ж тільки там, де людина 

залишається суб'єктом, має сенс жорстока боротьба проти індивідуалізму і за 

суспільство як бажану межу всіх зусиль і всілякої корисності» [184, с. 51]. 

«Картина світу» тяжіє до «поетичної єдності,  яка є фраза-об'єкт» [158, с. 16] у Ж.-

П. Сартра, що відповідає способу сигніфікації реалізму у термінах С. Леша.  

Вловлювати ознаки розкладання способу сигніфікації реалізму в літературі 

можна починаючи з естетики романтизму. Романтизм пропонує переосмислити 

релігію, не заперечуючи важливості і цінності християнства, але ставлення до 

канонічного тексту складається через призму бачення цього тексту як 

літературного твору. Як писав Г. Гегель: «Мистецтво – романтичне – 

відмовляється показати бога як такого в зовнішньому вигляді і за посередництвом 

краси; воно зображує його поблажливістю до явища» [62, с. 386]. Таким чином, 

відбувається десакралізація священного письма. «Релігія, поезія і філософія 
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мають один і той самий предмет, взаємно пояснюють і визначають один одного, 

вони складають чітке ціле» [192, с. 94], таким чином, література в змозі повести 

людство в бік істини, створюючи і культивуючи образ художника-пророка, вона 

може обіцяти своїм читачам, натякати на те, що вона знає куди слід рухатися 

людству: саме література через світ фантазії, світ прекрасного і піднесеного 

приведе, на думку романтиків, людину до суті блага, пояснить йому, як правильно 

жити, наблизить його до гармонії і ця роль, яку приписували романтики 

літературі та мистецтву в цілому, яка раніше належала церкві і філософії, з часів 

Просвітництва та романтизму починає належати літературі. Як писав Ф. Шлегель 

«До власне справжньої культури, яка повинна бути спрямована головним чином 

на розвиток вищих здібностей розуму, фантазії і почуття, належить знання 

літератури» [192, с. 36] (в історії західноєвропейської культури таке наближення 

літератури до філософії і церкви, як «енциклопедії» національного життя 

починається, традиційно з Данте Аліг'єрі і триває у інших ренесансних 

письменників, поетів, драматургів – Еразма Ротердамського, М. Сервантеса, 

У. Шекспіра). 

Зупинимося на цьому твердженні і розглянемо його докладніше. Як 

зауважує Б. Рідінгс: в XIX ст. «Центральною дисципліною, якій національна 

держава доручає рефлексію щодо культурної ідентичності, замість філософії стає 

літературознавство» [153, с. 115], оскільки універсальність «ідеї розуму», яка 

корелює з «реалізмом» як способом сигніфікації (домінанта протиставлення 

означника і референта), змінюється «ідеєю літератури». Остання корелює з 

«модернізмом» (в значенні терміна С. Леша), як способом сигніфікації на основі 

гри означника і означуваного, і «заангажованістю» автора, який сприяє тому, що 

«... непомітно і швидко хрест поступився місцем національному прапору» [73, с. 

248]. Ж. -П. Сартр фіксує в даному контексті: «ангажованість не збіднює 

мистецтво, навпаки – як фізик ставить перед математиками нові проблеми, що 

змушують їх створювати нову символіку, так і нові соціальні або метафізичні 

потреби змушують художника винаходити нову мову, нову техніку» [158, с. 24-

25]. В свою чергу, П. Бурдьє «залишається перш за все дослідником, хоча його 
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позиція вже відзначена певною політичною, а точніше – громадянською 

заангажованістю» [47, с. 8]. Українська дослідниця О. Ніколаєнко зазначає, що 

«Кожен з етапів історії української літератури доводить, що діяльність 

українського письменника є соціально ангажованою» [131, c. 8]. Тільки після 

того, як епоха Модерну вибудовує інший «епістемологічний простір», формуючи 

наукоподібний підхід в аналізі мистецтва (уніфікований образ лінійного розвитку, 

узагальнена система класифікації) стає можливим поява літературознавства як 

університетської дисципліни, отже, «особливого художнього чуття, або 

специфічного художнього почуття» [192, с. 378], спрямованого на «повне 

сприйняття, проникнення, вірне судження, оцінку створених генієм творів» [192, 

с. 378]. Е. Гідденс в даному контексті наполягає на тому, що «динамізм Модерну 

походить з … рефлексивного впорядкування й перевпорядкування соціальних 

відношень у світлі постійного надходження знань, що впливають на дії окремих 

індивідів й цілих груп…» [96, с. 16], таким чином, літературно-художній процес 

стає потужним сегментом у сфері «впорядкування й перевпорядкування» у сфері 

соціальних відношень саме за часів пізнього Модерну, адже феномен 

літературного тексту набуває глобальних тенденціозних значень коли 

««Романтика» стає синонімом залицяння, а «романи» стають першою формою 

літератури, що досягла мас» [65]. Сучасний американський дослідник 

Б. Андерсон підкреслює роль друкованої літертатури, особливо роману як моделі 

багатовекторного створення реальності, в процесі створення нації як виду «уявної 

спільноти». В цьому процесі націотворення стають важливими деякі фактори, 

зокрема поява та руйнація феномену постаті автора. 

Р. Барт, в своєму есе «Смерть автора», висловлює вельми важливу для нас 

смислоутворуюючу думку: «Фігура автора належить Новому часу; мабуть, вона 

формувалася нашим суспільством по мірі того, як з закінченням середніх віків це 

суспільство стало відкривати для себе (завдяки англійському емпіризму, 

французькому раціоналізму і принципу особистої віри, затвердженому  

Реформацією) гідність індивіда, або, висловлюючись більш високим стилем, 

«людську особистість»» [11, с. 385]. У цій фразі французького мислителя полягає 
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квінтесенція того, що С. Леш назвав «універсумом дискурсу». З'являється 

подальша можливість як для ірраціонального (Ф. Ніцше) так і раціонального 

(Т. Адорно, Ю. Габермас) підходів в тлумаченні автономності «форм життя». 

«Позиція «універсуму дискурсу» підкреслює важливість тексту культури, навіть її 

текстоцентричних положень. Це означає зміщення принципу систематичності в 

бік організаційного принципу структури, «законів діалектики» (з єдністю 

протилежностей) в гру означуваного і означника» [103,  c. 17]. «Фігура автора» 

покликана Модерном для сакралізації письма і читання (субвокалізаціі), для 

постулювання самості суб'єкт-суб'єктних відносин. Письменник, це той деміург, 

сенс діяльності якого в підживленні цінності самотності «я» – прихований сенс 

знаку письма, як і «інший», вже не вертикалізується як щось дане згори, але 

сприяє метазближенню, де «інші» один з одним у відсутності один одного 

практикують деяке одкровення: «Письменник пише книгу, але ж книга – це ще не 

творіння, творіння є творінням лише тоді, коли їм самим, в невід'ємному від нього 

шаленстві починання вимовляється слово «бути», подія, яка здійсниться тоді, 

коли творіння стає чимось таємним для того, хто його пише, і для того, хто його 

читає, і близькість їх відбудеться» [30, с. 13].  

Піддаючи аналізу таке явище як автор (отже і прочитання тексту «як 

роману») і враховуючи фразу Р. Барта про те, що Новий час слід вважати тією 

епохою, коли відбувається «народження автора», а отже і особистості-суб'єкта-

егосвідомості-я, важливим буде згадка і про третій чинник, про який говорить 

автор «Смерті автора», тобто про англійський емпіризм. Французький раціоналізм 

в особі Р. Декарта, Реформація (з якої, на думку Г. Гегеля і починається, власне, 

Новий час) і криза уявлень про культуру в результаті посприяли появі таких 

інтелігібельних сфер як наука і літературознавство, але створили при цьому 

умови для завершення епохи особистості, як це не дивно, і початку епохи мас. З 

цими змінами прийшли зміни і в літературу, де криза уявлень про культуру і 

особистість в художньо-передбачальних, неймовірно-катастрофічних формах 

відтворені і відображені (доволі виразно саме в  російській літературі, про яку 

мова в третьому розділі дослідження), завдяки роману, як ніде. Таким чином, 
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«англійський емпіризм», зазначений Р. Бартом, слід також підкреслити як фактор, 

вказавши і його місце в загальній схематиці появи автора як феномену. 

З усіх факторів цей мав найбльше значення для літератури. Слід, спершу, 

звернутися до такого поняття і явища як Просвітництво, яке умовно можна 

обмежити з одного боку публікацією декартового «Міркування про метод» (1637 

р.) і наполеонівськими війнами (1800-1815 р.) з іншого, взявши, таким чином, 

найбільш тривалий варіант датування за основу. Хронологічна логіка, яку 

можливо змоделювати відштовхуючись від фрази Р. Барта, така: 31 жовтня 1517 р., 

поява фактору Реформації – друга половина XVI ст., утворення «Галактики 

Гутенберга» – 23 квітня 1616 р., смерть М. Сервантеса, завершення епохи 

Відродження – 1637 р., видання «Міркування про метод», початок епохи 

Просвітництва, явища, яке знайде свої найбільш яскраві літературні, 

фундаментальні риси саме в Великобританії. Безумовно, погляди Р. Декарта 

сприяли впливу на розуми свого часу, зокрема, на британській землі, сприяючи 

виникненню філософії Дж. Локка, який нарівні з Е. Шефтсбері, на якого серйозно 

вплинули кембриджські неоплатоніки, вважається засновником просвітницької 

етики сенсуалізму. В цілому ідеологами Просвітництва, які вплинули на 

літературний процес, тим самим зміцнивши романну форму як суть літературної 

творчості, можна вважати Т. Гоббса, Дж. Локка, Е. Шефтсбері, Дж. Берклі. 

Неоплатонізім і раціоналізм, сенсуалізм (який намітив загальний рух до 

матеріалізму) і емпіризм вигадливо змішалися в класицистичних романних 

літературних текстах. Слід зауважити, що автором романної форми як 

революційного тексту був іспанець – Мігель де Сервантес Сааведра. Саме 

уродженець невеликого міста Алькала де Енарес, став тим автором, творчість 

якого відкриває еру «новітнього мистецтва» [20, с. 424]. «Естетика Відродження 

витлумачила принцип наслідування як принцип особистої творчості. Категорія 

«наслідування» - «мімезис», в епоху Відродження розширюється, оскільки 

включає в себе майстерність «ars» і талант «ingenium», а також «ritrarre» - 

передача дійсності такою, якою вона є і «imitare» - нормативне зображення 

дійсності. Категорія «наслідування», «мімезис» в епоху Відродження 
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розширюється і стає універсальною категорією мистецтва» [155, c. 8]. Якщо взяти 

до уваги те, що епоха Відродження завершується зі смертю М. Сервантеса і те, що 

проблематика «Дон Кіхота» зближується з проблематикою романів Нового часу 

(Чичиков з «Мертвих душ», Міріель із «Знедолених», Левін з «Анни Кареніної», 

пані Боварі з однойменного роману), зумовлює її, то стає очевидним, чому 

«Далеким передвістям майбутнього свята романного жанру є «Дон Кіхот»... 

Сервантес фактично затверджує форму свого власного твору як гідну визнання 

сучасною йому теорією літератури» [104, с. 812].  

Натомість В. Набоков стверджує в своїх лекціях, присвячених іспанському 

роману: «Здається, великим літературам минулого судилося народжуватися на 

європейській околиці, на кордоні відомого світу» [127, с. 32]. Такими є поеми 

Данте й Дж. Мільтона. Автор лекцій наполягає на тому, що «шалена 

шляхетність», притаманна Алонсо Кіхано Доброму, знаходить своїх образних  

послідовників на сторінках «Мертвих душ», «Холодного дому», «Пані Боварі», 

«Анни Кареніної» (ми можемо додати до цих текстів також «Ідіота» й 

«Обломова») тому закономірним є формування четвертого, південно-західного 

кордону світу, який можливо охарактеризувати як «плідну суміш, новий вид, 

європейський роман» [127, с. 32] – «Дон Кіхот». Тобто стверджується, що через 

розвиток епічної форми створюються умови для появи того, що І. Тургенєв назвав 

однією з «основних сил всього сущого» [176, с.  341] – рух та прогрес (іншою 

силою є зашкарублість та консерватизм в образі Гамлета). При всьому тому роман 

«Дон Кіхот», може через те, що це ранній варіант цього літературного жанру (як 

пише В. Набоков: ««Дон Кіхот» належить до дуже раннього, дуже примітивного 

виду роману» [127, с. 38]), сповнений христологічними, релігійно-

споглядальними елементами. Адже хто такий Дон Кіхот: людина-самопожертва із 

нерухомою вірою в істину; він живе для викорінення зла; далекий від 

марнославства; він кумедний, «але в сміхові є примиряюча та спокутувальна 

сила» [176, с. 334]; його можливо, на відміну від Гамлета, любити. «Дон Кіхот, 

людина, що живе майже в злиднях, без коштів та зв‘язків, похилого віку, 

самотній, вирішує виправляти зло й захищати пригнобленних (цілком для нього 
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чужих) по всьому світі» [176, с. 335]. Герой М. Сервантеса навчає любові, якою 

можливо любити Бога (за словами Санчо Панси), причому лицар сумного образу 

протягом всього роману позбавлений допомоги будь-яких богів, чого, наприклад, 

не бракує Одіссею, цьому засновнику мандрівного сюжету, якого «лагідна Афіна 

тримає блукаючого в мерехтливому совоокому промені» [127, с. 46]. Більше того, 

наприкінці другої частини, на що звертав увагу ще І. Тургенєв, у сцені із свинями, 

яку на думку російського класика можливо прочитувати як «ляпас фарисея», ми 

розуміємо, що це кінець, пророк повинен померти, щоб дати життя істині. Тому 

слід правильно трактувати зречення Дон Кіхота на смертному ложі, адже 

«Ситуація Дон Кіхота схожа, мабуть, на те, що сталося з Рембо, французьким 

поетом незрівнянної обдарованості, який в 80-х роках минулого століття кинув 

писати вірші, прийшовши до висновку, що поетичні мрії гріховні» [127, с. 47]. 

Таким чином, М. Сервантес, за допомогою свого революційного твору, 

закладає «словесні» основи для появи таких текстів як «Робінзон Крузо» 

(Робінзона, як і лицара з Ломанчі, можливо назвати «гімном людським 

можливостям, урочистою одою на честь завзяття, могутності й незгасимої віри» 

[50]) , «Подорож  Гуллівера» (головним наслідуванням Дж. Свіфта щодо тексту 

М. Сервантеса є: безнадійність людства, жодне виправлення характеру людини 

неможливе, уявлення про особисте значення залишає персонажів – Дон Кіхот 

вмирає зневірившись в собі, Гуллівер розчаровується в роді людському) і 

багатьох інших. «Дон Кіхот» є літературний фундамент, на якому грунтувався 

просвітницький текст – англійський просвітницький роман, який і затвердив 

романну творчість як квінтесенцію всього того, що ми називаємо літературою. 

Філософський фундамент, з'являючись також як революційний 1637 р., 

продовжує закладатися британськими мислителями і першими в цьому ряду з 

усією необхідністю слід назвати Т. Гоббса і Дж. Локка, які суттєво вплинули на 

Д. Дефо і Л. Стерна (пізніше, на французьких просвітителів). Дж. Берклі, (якого 

іноді називають ірландським картезіанцем) і його суб'єктивний ідеалізм, 

безперечно можна вважати за чинник що впливає на творче натхнення 

Дж. Свіфта. З точки зору британських емпіристів у кожної людини є пам'ять про 
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те ідеальне споглядання космічної душі, якою кожен був наділений, але не кожен 

зберіг цю пам'ять – в цьому і полягає різниця між людьми. Це розуміння 

космічної душі і людини, яка або наділена цією пам'яттю, або ні, і знання це в 

підсумку спогади про ті великі космічні знання, які були отримані. Тому весь світ 

це ейдоси, тобто уламки ідеалу. Для просвітителів характерним є переосмислення 

ідей Платона і головною ідеєю всього Просвітництва стає інтуїція. Люди, що 

володіють інтуїцією це освічені особистості, які апріорі отримують світло і 

знання. Ці знання вище земного досвіду і даються у вигляді натхнення, 

просвітлення (геній романтиків). Завдання «освічених» вести за собою тих, хто 

інтуїцією не володіє, тобто робити те саме, що повинен, на думку Платона, 

робити філософ після того, як він вийшов з печери і побачив світло істини. 

Мистецтво просвітителів виглядає, за Е. Шефтсбері, як триступенева ієрархія. До 

першого рівня прекрасного належать так звані «мертві форми» – фізичні об'єкти, 

штучно створені людиною, і об'єкти природи. Другий рівень відповідає тому 

прекрасному, що є в людському розумі, тобто належить до сфери ідеального. 

Третя форма об'єднує дві вже перераховані і слугує їм джерелом походження. Це 

– піднесене, або вищі ідеї, що належать Богу. Від освічених особистостей, 

прекрасного в людському розумі до генія романтиків, таким чином, залишається 

лише крок. Далі бартова фраза про народження автора може аналізуватися через 

інтерпретації романтизму. 

Українська дослідниця О. Оніщенко наголошує на тому, «…що 

опрацювання проблеми геніальності в історії естетичної науки значною мірою 

ґрунтувалося на принципі теоретичної спадкоємності. Насамперед це стосується її 

наріжного твердження – принципу новизни» [135, с. 25]. Ця теза є більш 

близькою до позиції «докси інтерпретації». Проте, уявленням класицизму про 

мистецтво в кінці XVIII початку XIX століть було наступне: це сфера існування 

абсолюту, до якого може долучитися адресат завдяки творчості генія. Дещо більш 

ранній погляд Н. Буало залишається актуальним: «Поглядаючи на Парнас, марно 

віршомаз В мистецтві вірша сягнути думає висот, Якщо ж він не осяяний з небес 

незримим світлом, Коли сузір'ями він не народжений поетом…» [105, c. 425]. 
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Геній – породження романтичної культури, творить в рамках мистецтва, особлива 

людина, яка може виступати в якості посередника між «богом» і «кесарем», їх 

світами. «Ми звикли в мистецтві виходити з припущення, що для створення його 

потрібен справжній художній геній» [192, с. 378]; «...Поняття генія – а не «вільна 

краса орнаменту» – становить справжнє підґрунтя кантової теорії мистецтва»[56, 

с. 234]. Якщо ми сприймаємо мистецтво як провідник між згаданими світами, то 

ті, хто творить, наповнює його, є геніями, жерцями потойбічного, і за цю з 

власного бажання взяту на себе функцію, вони розплачуються дуже важко: 

долями сповненими страждань, голодним, нещасним, напівбожевільним життям і 

суспільство охоче дає право впливати на соціальний розум, особливо мертвим 

геніям. Наприклад, Анна й Вронський з роману Л. Толстого сповідують цілком 

романтичне бачення того, хто є митець: «Слово талант, під яким вони розуміли 

природжену, майже фізичну здатність, незалежну від розуму і серця, і яким вони 

хотіли назвати все, що хвилювало митця, особливо часто зустрічалося в їхній 

розмові, так як воно їм було необхідно, для того щоб називати те, про що вони не 

мали ніякого поняття, але хотіли говорити» [174, с. 49]. 

Абсолют – щось неповторне, унікальне, справжнє, ідеальне, прекрасне, яке 

уособлює собою красу, гармонію, щось, чого неодмінно слід прагнути. 

Мистецтво, за Г. Гегелем, є щабель самопізнання абсолютної ідеї, це чуттєва 

форма істини (тому що мистецтво не може обійтися без чуттєвого матеріалу). 

Поезія для Г. Гегеля – найбільш інтелектуальний вид мистецтва, він дає людині 

певний комплекс знань. Однак критерієм оцінки форм мистецтва для німецького 

класика слугує співвідношення між художнім змістом і його втіленням, що 

дозволяє ділити процес зміни різних художніх форм на три етапи: символічний 

(Древній Єгипет, фігура сфінкса, несвідома символіка), класичний (Давня Греція, 

«тут мистецтво в такій мірі досягло свого власного розуміння ... що тепер вперше 

зовнішнє існування вже не зберігає більше ніякої самостійності по відношенню до 

змісту, який воно має виражати» [60, с. 9]) і романтичний. Лише другий є 

справжнім мистецтвом, а те, що йому передує, всього лише передмистецтво. 

Романтичний етап і його мистецтво, тобто те, яке зародилося і перебуває в 
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християнській Європі, на думку Г. Гегеля знаменує собою розпад, загибель 

мистецтва, несприятливий для нього час, і є нагальна потреба у появі науки про 

мистецтво, яка покликана не оживити, але зрозуміти художню творчість. 

Ф. Шлегель писав про таку науку: «... слід було б у все більшій мірі намагатися 

розглядати літературу всіх культурних народів як послідовний розвиток і як одну-

єдину внутрішньо пов'язану будову і творення, як одне велике ціле...» [192, с. 

272]. Справжня художня творчість для Г. Гегеля чуттєво конкретна. Він 

протиставляє давню поетичну свідомість більш пізній прозовій, якій приписує 

статус свідомості, яка знаходиться цілком за межами художньої творчості, при 

тому що Ф. Шлегель, сучасник, вважав у той же час, що «досконалий роман 

повинен бути більш романтичним твором мистецтва, ніж «Вільгельм Мейстер», 

більш сучасним і античним, більш філософським і етичним, більш поетичним, 

більш політичним, ліберальним, універсальним і громадським» [192, с. 19]. 

Г. Гегель зауважує, що набирає сили новий вид мистецтва – художня проза, 

називає це «сучасною буржуазною епопеєю» [61, с. 474], але не робить її 

предметом детального аналізу. Подальший розвиток літератури XIX і XX століть 

переконливіше всього спростовує тезу Г. Гегеля про загибель мистецтв, і, в той 

же час, підтверджує думку Ф. Шлегеля про те, яким це мистецтво «має бути». 

Мистецтво є сфера існування абсолюту, в ньому цей ідеал якось зберігається і 

«присмерк» сучасного Г. Гегелю романтизму завершується так званою чорною 

фантастикою, страшними казками, де світ наповнений двійниками, божевіллям, 

чортівнею, божественним гнівом, де все закінчується дуже погано, прекрасне 

виявляє себе нарівні з потворним і людина гине – у пізніх романтиків надії на 

порятунок нема. А якщо є, то це надія на порятунок тільки одного: «І врятувався 

тільки я один, щоб сповістити тобі» [117, с. 704]. 

Із зів'яненням романтизму і утвердженням науки, як засобу відповіді на 

структурні питання буття (варто зауважити, що процес зближення науки і 

літератури був наявний, можна сказати, завжди. Вергілій, Овідій, Данте, 

Дж. Свіфт, І. Гете, В. Гюго, Ж. Верн тим чи іншим чином в своїй творчості 

«трактували наукові питання своєї епохи»[130]. Фон Корен з чеховської «Дуелі» 
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заявляє: «Гуманітарні науки, про які ви говорите, тоді тільки задовольнятимуть 

людську думку, коли в русі своєму вони зустрінуться з точними науками і підуть з 

ними поруч» [187, с. 460]), сфера, де вже були наявні філософія, релігія (причому 

релігійне почуття вже не є відправною точкою в дискурсі про буття, вона стає 

одним з варіантів подібної точки) і література, поповнилася науковим баченням, 

яке теж обіцяло пояснити якусь реальність, перш за все непотойбічну і тим 

більше, не претендувало на всеосяжність і універсальність. Наука дає окремі, 

часом незаперечні знання, але з кожним новим відкриттям попередні знання 

стають відносними, вносяться корективи і так може тривати без кінця. Крім того, 

стає помітним, що відповіді, які дає наука, породжують безліч питань, що, аж 

ніяк, не вносить ясності. Проте, література, як вид мистецтва, все ж намагається 

вловити, засвоїти наукові методи і якось застосувати у своїй діяльності, прагне 

прийняти обличчя науки, зробити науку своїм союзником. Цей процес розвитку 

художньої літератури починає бути особливо помітним з середини XIX ст. і 

втілюється найяскравішим чином саме в реалізмі, де правдиве відтворення 

дійсності в її типових рисах, в абсолютно видовому ключі, постає як «порівняння 

людства з тваринним світом» [9, с. 21],  опис «чоловіків, жінок і речей» [9, с. 24]. 

У цю ж сферу, де вже були присутні вищезгадані інстанції, свого часу приходить 

ідеологія, або знання про політичні системи, які теж щось пояснюють, з часів 

Платона присутні як якась форма знання, але виразну конфігурацію впливаючого 

чинника знаходять лише в середині XIX століття. Скажімо, марксистський варіант 

інтерпретації літератури набуває досить радикальних форм: «Марксистські 

варіанти формалізму зробили радикальне перевизначення процесів письма, з 

новими використаннями понять «знак» та «текст» [206, с. 53]. Як пише угорський 

філософ-неомарксист Г. Лукач: «Роман – це епопея залишеного Богом світу; 

психологія романного героя демонічна; об'єктивність цього жанру – в зрілому 

розумінні тієї істини, що значення не може повністю пронизати дійсність, а й вона 

без нього розпадається на ніщо; це одне і те саме, сказане по-різному. Все це 

говорить про внутрішні кордони творчих можливостей роману і одночасно 

недвозначно вказує на той історико-філософський момент, коли можуть 



42 
 

з'являтися великі романи, коли вони можуть піднятися до символізації 

найістотнішого. Дух роману – дух мужньої зрілості, і характерною структурою 

його сюжету є дискретність, розрив між внутрішнім світом і зовнішніми 

пригодами» [111]. 

Так з‘являється фактор автора тексту (й літературний текст як такий), який 

позиціонує себе як особистість (суб'єкт-егосвідомість-я), як носія істини, він може 

говорити із читачем від свого імені без голосу, без рецитацій і його все одно 

почують, він той, хто в змозі, таким чином, інтерпретувати звуки, образи, слова 

тощо.. (означник), що якісно трансформуються в концепт, значення (означуване), 

після чого можлива поява об‘єкту реального світу, й, безперечно, «правдивість» 

[86, с. 92-114] непохитного мистецтва. Такою є історико-філософська рефлексія 

над виникненням феномену текста. 

 

1.2 Семантичний вимір літературного тексту в парадигмі 

текстоцентризму 

Ж. Дерріда, аналізуючи працю М. Гайдеґера 1946 року, яка має назву «Der 

Spruch des Anaximander» [77], приходить до висновку щодо визначення тексту як 

метафізичної цілісності: «Він не оточується, а перетинається своїм кордоном, в 

самому своєму внутрішньому просторі відзначений численними борознами, 

залишеними його полем. Пропонуючи одразу і монумент, і міраж сліду, слід, 

одночасно трасуючий і той, що зтирається, одночасно живий і мертвий, який 

завжди живе – у своєму записі що зберігається – також і симуляцією життя. 

Піраміда. Не кам'яна перешкода, яку треба подолати, але в камені, на стіні, інакше 

кажучи – підлягає розшифровці, текст без голосу»[77].  

В нашому дослідженні є сенс чітко окреслити та розрізнити поняття 

«текст», «художній текст» і «літературний текст» та специфіку самантичного 

підходу в даному контексті. Зауважимо, що «Категорія тексту, перебуваючи, 

отже, на проблемній території різних гуманітарних наук, доволі складно 

піддається повному співрозмірному визначенню» [64, c. 14]. Скажімо, «текст», як 

його бачить М. Бахтін, може бути письмовим або усним і він є «першочергова 
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даність» таких дисциплін як філософія, лінгвістика, філологія, 

літературознавство, тощо. Так як предметом будь-якого гуманітарного 

дослідження може бути тільки «текст», то там, де «текст» відсутній «… там нема 

об‘єкту для дослідження та мислення»[18, с. 297]. Текст – це сфера пограничного, 

міждисциплінарного дослідження. Є сенс розрізнювати три види письмового 

«тексту»: науковий (наукове дослідження, лекція, доповідь), практичний або 

діловий (лист, документ, репортаж) та художній (складається з образів, які, в свою 

чергу, складаються із знаків). Кожен «текст» є системою мови, це знакова, 

обумовлена система, тому мистецтвознавство має справу також з «текстами». 

«Кожен текст передбачає загальнозрозумілу (тобто умовну в межах даного 

колективу) систему знаків, мову (хоча б і мову мистецтва)»[18, с. 299].  

Для тексту є характерним співіснування з іншими «текстами», їх тісний, 

особистісний, діалогічний взаємозв‘язок, тільки в такий спосіб відбувається 

взагалі існування «тексту» як такого і саме тому не існує, і не може існувати 

«чистих текстів». «Текст» - це «будь-який зв‘язний знаковий комплекс» [18, с. 

297], тому це поняття набуває більш широкого значення, ніж поняття «художній 

текст». Найкращим чином, на нашу думку, зв‘язність знакового комплексу 

описано Г. Фреге: «Правильний зв'язок між знаком, його сенсом і значенням має 

бути таким, щоб знаку відповідав певний сенс, а змісту, в свою чергу, – певне 

значення, в той час як одному значенню (одному предмету) відповідає не тільки 

один знак» [182]. 

Слідом за Ю. Лотманом, «художній текст» нами визначається як «складно 

побудований сенс» [110, с. 24] у «складно побудованому сигналі» [110, с. 128], 

який несе в собі «складно побудовані значення» [110, с. 151], носій певної думки, 

при тому, що кожен «художній текст» унікальний і таким спочатку створюється. 

Характерними ознаками такого «тексту» є: завершеність (неможливість 

втручання), варіативність розуміння реципієнтів (культурні, історичні чинники), 

впровадження особливого виду комунікації в полі діяльності «художніх текстів», 

відсутність предметного тла «художнього тексту» поза цим «текстом», головна 

мета комунікації – інтерпретація. «Художній текст» виступає і як сукупність фраз, 
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і як фраза, і як слово одночасно, при цьому «окремі знаки, системи мови або текст 

(як знакова єдність) ніколи не можуть бути істинними, помилковими, або 

прекрасними» [17, с. 334], видаючи різним читачам різну інформацію, він 

включається в більш складну, позатекстову структуру. Багаторазово закодований, 

«художній текст» інтерпретується гірше, ніж нехудожній текст, ніколи не 

належить одній системі і не є «життям» – це відображення усного мовлення в 

письмовому. «Художній текст», являючи собою складну систему, побудований як 

поєднання загальних і локальних упорядкованностей різних рівнів і «будь-який 

текст, що входить в художній твір є художній текст» [110, с. 256]. «Художній 

текст – носій концептуально навантаженої і ціннісно орієнтованої інформації, 

фізичне буття соціально значущої художньої думки» [42, с. 124]. Таким чином, 

«художній текст» існує як вираження художньої думки в тій чи іншій формі, ним 

можуть бути як пластичні, так і виключно інтелектуальні форми художнього 

вираження. 

«Літературний текст», натомість, є різновидом «художнього», і виявляє себе 

як реперезентація конкретної епохи – «за своєю суттю, література є суб'єктивність 

суспільства, що знаходиться в стані перманентної революції» [158, с. 243]. 

Навідміну від попередніх форм літератури (епос, лірика, драма) «літературний 

текст» сприяє подоланню пригнічення, «про це говорить нам література як така, 

оскільки вона є творенням тотальної свободи, що звертається до повних свобод. 

Вона своєрідно, існуючи як вільний продукт творчої активності, розкриває у всій 

повноті долю людини» [158, с. 243]. Слід зазначити, що саме роман став тією 

формою літературного тексту, який може у всій глибині та розмаїтті охоплювати 

цю «повноту долі людини» (Прозовий текст, особливо романна його форма не 

має, типової для поезії, жорсткої зв‘язності сенсу та рими: «…Смисл повинен 

бути завжди у згоді з римою плавною…» - як пише Н. Буало [105, с. 425]. Поезія 

чуттєва, проза в першу чергу описова, при цьому, як і поезія, безумовно 

рефлексивна, але більш регламентована, тому що вона схожа на мовленнєвий акт 

дійсності, або на стандартні форми природної мови як такої. Тому саме романні 

прозові полотна здатні охоплювати «повноту долі людини»). Містким 
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визначенням в контексті даного дослідження нам представляється також 

наступне: «Текст – це текстура, тканина, тобто ціле, утворене окремими нитками, 

тісно переплетеними особливим, лише даній тканині притаманним чином. 

Можуть заперечити, що до певної міри все це відноситься до будь-якого 

висловлення, взятому в його єдності, а не тільки до твору художньої літератури. 

Але в літературному творі текстова тканина набуває особливої міцності»[56, с. 

142]. Розуміння тексту, а також його різновидів, художнього та літературного, як 

сукупності знаків, спричинює необхідність прояснення специфіки семантичного 

підходу. 

Специфіка семантичного виміру літературного тексту вивчалася 

українською дослідницею В. Герасимчук, яка зазначає: «Художнє слово творить 

художнє висловлювання, яке складається у художнє повідомлення, при цьому всі 

названі естетичні одиниці водночас є художніми образами. Художні образи мають 

в кожному разі свої закодовані художні смисли (закладені в них значеннями 

означувань), які, своєю чергою, створюють у тексті багатоголосся смислів» [64, c. 

12]. Тож, першочерговою особливістю такого підходу є те, що літературний текст 

визначається, перш за все, функцією потужного інформаційного носія, причому 

його смислові насиченість і варіабельність вельми сегментовані: «Структура 

художнього тексту пронизана практично нескінченним числом кордонів, які 

сегментують цей текст на еквівалентні в різному відношенні і, отже, 

альтернативні відрізки» [110, с. 282] (Безумовно, не все, що є художнім текстом є 

художня література, це можуть бути і інші види мистецтва. Література краще 

інших видів репрезентує організацію мистецтва як художнього тексту, але це не 

означає, що він зводиться виключно до літератури). Тобто художня література 

має надзвичайно різнобічний механізм передачі інформації – «текст являє собою 

не лінійний ланцюжок слів, що виражають єдиний, як би теологічний сенс 

(«повідомлення «Автора-Бога»), але багатовимірний простір, де поєднуються і 

сперечаються один з одним різні види письма, жоден з яких не є вихідним; 

зплетений із цитат текст, який відсилає до тисяч культурних джерел» [11, с. 388]. 

Більше того, якщо автор не використовує цю полісемантичність в своєму викладі, 
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то, за Ю. Лотманом, «він втрачає здатність передавати інформацію» [110, с. 282]. 

У термінах С. Леша це означає, що зв'язок означника і означуваного має більше 

значення, ніж зв'язок означника і референта. Це і є специфіка «режиму 

сигніфікації» літературного тексту: навантаження референції зменшується, а 

семантика збільшує своє значення в логіці гри означника і означуваного. Ось як 

формулює це Ж. -П. Сартр в роботі «Що таке література?»: в літературі 

«…відрізняються не тільки форма, але і матеріал: одна справа працювати із 

фарбами і звуками, і принципово інше – висловлювати себе за допомогою слів. 

Ноти, фарби і форми не є знаками, вони нас не відсилають до чогось іншого» 

[158, с. 8]. У термінах Г. -Г. Гадамера це постає як перехід від поняття 

«вираження» до поняття «знаку». Полісемантичність також зростає через перехід 

від автора до читача: інформаційний заряд тексту, написаного за законом 

«збільшення можливостей вибору» [110, с. 282], спрямований на певну 

невизначеність, яка зростає (внаслідок об'єктивних причин авторського впливу) 

при сприйнятті адресатом, отже, можливе зростання інформативності самого 

тексту. В іншій роботі «Семантика та герменевтика», Г. -Г. Гадамер наголошує на 

тому, що літературний текст має особливість по відношенню до всього корпусу 

текстів: «Інший шар проблем виникає у зв'язку з «текстом», і, перш за все з 

текстом в його найважливішій формі – текстом «літературним». Бо «сенс» такого 

тексту заданий неокказіональними мотивами; більше того, цей сенс заявляє про 

себе «незалежно» від місця і часу, тобто претендує на те, щоб бути відповіддю 

«незалежно» від обставин, а це означає – невідступно ставити питання, 

відповіддю на які даний текст є» [56, с. 67]. Текст як «письмово зафіксована 

мова» (Г. -Г. Гадамер) дозволяє здійснитися сенсу за допомогою лише слів. 

Література стає літературним текстом тільки тоді, коли він семантично 

впорядкований і являє собою сукупність знаків. Засновник прагматизму, Ч. Пірс, 

стверджує, що «…головна функція знаку полягає в тому, щоб представляти 

недійсні відносини дійсними, - не приводити їх в дію, але встановлювати звичку 

або загальне правило, за допомогою яких вони при нагоді будуть діяти» [139, с. 

170] - ця «звичка або загальне правило» і є умовами декодування та інтерпретації.  
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Проте, саме структуралістський погляд на літературні тексти як на «місткі 

структури» найкращим чином сприяє деконструкції яскравих свідчень про 

порядок. Структуралісти аналізують переважно прозові твори, пов'язуючи текст з 

окремими, більш місткими структурами: «умовностями певного літературного 

жанру», безліччю «інтертекстуальних зв'язків», «універсальною моделлю базових 

оповідальних структур», «поняттям про оповідання як комплекс періодично 

повторюваних моделей або мотивів», - пише сучасний літературознавець П. Баррі 

[10, с. 62]. Невпорядкований, хаотично накиданий, фрагментарний, окреслений як 

«аморфна ентропійна маса» [110, с. 282] текст ніякої інформативності в собі не 

несе, знаки не «діють». Наприклад, «Божественна комедія» ділиться на три 

частини: «Пекло», «Чистилище», «Рай». Кожна з частин містить тридцять три 

пісні, не враховуючи вступної до «Пекла». Пісні складаються з терцин. Число 

терцин у всіх піснях рівне, з дуже незначними відхиленнями. Всіх пісень – сто – 

містичне число в поетиці італійського поета. Досконалий світопорядок, 

встановлений згори, був відображений в плані твору. Велика конструкція 

витримала неймовірний тягар роздумів і настроїв, поезії та філософії, всього 

світогляду величезної історичної епохи. «Якби не було цієї конструкції ми б 

загубилися в хаотичному нагромадженні великих, але темних істин» [134, с. 350]. 

Тож запорукою успішної комунікації між автором і адресатом, його умовою, 

служить якісно продумана система впорядкування тексту, і чим вона складніше, 

тим «вільніше ми в передачі певного змісту» [110, с. 282]. 

У той же час система передбачає деяку логічну завершеність і 

обґрунтованість, безсумнівний зв'язок між елементами даної системи, те, що 

Л. Вітгенштайн визначав як відсутність несподіванок в логіці, що тягне за собою 

неінформативність тексту як такого, тому що всі його елементи, таким чином, 

відомі наперед («6.124. ... Якщо ми знаємо логічний синтаксис будь-якої знакової 

мови, то нам вже дано всі пропозиції логіки. 6.125. Можна - також і за старим 

розумінням логіки - дати заздалегідь опис всіх «істинних» логічних пропозицій. 

6.1251. Отже, в логіці не може бути нічого несподіваного» [54, с. 192]). При цьому 

З. Бауман зазначає з приводу вітгенштайнового трактату, що «… ми не можемо 
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сказати нічого, крім того, що може бути сказано. Форма життя, описувана мовою 

соціології, не містить соціально несанкціонованої моральності. На цій мові ні про 

що, що не є соціально санкціонованим, не можна говорити як про моральне. А те, 

що не може бути висловлено, приречене на мовчання» [16, c. 246].     

Натомість в літературі проблема визначенної «висловленності» може бути 

вирішена по-різному. По-перше, автор обов'язково обирає «мову», за допомогою 

якої він буде висловлюватися. По-друге, авторами практикується змішення в 

своїй творчості різних мов: поезії і прози, фольклору і міфологій, жанрів, 

напрямків. «Змішення» – це вже чистий постмодернізм, де домінує прагматика, а 

не семантика. При цьому література, оскільки вона залишається домінуючим 

модерністським видом мистецтва, продовжує культивувати автономію тексту і 

оригінальність стилю. Код, який потрібен адресату для дешифрування смислів, 

закладених в тексті, які при цьому не одразу вловимі, буде підбиратися з 

урахуванням знання цих мов і ступеня сприйняття, отже, текст залишатиметься 

поліінформативним. При цьому, як пише Р. Барт, написане втрачає свою 

тотожність з автором, читач не в змозі відповісти на питання «хто так говорить?» 

[11, с. 384], відбувається знищення принципу вираження через «смерть автора»: 

«Письмо – та сфера невизначеності, неоднорідності і уникання, де губляться сліди 

нашої суб'єктивності, чорно-білий лабіринт, де зникає будь-яка самототожність, і 

в першу чергу тілесна тотожність того, хто пише» [11, c. 384]. По-третє, система, 

сконструйована автором, може бути сама по собі порушенням структурних норм, 

що реалізується або через імітацію незавершеності тексту, або за допомогою 

введення позаструктурного елементу. Незавершеність твору є підривом «ефекту 

рамки» і результатом гри означника і означуваного, тобто виходить з семантики 

організації тексту. Є сенс також зазначити, що семантичні структури, в тому числі 

й семантика зла, мають свою схему формотворення через «одивовиження», коли 

зображувані об‘єкти постають тільки в описовому ключі, вони не підлягають 

«впізнаванню» в тексті. В. Шкловський дає таке визначення: «Одивовиження 

нерідко схоже за своєю побудовою на загадку, тобто вдається до перестановки 
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ознак предмета» [191], таким чином, виникають особливі знакові конотації у 

вигляді дивовижного.  

По-четверте, важливу роль в систематиці інформативного тексту відіграють 

культура, ідейні встановлення, соціальні схеми поведінки, передбачені епохою 

звичаї, тобто культура набуває значення «посилання» на контекст. Автор і його 

текст інформативні тоді, коли властивий даній епосі механізм світогляду 

доповнюється або ілюструється абсолютно, на перший погляд, несподіваною 

«функцією», таким є образ довбні у Л. Толстого, «не зброї» з точки зору 

армійського озброєння XIX століття, яку автор прирівнює народній війні: 

«Протиріччя між текстом і функцією його у позатекстовій структурі мистецтва 

робить структуру художньої мови носієм інформації» [110, с. 284] (Тому, 

скажімо, такою популярністю й актуальністю користується фантастика як 

творчий метод та жанр художньої літератури, де текст може апелювати, з 

високою долею вірогідності, до цілком наперед «несподіваного», 

невизначненного контексту, потаємної структури авторського задуму). Це те, що 

А. Греймас назвав «символічною амбівалентністю в літературі» [69, с. 140]. 

Прикладом тому може бути використання тексту «не за призначенням», коли 

функції і текст дисонують і саме ця умова системи тексту народжує в результаті 

його поліінформативність (яскравий приклад з «Війни і миру»: «Як коні 

жахаються, товчуться і пирхають над мертвим конем, так у вітальні навколо 

труни юрмився народ чужий і свій…» [171, с. 150]). Різноманітність 

позатекстового матеріалу і його варіабельносистемний розподіл між елементами 

художнього матеріалу сприяє якісному розвитку інформативності «значень». 

І варто зауважити, що художній матеріал, з урахуванням всіх його 

особливостей і неповторності, обов'язково співвідноситься, для нього існує 

прообраз, як писав Г. Флобер: «Мистецтво – це і є правда» [179, с. 182]. Саме 

референт, тобто текст в цілому, а не його окремий образ, співвідносяться з 

реальністю, це результат подолання суб'єкт-об'єктної опозиції, характерної для 

принципу вираження. Ц. Тодоров наводить такі аргументи: «Нас не цікавить 

істинність даної історії, і ми читаємо її, «а, що коли б» вона була плодом 
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літературного письменництва. Будь-який текст можна прочитати як 

«літературний»: питання про його істинність не виникне саме тому, що він буде 

сприйматися як літературний» [169, с. 5].  Отже, функцією художнього тексту 

також слугує відображення істини, але істини нереферентної: це світ, який 

«пропонує нам модель, якщо завгодно, правди» [196, с. 9], причому слово правда 

варто було б взяти в лапки (це тодорівське «а що коли б»). Г. Зіммель слушно 

зауважує: «Мистецтво живе за рахунок елементарних змістів дійсності; але 

мистецтво стає мистецтвом, даючи цим змістам на основі художніх потреб в 

спогляданні, відчутті, в створенні чогось значного ті форми, які належать до 

сфери, яка цілком перебуває по той бік змістів дійсності: навіть простір картини – 

явище зовсім інше, ніж простір реальності. Візуальна завершеність і чуттєве 

вираження в мистецтві такі, якими вони ніколи не бувають в дійсності, - інакше  

було б незрозуміло, навіщо нам поряд з дійсністю потрібне ще й мистецтво. 

Можна було б говорити про особливу логіку, особливе розуміння правди в 

мистецтві, про особливі закони, за допомогою яких створюється поряд із світом 

дійсності новий світ, збудований з того ж матеріалу і еквівалентний йому» [85]. 

Таким чином, художнє поле в парадигмі текстоцентризму здатне на формування 

особливої сфери, де нівелюються принципи «ефекту рамки», натомість виявляють 

себе «закони» художньої поліметодології, які сприяють культурному сприйняттю 

тексту, як «орієнтиру гуманітарних пошуків» [64, с. 10]. 

Я. Мукаржовський стверджує, що «Естетична функція - це щось 

незрівнянно більше, ніж просто піна на бурхливій поверхні речей і світу, якою її 

іноді вважають. Вона чинить істотний вплив на життя суспільства і особистості, 

певною мірою формує ставлення – не тільки пасивне, але й активне – особистості 

і суспільства до реальності, в центр якої вони поставлені»[126, с.  256]. Естетична 

функція тексту втілюється насамперед в тому, що художня література, будучи 

нематеріальною цінністю, сприяє створенню національної ідентичності та 

спільності впливаючи на мову як колективну спадщину: «Життєві історії 

настільки взаємно переплетені, що розповідь про власне життя, які кожен з нас 

складає або вислуховує, стає частиною інших оповідань, викладених іншими. І 
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тоді, завдяки наявності оповідної ідентичності, можна розглядати нації, народи, 

класи, різного роду спільноти як утворення, взаємно визначаючі один одного, ті, 

що визнають кожного тотожним собі і одних – іншим» [154]. З іншого боку, як 

пише Б. Андерсон, саме «культурними продуктами націоналізму», «які надихають 

на любов і самопожертву» є поезія і проза, які «гранично ясно зображують цю 

любов у безлічі усіляких форм і стилів» [4, с. 158]. Таке поняття як інтенція 

тексту, на думку У. Еко, описує те, що підтримує культурну реальність, загальну 

для багатьох: «Літературні тексти не тільки повідомляють нам факти, які відтепер 

не підлягають сумніву, а й, на відміну від об'єктивної реальності, чітко дають 

зрозуміти, що в них важливо і де вільна інтерпретація неприпустима» [196, с. 8]. 

Незмінність судження про текст і його сприйняття, інтенція тексту, можуть 

складатися століттями утворюючи міцну стильову структуру висловлювання і 

тлумачення літературного пам'ятника і закону, який міститься в цьому 

пам'ятнику: «Характеру закону властиво те, що він має тверду і загальну 

визначеність. Для цього переважно слугує писемність, що фіксує закон незмінним 

для майбутнього. Закон же саме тому, що повинен бути цілком визначеним, 

необхідно є прозою» [192, с. 92], тому й мова це те, що «прислухається до 

літератури» [196, с. 7]. Емма Боварі приймає миш'як, Долохов отримує важке 

поранення на дуелі з П'єром, Одіссей повертається додому і карає чоловіків і 

рабинь – ні для кого ці літературні події не можуть бути помилковими, інтенція 

тексту така, що будь-яке з цих тверджень є завжди, скрізь і для всіх істинним, 

законним, незмінним і якщо це так, то, за У. Еко, головною цінністю тексту є його 

«репресивна» функція, ««незмінні» розповіді вчать нас вмирати» [196, с. 13]. 

Однак, навіщо люди пишуть, створюють літературні тексти? На це питання 

немає однозначної відповіді. Р. Барт зазначає, що «Писати – означає залишати 

турботу про завершеність твого слова іншим; письмо є всього лише пропозиція, 

відгук на яку ніколи не відомий. Пишеш, щоб тебе любили, але від того що тебе 

читають, ти улюбленим себе не відчуваєш; напевно, в цьому розриві і полягає вся 

доля письменника» [11, с. 296]. І тим не менше, знаходяться люди, у яких є сильне 

бажання, вони відчувають непереборну потребу в написанні «тексту», у них 
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яскраво виражене почуття «диктування». Ж. -П. Сартр, наслідуючи античну 

думку, стверджує: «Писати – це бути ремісником. Це ремесло вимагає навчання, 

безперервної праці, професійної ретельності і відповідальності. Ця 

відповідальність не є новою. Цілих сто років письменник прагне поринути в 

своєму мистецтві в сферу невинного. Ця сфера вище Добра і Зла, це сфера 

догріховного» [158, с. 202]. Дозволимо собі, в свою чергу, помітити, що це 

суб'єкти в процесі пізнання, сприйняття яких грунтується на розумінні 

«літературного тексту» як своєрідного медичного висновку. 

Дескрипція тексту стає в естетиці близькою до опису хвороби. Якщо ми, 

спадкоємці та охоронці благ, що дійшли до нас, або перейшли нам у володіння від 

розуму і пошуків минулого, будь-яке зло трактуємо як патологію або девіацію, з 

чим слід боротися і проти чого необхідно повставати, то, як при лікуванні будь-

якої хвороби, треба щоб ця хвороба була спершу описана. Ми пропонуємо, слідом 

за Ж. Дельозом, розглядати письменника, автора, як лікаря. «З неврозами не 

пишуть. Невроз, психоз суть не переходи життя, а стан, в який впадаєш, коли 

процес переривається, натикається на перешкоду, затримується. Хвороба, це не 

процес, а зупинка процесу, як у «випадку Ніцше». Ось чому письменник не 

хворий, а скоріше лікар – лікар самому собі і всьому світу» [75, с. 8]. Тобто 

тексти, які ми будемо піддавати надалі аналізу, суть клінічні висновки. Є сенс 

вказати також і на те, що, на думку Ж. Дельоза, призначення філософа теж 

пов'язано з деяким медичним баченням: «... Філософ повинен стати  «клініцистом 

цивілізації», який хоч і не відкрив хвороби, але роз'єднав симптоми, досі поєднані, 

згрупував симптоми, досі роз'єднані, - коротше, склав якусь глибоко оригінальну 

клінічну картину» [76, с. 8]. З цього випливає, що філософ, як і письменник, 

представляють, або все ж повинні представляти із себе особливий тип лікарів, які 

лікують не за допомогою натуральних ін'єкцій, а за допомогою слова, мови, в 

першу чергу, зрозуміло, письмової. Отже, ми будемо розглядати письменників як 

філософів, носіїв сенсів про здоров'я і хворобу - «література - це здоров'я»[75, с. 

6]. 
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Люди, що пишуть, мають деяке «шосте почуття», знаходять в собі 

невимовне відчуття невимовного сенсу, коли «слово символічно говорить про 

силу» [138, с. 187], те, чому Б. Пастернак дав таке визначення: «Пряма мова 

почуття алегорична, і її нема чим замінити» [138, с. 187]. Сенс писати про щось 

виникає тільки тоді, коли у теми або предмета вловлюється деяке слабке місце, 

коли про те, про що хоче розповісти автор, ще ніхто не писав. Всьому, що людина 

знає про світ, існує відповідність в його душі і проблема полягає в тому, як 

відрізнити те, що знає конкретна людина від того, що вона знає від інших, власне 

інтуїтивне знання від знання з чуток. Власне саме ці знання і є насправді те, що 

повинно бути написано. При виявленні тих білих плям, які тягнуть за собою 

бажання їх заповнити, прояснити, дуже допомагає людська дурість і вульгарність 

тому, що про все на світі сказано неймовірно багато двоїстого. Литовський 

лінгвіст А. Греймас формулює це як «Претензії деяких літературних течій, які 

прагнуть заснувати естетику відсутнього значення» [69, с. 10]. Наприклад: Чиї 

інтереси висловлює Ч. Діккенс? Безумовно буржуазії, що вироджується (претензії 

радянських інтерпретаторів). У. Еко про це пише більш докладно: «Що відповісти 

тим, хто стверджує, ніби Д'Артаньян відчував гомосексуальний потяг до Портоса, 

ніби Безіменний загруз в пороці через невгамовний едипів комплекс, а черниця з 

Монци зіпсована комуністичними ідеями ..., ніби Панург в своїх вчинках 

керується ненавистю до капіталізму що зароджується? У самих романах 

неможливо знайти ні фраз, ні натяків, які хоч якось підтверджують подібні 

наворочені інтерпретації. Світ літератури – це своєрідний тест на адекватне 

сприйняття реальності» [196, с. 9]). 

Текст, як носій інформації про хворобу та здоров‘я, про адекватність, в  

кінцевому своєму підсумку завжди прагне до істини: «У поетичного і 

філософського способів мови є одна спільна риса. Вони не можуть бути 

«помилковими». Бо поза ними самими немає мірила, яким їх можна було б 

виміряти і яким вони відповідали б» [56, с. 125]. Як писав Г. Флобер в листі до 

Ж. Санд: «Намагайтеся бути дуже талановитим, навіть, якщо можливо, 

геніальним» [179, с. 4] – художній текст, це «складно побудований сенс» і якщо 
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це так, він повинен прагнути бути геніальним, так як «будь-який істинно творчий 

текст завжди є в якійсь мірі вільним і не зумовленим емпіричною необхідністю 

одкровенням особистості» [18, с. 301]. Геніальні тексти завжди стрімкі і швидкі, 

шлях від сутності предмета до того, що безпосередньо стверджується 

максимально короткий. Вся суть речей, які визначаються як слог і стиль, є 

авторська економіка – автор шукає найбільш економний шлях, втім, як і природа, 

де діє «закон економії», за яким природа «завжди» шукає найкоротші шляхи і 

вибирає економні рішення. Роман «Війна і мир» не може бути виражений одним 

реченням, але той обсяг, який становить цей твір, найбільш лаконічний – 

невимовне відчуття невимовного сенсу у Л. Толстого вмістилося в чотири томи 

(В. Набоков у своїх «Лекціях по зарубіжній літературі» зазначає: «Одного разу, 

коли тверезомислячий, але дещо поверхневий французький філософ попросив 

глибокодумного, але темного німецького філософа Гегеля викласти свою думку 

стисло, Гегель відрізав: «Такі предмети не можна викласти ні стисло, ні по-

французьки» [128, c. 325]). Його «картина світу» або «лікарський висновок» такі і 

романи пишуться тоді, коли знайдений генеральний шлях до «картини» 

істинності в даний момент, і автор не може цей шлях висловити однією фразою. 

Г. -Г. Гадамер з цього приводу зауважує, що «... твір художньої літератури своїм 

буттям до певної міри призначений для  «внутрішнього вуха». «Внутрішнє вухо» 

вловлює ідеальний мовний образ – щось таке, що почути неможливо» [56, с. 134]. 

Роман, так чи інакше, завжди є формула моменту і автор не встигає за долею, це 

усвідомлене зволікання, тобто те, що М. Бланшо назвав «нескінченністю духу»: 

«Тому що письменник ніколи не знає, чи завершено творіння» [30, с. 11]. Проте, 

літературно-художній текст, який прагне до істини, це стрімкий текст, гарячий 

текст, щільний, він досягає рівня надречовини, надтексту. Автор, який пише 

подібний текст, повинен відчувати насолоду від процесу мислення, відчуття, 

знайоме винахіднику, який знає до чого прагнути у своїй розумовій діяльності, 

знає, яким є його відкриття. В той же час, на думку С. Лур‘є, поняття слог і стиль 

дещо різняться. Слог є і у А. Айнштайна, і у Е. Шредінгера, проте їх тексти 

складно відрізнити. Слог, при всій його повноті, жвавості мови, де всі слова 
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стоять в правильному порядку, а думка не коротше і не довше самої себе, 

розташування слів відповідає розташуванню предметів, відмінний від стилю 

тільки одним – у нього немає інтонації. Стиль – це інтонація розуму, саме тому, 

скажімо, ми можемо відрізнити Ф. Достоєвського й Л. Толстого – вони знайшли 

найкоротший, найшвидший шлях для передачі інтонації свого розуму, коли їм 

знадобилося зіставити їх думку з істиною. Це не означає, що у А. Айнштайна 

немає розуму, це означає лише те, що його спосіб передачі інтонації свого розуму 

кардинально відрізняється від того, який обрали для цієї мети такі діячі як 

Ф. Достоєвський або Т. Манн, і цей метод не пов'язаний з мистецтвом, тобто його 

текст не є художнім текстом. М. Бахтін пише в зв'язку з цим: ««Все високе і 

прекрасне» – це  не фразеологічна єдність в звичайному сенсі, а інтонаційне або 

експресивне словосполучення особливого роду. Це представник стилю, 

світогляду, людського типу, воно пахне контекстами, в ньому два голоси, два 

суб'єкти (того, хто говорив би так серйозно, і того, хто пародіює першого)» [18, с. 

302]. 

Спрямований на пошук істини літературний текст це тришарова структура. 

Автор, який пише стилем, як правило, оповідає в хвилюванні про самого себе 

(«Про що б не були ці розповіді, вони завжди говорять про нас - за це ми їх і 

любимо» [196, с. 13]), про предмет для нього явний, безсумнівний, будуючи текст, 

де речі (ми крокуємо до суті речей завжди через інші речі) з різних світів при 

перетині народжують ту реальність, в якій знаходиться істина. Художній текст 

складається з судження автора про предмет, з того, чому цей предмет важливий 

для автора (цей шар особливо важко вловимий), і, нарешті, з подібності, синтезу, 

де предмети народжують справжню, на думку автора, реальність. Г. -Г. Гадамер 

вибудовує цю схематику більш чітко: «перший шар тут відповідає значенню 

слова і функціонує в силу внутрішньої зв'язності мови», «другий шар є те, що 

Інґарден, кажучи про роман, виділив як схематичність мови», «... третій шар, в 

якому здійснює себе заклинальна сила мови. Це те, що … я назвав передбаченням 

досконалості і що необхідно супроводжує схоплюванню сенсу» [56, с. 138]. Якщо 

літературно-художній текст можливо прийняти за «процес, в якому дещо 
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функціонує як знак» [124], тобто семіозис, то за Ч. Моррісом цей процесс 

можливо розділити на три фактории, які відповідають триадичним структурам, 

наведеним вище: «Те, що виступає як знак; те, на що вказує знак; вплив, завдяки 

якому відповідна річ виявляється для інтерпретатора знаком» [124].  

Також, важливим виміром художнього тексту є мова схожа на свій предмет 

– «пластичність  не тільки образотворчих, але і літературних образів така, що ми 

бачимо портрети героїв і навколишні їх речі з тією ж очевидністю, з якою ми 

бачимо їх у житті» [42, c. 128] – коли  рядок, слово, пропозиція, фраза схожі на 

листя або хвилю, в цілому на явище. Такі універсалії як думка, буття і слово 

досить щільно співіснують і доповнюють одне одне. Їх єдність найкраще описав 

С. Булгаков у своїй праці «Філософія імені»: «Сила думки і сила мови єдині, – 

вона є світовий логос, який перебуває в людині як його ентелехійна сутність, від 

дрімотного напівбуття потенційності висхідна до енергетичного виявлення в 

світовому розвиткові. У цій початковій єдності думки, мови та буття, силою якої 

все існуюче принципово можливо помислити і висловити словом, а зв'язок речей є 

разом з тим і логічно мислимий в словах зв'язок, і полягає основа думки й мови» 

[46, с. 189].  

Необхідним атрибутом художнього тексту представляється також розуміння 

автора до кого він звертається, в той же час текст-стиль найчастіше не знає 

адресата – «… автор  бажає зберегти контакт зі світом, з самим собою, з 

мовленням, в якому йому дозволено говорити «Я»:  він бажає цього тому, що 

варто йому втратити себе, як його твір теж пропаде, однак якщо він надто 

старанно буде залишатися самим собою, твір буде його твором, висловлюючи 

його самого, його обдарування, а зовсім не кінцевою вимогою творчості, не 

мистецтвом, як виток» [30, с. 48] – подібний  «твір» звернуто в нікуди, в 

порожнечу, туди, де нікого немає, автор звертається до самого себе, він 

абсолютно один – потрібно відчути себе абсолютно самотньою людиною з 

голосом, спрямованим в вакуум, писати ні для чого: «... лише той, хто покинутий 

усіма богами, здатний повірити в можливість втілити в письмову форму щось 

дійсно важливе і справжнє» [56, с. 131]. Автор, за влучним висловом М. Бланшо, 
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позбавлений «самовдоволеної замкнутості індивідуалізму», але перебуває «в 

собі» як «кісточка в плоді» [30, с. 11] При цьому будь-який «літературний текст» 

повинен бути більше і глибше самого себе, він повинен, в результаті, говорити 

адресату більше того, що він говорить. 

 

Висновки до розділу 1 

В естетичному реалізмі роль теоретичної підстави відіграє поняття 

«вираження» (Г. -Г. Гадамер), що позначає суб’єктивну самодостатність творця. 

Теоретичним обґрунтуванням цього положення стає романтичний «культ генія». 

Автономізація полів культури на цьому етапі є тенденцією, а не досягнутим 

станом, а тому ще можливі деякі припущення перехрещення сфер культури. 

Найбільш наочним втіленням такого стану речей є кантівське визначення краси як 

«символу моральності». Остаточна автономізація полів культури, в першу чергу 

моралі та мистецтва, свідчить про становлення такого способу сигніфікації як 

«модернізм».  

Починаючи з естетики романтизму поезія обґрунтовується як «вищий вид 

мистецтва», що потім закріплюється в художній ієрархії форм мистецтва 

Г. Гегеля. «Есхатологія мистецтва» свідчить про автономізацію художнього поля 

та становлення «тексту» та «знаку» як базових естетичних понять. Літературний 

текст стає способом організації логіки автономного художнього поля та підставою 

формування його сенсів. 

Відповідно, художнє поле втрачає ознаки «ефекту рамки» (Г. Зіммель), 

припиняє орієнтуватися на продукування твору мистецтва і зміщується в царину 

тексту, значно вищий інтерпретативний потенціал якого тяжіє до «нескінченого 

числа границь» (Ю. Лотман), але в той же час обмежений «інтенцією тексту» 

(У. Еко). Література постає як вид мистецтва, що відпрацьовує художню практику 

«гри означника та означуваного» в логіці художнього виробництва. Семантичний 

підхід стає методологічною основою гуманітарних наук. В соціальному вимірі з 

опорою на матеріальні практики друку література отримує статус підґрунтя 

націотворення (Б. Андерсон, М. Маклуен, Б. Рідінгс). Відповідно, 
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літературознавство стає базовою університетською дисципліною (Б. Рідінгс). 

Літературне поле модернізму стає підставою формування практик розжиження 

суб’єкту та секуляризації зла. 
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РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ  

ЕКСПЛІКАЦІЇ ЗЛА 

 

2.1 Типологія зла в історико-філософській ретроспективі 

західноєвропейської теоретичної думки 

Розробка категорії «зло» здійснена в етичних теоріях досить повно. «Зло - 

ціннісне уявлення, протилежне добру (благу), універсалія культури, основна для 

моралі і етики» [197, с. 154]. Варто підкреслити, що актуальність пізнання 

теоретичних форм і сутності зла обумовлена в більш широкому, історико-

філософському ключі, так як вести мову про семантику зла в літературі 

неможливо без попереднього філософського аналізу даної тематики. 

Як вже було зазначено, зло є категорія, протиставлена благу, або добру. 

Універсалією «зло» окреслюються такі негативні стани людини, як старіння, 

хвороба, смерть, злидні, приниженість, безумство і ті сили, які викликають ці 

стани: природні стихії, суспільні умови, діяльність людей. Моральне зло, 

вочевидь, це те, чому протистоїть мораль. Мораль виступає як регулятор, який 

намагається, прагне наставити або виправити вільного носія, суб'єкта почуттів, 

поглядів, намірів, вчинків, рис, характерів.  

Варто звернути увагу також і на етимологію слова «зло». У багатьох мовах 

початкові форми цього слова мають значення надмірності. Слов'янське «зъло» 

перекладається як дуже сильно, тобто зло, це щось дуже, вкрай сильне. Німецьке 

«übel», англійське «evil» відповідають більш ранньому варіанту «ubilez», і 

означають щось, що виходить за належну міру, переступає власні кордони, тобто 

зло пов'язувалося з надлишком, надмірною активністю, зі стихією вогню, 

наприклад [197, с. 154]. В сучасній англійській мові ця конотація залишилася в 

слові «abuse», тобто зловживання. Таку конотацію передбачає наступне 

формулювання персонажу Л. Толстого: «… це зло, придбання величезних статків 

без праці» [174, с. 171]. Ж. Батай в зв'язку з цим згадує про більш витончені і 

постійні прояви зла, кажучи про «...марнотратство наявних корисних ресурсів у 

вигляді архітектурних надмірностей, розкішних богослужінь або ледачого 
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споглядання» [12, с. 87]. Дотримуючись своєї логіки, французький філософ 

вказував на те, що насильство як діяння, засуджується мораллю, призводить до 

протиставлення двох різних діянь – які «чиняться на потребу реальному 

світопорядку», інші, «не служать такому», й ці «інші» бачаться засуджуючою 

мораллю як марнотратні. Далі Ж. Батай напише про капіталістичне суспільство, 

яке «... надало легітимності терору заради засудження зайвої розкоші 

аристократії» [12, с. 175]. У «Проклятій частині» марнотратство співвідноситься з 

«головним законом людських життів» [13, с. 284]: «скупий» намагається 

мінімізувати вплив зла на його життя, але тільки для марнотратника життя є 

викликом, і він вдається до «героїчної витрати» заради слави.  

У той же час слід зауважити, що саме по собі поняття «зло» інтерпретується 

досить по-різному та отримує безліч різноманітних епітетів, в залежності від 

безлічі факторів інтелектуальної сфери: «Так, воно супроводжується поняттями: 

«радикальне» або «банальне», «трансцендентне» або «іманентне», «надмірне» або 

«недостатнє», «моральне» або «природнє», «людське», «демонічне» або 

«нелюдське», а також «абсурд», «парадокс», «вина», «гріх», «покарання», «доля», 

«страждання», «смерть» і т. д» [79, с. 35].  

Аналітична рефлексія (на відміну від синтетичної) представлена точним 

переліком вад або гріхів, які і самі є зло, і тягнуть за собою інші його різновиди: 

жорстокість, брехливість, боягузтво, жадібність, владолюбство. Таким чином, 

культура скористалася обома напрямками, створивши як яскраві художні 

(синтетичні) форми, так і свою особливу мову аналізу (в тому числі інвективну 

лексику). Культура виробляє свій підхід до вирішення проблеми морального зла, і 

в першу чергу, направляючи свої сили на культивування критичного ставлення 

суб'єкта до себе (тобто причина бачиться як вкорінена в суб'єкті) і спрямованість 

творчості на застереження від дисгармонії і відокремлення. «... Жадання до матері 

або сестри, вбивство батька і каяття братів звичайно ж не відповідають жодному 

факту або комплексу фактів, що мали місце в історії. Зате вони, можливо, 

висловлюють собою в символічній формі стійку і водночас дуже давню мрію. І 

привабливість цієї мрії, її здатність мимоволі формувати думки людей 
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відбуваються якраз тому, що ті діяння, які втілюються в ній ніколи не 

відбувалися, оскільки їм завжди і всюди протистояла культура» [13, с. 643]. 

 Сучасні дослідники виокремлюють три форми буття зла: космічне зло, 

соціальне і моральне. Перше пов'язане з безособовим вселенським хаосом, з 

якоюсь відсталою матерією, яка не чинить зло, стверджуючи цим усвідомлену дію 

– цей хаос не знає злої або доброї волі. Соціальним злом виступає протиставлення 

будь-якої групи або індивіда, себе, цілому. Протиставлення може бути 

несвідомим, підкріпленим вірою в свою правоту, або відкритим, коли поведінка 

суб'єкта суперечить моралі, і це акт свідомого зловоління. Культурна рефлексія 

виділяє також людське зло, як те, в якому постулюється носій дисгармонії, 

людина, що володіє тілесною, духовною і душевною дисфункцією. Легко 

переконатися в тому, що другий і третій пункти цього культурного бачення зла є, 

по суті, моральним злом, а релігія і філософська етика поєднують в собі ці плани і 

більше того, «Феномен зла – як показує історія людського мислення – 

багаторівневе явище, яке можливо досліджувати лише інтердисциплінарно» [79, 

с. 34]. Тому, наприклад, є сенс розглядати зло на межі художньо-літературного й 

філософського світоспоглядання.   

Антична етика, засновником якої вважається Сократ, бачила зло також в 

трьох його проявах: зло в мікрокосмі, макрокосмі й в полісі, з переважанням 

хаосу. Давньогрецьке розуміння хаосу принципово відрізняється від сучасного: 

«Після пригожинської інтерпретації хаосу як фактора самоконструювання 

нелінійного середовища в контексті синергетичних процесів, хаос вже не 

розуміється як щось зле, а скоріше як щось невизначене, як якесь ще-не-буття, з 

якого народжується і порядок, і все суще, яке максимально плюральне і 

полісемантичне, а тому не може оцінюватися негативно» [79, с. 35]. Ф. Ніцше «...в 

1875 році, після «Народження трагедії», писав, вриваючись в двері, що 

відкриваються судженнями Т. Манна: «Треба зізнатися, Сократ настільки мені 

близький, що я веду з ним постійну боротьбу»» [13, с. 472]. Саме завдяки Сократу 

і моралі, вченню Христа і божественному «зводяться в єдине ціле всі незгодні 

можливості людини» [13, с. 472]. Характерним є те, що проводяться паралелі між 



62 
 

Сократом і християнством, як співвіднесення самопізнання з усвідомленням 

гріховності, майєвтики з благодаттю, або, за К. Марксом, «Сократ є втіленою 

філософією, а Христос – втіленою релігією» [115, с. 112]. Давньогрецький 

філософ, висловлюючи свою евдемоністичну позицію, стверджував, що щастя це 

розсудливе і доброчесне буття, яке, в свою чергу, досягається через знання. Саме 

розум є, за Сократом, основою чесноти, так як вивчення й осягнення кожної 

окремої чесноти веде до мудрості, і з цього випливає, що мудра людина не може 

бути носієм зла, таким може бути тільки невіглас – тобто для Сократа зло це 

незнання: «Сократ є прототипом теоретичного оптиміста, який, спираючись на ... 

віру в пізнаваність природи речей, приписує знанням і пізнанню силу 

універсального лікувального засобу, а в омані бачить зло в собі як таке» [133, с. 

151] («Апогею ця точка зору досягла в працях просвітителів XVIII ст., які наївно 

вважали «виправлення моралі» через освіту єдиним можливим і дієвим шляхом 

викорінення зла», вважає  А. Добжинськи [79, с. 36]). Розуміння зла грунтується 

на переважанні гносеологічної складової, яка за допомогою майєвтики приходить 

до знання. Однак при цьому «... людські відносини взяті ним в «речовому» 

аспекті, тому за невпинними пошуками останньої суті чесноти й пороку 

закономірно виявила себе платонівська «соціальна  арифметика», що ставить за 

мету зробити людей щасливими навіть проти їх волі» [163, с. 141]. 

 З етики Платона припустимо виділити дві: індивідуальну і соціальну. 

Індивідуальна протиставляє тілесний і душевний світ людини, відмовляючи 

першому, через його чуттєву природу, в контакті зі світом ідей. Чесноти – 

мудрість, мужність, стриманість – які є частинами душі, мають вроджений 

характер, їх слід культивувати, так як дотик до світу ідей (душа, за Платоном, і є 

ідея), який суть мета і сенс буття, дає співмірність, злагодженість, гармонізацію 

душевного світу суб'єкту. Гносеологія спирається на розуміння знання як спогаду, 

який може свідчити про причетність світові ідей, так як душа безсмертна. З логіки 

Платона випливає, що необхідно зневажливо ставитися до тілесного і за 

допомогою розуму вгамовувати свої пристрасті. Якщо звернути увагу на образ 
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платонівської печери, що описаний в діалозі «Держава», стають очевидними 

декілька положень, які висвітлюють етичну складову. 

В глибині печери перебувають люди, які повернуті спиною до входу в 

печеру, і спостерігають за тінями, які проектуються на стіну. Тіні можуть 

збільшуватися і зменшуватися, з'являтися і зникати. Увага цієї групи людей 

прикута до тіней, вони вважають, що це і є справжнє життя (у повісті Джерома К. 

Джерома «Троє у човні (не кажучи про пса!)» досить яскраво визначається таке 

життя: «Тинятися біля стаєнь, зібрати купу найвідчайдушніших собак, які тільки є 

в місті, і виступати на чолі їх до нетрів, готуючись до бою з іншими собаками-

відчайдухами, – ось що Монморенсі називає «життям» [78, с. 52]), люди не 

переймаються питаннями, і не відчувають сумнівів. Філософ, як той, що прагне до 

мудрості, володіючи теоретичною формою світогляду, тобто особливим родом 

мислення, в якому думка усвідомлює саму себе у своєму ставленні до дійсності, 

шукає абсолютних підстав для власних актів і людського самоствердження у світі, 

вирішує повернути голову і побачити те, що у всіх інших людей знаходиться за 

спиною, тобто поза увагою. Так, за В. Соловйовим, філософія в особі філософа, 

робить те, що «робить людину сповна людиною» [164, с. 125] – шукає пояснення 

того, що відбувається і повертає голову за спину, що само по собі дуже 

небезпечно (Орфей та Еврідіка, дружина Лота Сара). Філософ бачить вакхантів, і 

прямує туди, де, на його думку, знаходиться джерело світла, яке висвітлює і 

процесію, і стіну, на яку дивиться більшість. Таким чином, він дістається входу в 

печеру і розуміє, що тут, за межами печери знаходиться справжній світ. Виходячи 

з печери філософ споглядає безліч ідей у вигляді зірок, а потім головну ідею – 

сонце, благо. Філософ – той, хто бачить праобрази тих речей, чиїми тінями 

задовольняється більшість, він той, хто дивиться на небо і бачить все як є. Тому 

для Б. Рассела «... філософія – це те, чого ми не знаємо» [151]. Здійснивши 

піднесення, справжній філософ здійснює сходження, тобто повертається до стіни і 

стає царем для тих, хто не знає, що краще: рабство або свобода, розумність або 

дурість, воля або підпорядкування, істина або омана, світло або гра тіней в 

сутінках свідомості, тут виявляє себе своєрідній збіг між платонізмом та 
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християнством: «Тож ідіть, і навчіть всі народи ...» (Ев. вiд Матвiя 28:19). 

Сходження обов'язкове, воно є пробудження людей від сну, тому це справжня 

філософія, філософія пробудження, пробудження самосвідомості. Якщо істина не 

сприймається і відкидається, це і є зло, тому що зло, це відмова від істини, опір 

божественій або парадигмальній творчості. Тому алетейя прихована під доксою. 

Три початки сущого, три онтологічних роди всього сущого, таким чином за 

Платоном, виглядають і розташовані по відношенню один до одного в такій самій 

мірі. «По-перше, є тотожна ідея, ненароджена і невмираюча, яка нічого не  

сприймає в себе звідки б то не було і сама ні в що не входить, незрима і ніяк 

інакше не відчутна, але нею піклується думка. По-друге, є щось подібне цій ідеї і 

носить теж ім'я - відчутне, народжене, вічно рухоме, що виникає в деякому  місці і 

знову з нього зникає, і воно сприймається за допомогою думки, сполученої з 

відчуттям. По-третє, є ще один рід, а саме простір: він вічний, не схвалює 

руйнування, дарує притулок всьому роду, але сприймається поза відчуттям, за 

допомогою якогось незаконного умовиводу, і повірити в нього майже 

неможливо» [141, с. 455]. Отже, «по-перше», світ парадигм, зразків, ідей, духу, 

розуму, світ в якому існуює першопочаткове насіння речей, ейдоси, цей світ 

дійсний. Людська свідомість є проекцією цих ідей, тому для Платона те, що 

споглядається передує тому хто споглядає. Цей світ активний, він є. Ідея вічна, 

вона є первинною по відношенню до часу. «По-друге», іншим родом сущого є не 

те, що є, а те, що зображує те, що є – світ ікон, символів, образів. Символи 

символізують ідеї, вони й існують і не існують. Ідеї тотожні собі, а символи 

вказують на ці ідеї. За Платоном, символ досить складно відноситься до буття в 

силу того, що він є, тому що він не є він сам, тобто сам по собі символ не є те, на 

що він вказує, він не ідея, він копія. Ідея є, а символ і є, і його немає. Наприклад 

дзеркало беззмістовне, тому що коли воно нічого не відображає, в цьому дзеркалі 

немає ніякого буття. Ікона, копія, символ, образ – це є поява ідеї, тобто феномен. 

Через феномен проявляється ідея і сенс його у двоїстому бутті. Феноменальний 

світ – це світ появи ідей для нас. Але в цьому явищі, феномені, є те, що схоже на 

ідею, тому світ принципово прекрасний, і те, що не схоже, тому світ схильний до 
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розкладання, гниття. Краса світу, його змістовність – це поява ідеї в світі, а його 

тяжкість, відсталість, дурість, тлінність, смертність це його властивості. Тому 

основний закон феноменального світу, світу копій, це закон 

породження/знищення, тимчасовості, це копія вічності. Те, що у вічності є 

одночасним, в часі перебуває як послідовність. У вічності ми є ненародженими, 

маленькими, дорослими, людьми похилого віку та мертвими одночасно, це і є ми 

самі. Однак в світі ми надані нам самим послідовно, ми з'являємося з нізвідки, 

приходимо в світ явищ і зникаємо в нікуди, але це нікуди, світ смерті і світ, який 

передує народженню це і є ми самі. За Платоном наша смерть принципово і 

фундаментально онтологічна, це наша ідея, ми виходимо з ідеї себе і 

повертаємося в ідею себе. Ця ідея себе є тоді, коли нас немає і у світлі вічності 

душі це виглядає як те, що душа це і є ідея нас, ми самі - феномени, тому ми 

живемо в часі, тому ми непостійні. А наша ідея нас це ми ж самі і є, тому що все, 

що з нами відбувається - події, народження, смерть - все це окремі елементи 

нашої власної душі, яка розгорнута таким чином у феноменальному світі. 

Ідеальне перетворюється у феноменальне. Ми з‘являємось самі собі через нас 

самих, як тимчасовий вираз нас самих як речі. «По-третє», простір, або місцевість, 

мати, годувальниця, жіноче, хора. Осягнути розумом цю частину сущого 

неможливо, тому що в чистому жіночому принципі все безглуздо. Зрозуміти 

жінку можливо тільки за допомогою особливого логосу - бастардного. Жінка 

вносить в світ тільки вдаваність, вона є матір'ю доксального, удаваного, тобто 

протилежного істині, а істина, це ідеальне в символі, це ідеальне, приховане в 

символі. І тільки коли феноменальне скаже, що не своїм ім'ям прийшов, а ім'ям 

ідеального, тільки за такою схемою перше наближається і стає другим. 

Феноменальне наближається до ідеального тоді, коли відбувається розрив з 

матеріальним, просторовим, жіночим. Жінка дає душі тіло, але тіло і є безглуздим 

обтяженням, що перетворює вічне на тимчасове, тілесна сторона є обкраданням 

явища буття. Тією ж мірою, або, чим більше людина звертає увагу на тілесність, 

тим нижче її душа. Матерія не створює нічого, нічого не додає, а лише зменшує, 

це чиста нестача, недолік, вбогість, привація, зло. 
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У пошуках причин наявності зла в світі, Платон, дотримуючись своєї  

логіки щодо тілесного, а отже матеріального, звертається до образу деміурга - 

«божественного будівельника космосу». З одного боку, існує «... деміург будь-

якої речі, який дивиться на незмінно суще і бере його в якості прототипу при 

створенні ідеї і властивостей даної речі, все необхідно вийде прекрасним» [141, с. 

432] - потужний розум, творець всього чуттєвого світу, «що володіє істинно 

сущими ідеями», а з іншого, обов'язково повинен бути матеріал. При цьому 

деміург «причинами, які притаманні самим речам, користувався як допоміжними, 

але при цьому сам скеровував кожну з виниклих речей на благо» [141, с. 475]. 

Якщо міць деміурга дійсно безмежна, то єдиним поясненням того, чому світ 

недосконалий, є постулювання недосконалості матеріалу, за допомогою якого 

творить деміург і який виявляє опір цьому творенню. Тому небездоганність світу, 

наявність в ньому зла, з усією очевидністю слід пояснити наявністю в світі 

матерії: «... кожну річ гублять властиві їй зло і непридатність, але якщо це її не 

губить, то вже ніщо інше її не зруйнує. Благо, звичайно, ніколи нічого не 

знищить, а також не може бути згубним те, що не буде ні злом, ні благом» [141, c. 

407]  – тобто  творець. «Будь-яка неповноцінність в світі обумовлена тим, що 

матерія чинить опір зусиллям деміурга» [163, с. 108]  

Соціальна етика Платона стверджує, що найвищою чеснотою є 

справедливість, яка досягається через введення суворих політичної й моральної 

ієрархій, що в підсумку повинно привести до соціального благоденства. Головне, 

щоб кожен займався своєю справою і не втручався в справи інших: філософ 

зайнятий пошуком істини, воїн жадає слави, інші (ті, хто виробляє матеріальні 

блага) живуть помислами наживи і зиску, і до тих пір, поки перші позбавлені 

власності, а останні влади, то, на думку давньогрецького філософа, держава буде 

процвітати. Однак, в державі Платона немає місця для особистості, адже для того, 

щоб досягти загальнодержавного благоденства, слід принести в жертву інтереси 

окремого індивіда, і це, безумовно, явна тиранія, і це при тому, що Платон, як і 

Аристотель, вважали тиранію за найгірше з усіх форм правління (заборона сім'ї, 

централізація дітонародження, спільність дружин, осуд і вигнання поетів і т.д. 
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(«Держава», III, 386а – 392с)). Отже зло, за Платоном, це ще і окремішність, тому 

як індивідуальність як благо почне своє легітимне існування тільки в епоху 

Ренесансу, до тих пір особистість буде сприйматися як неповноцінна, що вимагає 

стриманості і приборкання. 

Платон мислив в контексті синтетичного судження, Аристотель, написавши 

«Органон», в своєму баченні етико-гносеологічної проблематики міркував у руслі 

аналітичної, категоріальної рефлексії, враховуючи попередній досвід і 

полемізуючи зі своїм учителем. Аристотель до трьох складових платонівської 

душі додав те, що він назвав неповноцінністю. Неповноцінність розумної, або, 

мудрої душі може виявлятися в нерозсудливості звичайної життєвої глупоти, 

мужність може трансформуватися в лють або боягузтво, частина душі, що 

відповідає за помірність, може переходити в розбещеність і нестриманість. 

Неповноцінна душа в цілому, і бачення Аристотелем зла, проявляються в моралі 

як звірство, нестриманість і порочність. Моральне зло постає як відсутність 

розуму, або нездатність розуму впливати на волю, або спотворення розуму. 

Звірство, «відсутність в душі розумного і впорядковуючого принципу» [197, 

с. 154], характеризується Аристотелем як те, що не властиве греку, і якщо 

присутнє серед еллінів, то тільки у вигляді спадкової хвороби, патології. Звірство 

– це явище варварського світу: «... рідко зустрічається серед людей і 

звіроподібний, причому головним чином серед варварів» [7, с. 191]. Воно є 

жахливим, але без шкоди, тому що виключає знання і свободу: «Звірство в 

меншій мірі погане, ніж порочність, але більш жахливе, тому що найкраща 

частина душі у звірів не розбещена, як у порочної людини, а відсутня» [7, с. 204]. 

Люди, що вчиняють як звірі, здатні на надзвичайно лячні і вкрай жахливі вчинки: 

«Істота жіночої статі, про яку розповідають, що воно, розрізає вагітних, поїдає 

дітей; або тих, хто насолоджуються (як розповідають про деяких дикунів, що 

живуть біля Понту) сирим або людським м'ясом; або тих, хто позичає один 

одному дітей для святкової трапези; або те, що розповідають про Фаларіда» [7, с. 

201]. 
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Нестриманість, «слабкість душі, нездатність протистояти труднощам» [197, 

с. 154], ця форма зла визначається Аристотелем як наділена розумом, але 

позбавлена волі: «...нестриманий, знаючи, що чинить погано, проте чинить так під 

впливом пристрасті» [7, с. 192]. Нестримана людина знає, що її вчинок, або 

майбутнє діяння, погані, вона в змозі висловити розумне судження про це, але 

вона нічого не може з собою зробити і чинить нерозумно, проявляючи 

безвольність і слабодухість. «Знання в цих випадках залишається ніби стороннім і 

байдужим для його душі» [163, с. 149]. Аристотель розрізняв афективну і 

гедоністичну нестриманості. Якщо дія відбувається при втраті контролю над 

собою, в стані люті, сліпої злоби, шаленства, то подібна нестриманість за 

Аристотелем визначається як афективна. Гедоністична нестриманість для 

античного мислителя є більш ганебною, тому що проявляється в жаданні чуттєвих 

насолод. Але при цьому, для Аристотеля «особливістю нестриманої людини є 

здатність до каяття» [163, c. 149]. 

Порочність, «душевне псування, навмисна хаотичність» [197, с. 154], це і є, 

на думку Стагірита, аморалізм. Порочна людина не є дурною, вона володіє 

знанням і волею, але спрямованість цих складових помилкова. Аристотель саме 

порочну  людину розглядає як цілком винну, вона несе відповідальність за 

поганий вчинок – володіючи повним знанням і свободою волевиявлення, порочна 

людина, тим не менше, не діє інакше, не використовує можливість проявити 

благовоління, тому «…порочна людина скоїть, напевно, в тисячу разів більше зла, 

ніж звір» [7, с. 204]. Таким чином, «засновник перипатетизму відокремив 

аморалізм від глупоти й слабкості» [163, с. 149]. Аристотель акцентував увагу на 

тому, що не тільки надмірність може бути розглянута як зло, але і недостатність. 

Так, порочність надмірності це нахабність, бажання видавати себе за щось більше, 

ніж є насправді, претензія на більш високу гідність або оцінку. Порочність в 

нестачі проявляється як підлість, як «ница мінливість душі» [197, с. 154]. 

Повертаючись до платонівського трактування зла, слід зауважити, що  

подальший розвиток дискурсу щодо суперечливості ідеї матерії як першооснови 

зла викликав необхідність повороту від дуалізму до монізму. У цьому підході 
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субстанціональним є тільки добро, зло ж є відпадінням від буття або ніщо: 

недолік, відсутність, полишеність. Такий поворот здійснив Плотін в III ст. н.е. У 

восьмій книзі першої «Енеади», Плотін, який є найбільш авторитетним 

предстаником неоплатонізму, продовжив мислити в руслі діалектики 

онтологічних субстанцій – розум, душа – і здійснив спробу визначення, що таке 

зло і якими є його витоки. Благо для Плотіна представляється як те, що він назвав 

Єдиним. Єдине, це  трансцендентна основа, яка перевищує все суще і мислиме, 

передує йому, невизначене і непізнаване, позбавлене якостей і недоступне 

ніякому підрахунку, воно не рух і не спокій, поза часом і простором. При цьому 

Єдине в змозі творити, здійснювати еманацію, виливатися за власні межі: «В 

результаті еманації осяжного розумом світу ейдосів, цілісного при всьому своєму 

різноманітті, виникає, а точніше, ніби висить на ньому наш, чуттєвий світ, вже 

позбавлений цілісності і єдності. Просторове розділення речей цього світу 

породжує відчуження, незнайоме царству ноуменів. Більше того, потреба у 

володінні своїм місцем в просторі призводить до того, що на зміну згоді 

приходить відверта ворожість. Втрата єдності породжує також відчуття своєї 

частковості і неповноти, звідки виникає бажання заповнити її, відібравши 

відсутнє в іншого. Таким чином, ця потреба в іншому не так згуртовує, скільки ще 

більше роз'єднує» [143, с. 68]. Створення сутностей, вищих (духовних) і нижчих 

(матеріальних) є процесом творення і саме в такому порядку, при цьому, чим 

сильніше сутність віддалена від блага (Єдиного), тим ближче вона до зла. Матерія 

являє собою безпосереднє зло: «І ось цю субстанцію, відому під словом 

«матерія»,  відшукує наш розум і вказує на неї, як на перше зло, зло саме по собі» 

[142, с. 28]. Нижчі, віддалені від Єдиного сутності виявляють себе, таким чином, 

як не-суще. Відсутність блага неминуче, оскільки еманація повинна досягти межі, 

а ця остання межа, тобто матерія, не містить в собі блага. Із сказаного випливає, 

що «цей світ» – найкращий  з можливих світів, неминуче повинен містити в собі 

різне зло, тому що світ за необхідності містить в собі різного роду недосконалості. 

«Логічна послідовність вимагає визнання того,  що або еманація виявилася 

катастрофою (і в цій катастрофі, а не в матерії – корінь зла), або чуттєвий світ у 
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чомусь досконаліший за Єдине. Моністична система Плотіна не визнала ні того ні 

іншого, тому виглядає досить вразливо» [163, с. 110]. 

Зло, порочність в цілому пояснювалася античною етикою спрямованістю 

душі не до ідей, ідеального, а до матерії, тілесності. Порочна людина 

відрізняється від доброчесної тим, що її душа не тільки перебуває за тілесними 

гратами, але і любить їх. Ступінь порочності душі визначається ступенем 

прихильності до тіла. Чим глибше душа занурюється в матерію, тим більше вона 

втрачає контроль над собою. Необхідно звернути увагу на те, що неоплатонізм 

виявив свою неспроможність в ототожненні онтологічних і моральних 

протилежностей: «Онтологічні й ціннісні протилежності по суті своїй різні. Дух 

існує тільки в єдності з матерією, а добро і зло взаємно виключають один одного. 

Онтологічні протилежності первинні по відношенню до ціннісних, і підміна 

одних іншими створює такі лабіринти, звідки не знайдеш виходу» [163, с. 111]. 

Зауважимо, що античне розуміння зла більш розлого й предметно аналізує 

В. Єфіменко у праці «Становлення античної парадигми морального зла: 

Емпедокл» [194]. 

Подальше формування філософсько-етичної думки щодо поняття «зло» 

розвивалося завдяки потужному впливу християнського вчення – здійснювався  

перехід від дуалізму ідей та речей до теології. Європейська етика середньовіччя 

грунтувалася на християнській концепції зла. Основне завдання полягало в тому, 

як пояснити присутність в світі зла, якщо бог всемогутній і милостивий – якщо 

бог не може усунути зло, то він не всемогутній, якщо ж не хоче, то він не 

всемилостивий. Таким чином, в етико-релігійній сфері з'являється проблематика 

боговиправдання – теодицея. Сам термін «теодицея» бере початок від 

однойменного трактату Г. Лейбніца. Принцип боговиправдання мав би відповісти 

на два головних питання: яка причина появи зла і чому бог це зло терпить? На 

перше з них, релігійні мислителі, починаючи з Августина, відповідали, що зло 

походить не від бога, а від ніщо, з якого бог створив світ. Все створене має 

властивості використаного будівельного матеріалу і тому йому притаманна 

здатність до псування, пошкодження, відхилення від того, що воно є. Зло, за 
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Августином, не є матерією або річчю: «... зло зовсім не є субстанція» [1, с. 120]. 

Августин не визначає матерію, так само і те, що вона може набути форми, як зло, 

тому що і те і інше отримує «своє буття лише від Нього» [1, с. 320]. Природа для 

Августина не може бути джерелом зла, але таким є заперечення, розділеність, 

позбавлення або зіпсованість речей: «... так як за всією справедливістю і з повною 

впевненістю треба віддати перевагу, як я вже вважав за краще, тому, що 

непогіршується, і звернути увагу, звідки зло, тобто  джерело погіршення, якому 

жодним чином не може піддатися сутність Твоя» [1, с. 170]. Якщо річ погана, то 

це не означає, що в ній присутнє щось таке, чого немає в хорошій речі, але будь-

яке творіння є те, що воно є завдяки богу. Відпадаючи  від бога, творіння втрачає 

свою сутність і стає злим. Робиться припущення, що будь-яке зло виникає 

акцидентальним чином (випадковим) з благої причини, через псування чогось 

доброго. «... Зло без добра існувати не може, тому що природи, в яких воно існує, 

наскільки вони, природи, суть природи добрі. І винищується зло не через 

знищення будь-якої вхідної природи або відомої її частини, а через оздоровлення 

та виправлення природи зіпсованої і збоченої» [3, с. 27]. Тобто, виникає, за 

А. Гусейновим, «естетична теодицея», де «порядок світу досконалий, але зло 

входить в нього необхідно як його складова частина» [87, с. 519]. Відповідаючи 

на друге питання, Августин розмірковував таким чином: бідність, розпуста, 

неправий суд і неправдиве свідчення, хвороби, дитяча смертність, і всіляке інше 

зло, якщо все це випадає виключно на долю добрим людям, а зворотнє випадає на 

долю злих, то, за Августином «це можна було б віднести до справедливого і 

навіть прихильного суду Божого» [3, с. 373]. Нещастя постає як «вправа для 

чесноти». «Тому, якби будь-який гріх був в даний час покараний очевидним 

чином, можна було б подумати, що для останнього суду не залишається нічого» 

[2, с. 13]. Моральне зло визнається як необхідність Псевдо-Діонісієм Ареопагітом, 

Фомою Аквінським, Ансельмом Кентерберійським. 

Головна ідея теодицеї полягає в тому, що зло це видимість, яка втрачається 

в блиску всесвіту, і що той, хто називає зло злом, просто обмежена людина, для 

якої цей блиск прихований. Твердження, що вся недосконалість світу є наслідком 
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глибокого нерозуміння, досить небезпечне, адже невідомо, до якої міри розуміння 

треба дійти, щоб побачити ніким не пізнаний сенс, а в поєднанні з твердженням 

про зло, як про позитивну необхідність, подібне бачення може призвести до 

виправдання будь-яких моральних збочень. Характеризуючи в найзагальнішому 

вигляді середньовічну етику, слід зауважити, що вона, набуваючи релігійних 

конотацій, обґрунтовувала об'єктивність добра і примарність зла ціною 

містифікації моралі і моральної дискредитації людини: «У онтологічній площині 

зла, виходить, не існує – зло має силу там, де ми вільні давати моральну оцінку 

подіям або діям» [79, с. 36]. 

Епоха Відродження змінює попередню, як потужне переосмислення 

античної спадщини. Наступництво культурної традиції від античності до 

Ренесансу відбулося за допомогою того, що О. Лосєв назвав «історично 

незаперечним фактом», а саме те, «що досягнення Сходу були передані західному 

світові через народи на півдні Сходу і через візантійсько-кавказький культурний 

світ» [108, с. 23]. Після того, як в 1204 р. хрестоносці взяли Константинопіль, 

знання і вміння з різних галузей діяльності «заюшили» в Італію, а так як 

візантійська думка, залишаючись самобутньою, при цьому уходила корінням в 

античність, одже, Європа почала активно насичуватися проторенесансними 

віяннями. При цьому О. Лосєв зауважує, що «Акцентована духовність  

візантійського мистецтва багато в чому затримала просування проторенесансу  до 

Ренесансу» [108, с. 184]. З вищевикладеного можливо зробити висновок, що 

Ренесанс є законною спадщиною культури Візантії, а отже й античності. 

Характерним є те, що на думку О. Лосєва «справжнім попередником 

Ренесансу був основний ворог Григорія Палами – Варлаам, що визнавав (згодом 

розвинене І. Кантом) вчення про непізнаваність бога як речі в собі, неможливість 

бачити фаворське світло подвижниками на висоті розумної молитви і зводив все 

людське пізнання лише до земного буття. Саме він і пробрався на Захід і навіть 

був учителем деяких ренесансних поетів» [108, с. 26]. Для О. Лосєва гранично 

очевидним є те, що греки, які осіли в Західній Європі, з'явилися як вагомий 

фактор для появи Ренесансу. Одним з найяскравіших прикладів тому може 
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слугувати Флорентійська академія на чолі з Марсіліо Фічіно, при цьому Олексій 

Федорович фіксує, що «Це, однак, не означає ... що весь Ренесанс потрібно 

зводити тільки на Східні впливи і на прибуття греків» [108, с. 27]. 

Варто зробити наголос на тому, що подальший розвиток думки на предмет 

діалектики добра і зла, в епоху Ренесансу, проходив не під знаком віри, але 

розуму, «тлінна посудина духовної вологи» [108, с. 184] повстала після тривалого 

панування патристики і схоластики. Переосмислення людиною себе як тої, яка в 

змозі творити, володіти, і усвідомлювати в собі унікальні здібності привело 

етичний дискурс до антиномії мікрокосму і макрокосму, а теодицея 

трансформувалася в пантеїстичні вчення про світову гармонію. Ренесансну 

етичну діалектику слід розглядати «як усвідомлення можливості і необхідності 

універсальної, багатовимірної людської діяльності» [163, с. 254]. Любов до істини 

стає тією першорядною цінністю, заради якої варто жити, творчість уявляється як 

єдина, сакральна діяльність, яка веде до пізнання цієї істини, в тому числі, до 

пізнання добра і зла. 

У контексті ренесансної філософської думки і її бачення проблеми зла слід 

згадати про Дж. Бруно. Італійський чернець-домініканець в своїй праці «Про 

героїчний ентузіазм» мислить в лоні античної традиції, розуміючи чесноту як 

єдність протилежностей. Зло сприймається як фіксація на одній з крайнощів, як 

перевага надмірності над помірністю. Людина, на думку Дж. Бруно, поліпшуючи 

себе інтелектуально і розвиваючи своє розуміння доброчинності, на противагу 

цьому набуває також витонченості пороку. Для суб'єкта, бути в змозі творити 

добро, означає перебувати «в чесноті тоді, коли тримаєшся посередині, 

відхиляючи як одну, так і іншу протилежність; оскільки ж він схиляється до 

крайнощів і тягнеться від однієї до іншої, остільки у відповідній мірі йому не 

вистачає чесноти» [44, с. 47]. Мудрість проявляє себе як та, що «спостерігає і 

розуміє». Добро і зло мінливі і непостійні, отже «мудрий бачить всі речі в зміні, 

як речі, яких вже немає, і стверджує, що вони всього лише метушня і ніщо, 

оскільки час і вічність мають вимірювачем і точку і лінію» [44, с. 44]. 
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Іншим представником ренесансної думки, гідним, на наш погляд, згадки є 

М. Монтень. У своїх «Дослідах» французький мислитель не окреслив  стрункого і 

в усіх відношеннях послідовного вчення про феномен зла, але, тим не менше, 

висловився з цього приводу вельми змістовно. Він, як і Дж. Бруно, досить повно 

використовує античну спадщину, звертаючись невпинно то до римлян, то до 

греків. Здебільшого, згадка про зло носить фрагментарний і повчальний характер. 

Так, М. Монтень говорить, згадуючи піфагорейців, що зло «невизначено і 

необмежено», в той час як добро «визначено і обмежено»; критикуючи сучасну 

йому систему освіти М. Монтень приходить до висновку, «що все зло – в їх 

неправильному підході до науки» [121, с. 175], маючи на увазі відсутність як 

мудрості, так і розуміння у педантів; в іншому місці «Дослідів» можливо 

прочитати роздуми про те, що «Добро і зло є можливість творити всюди» [100, с. 

303], але що людина повинна зробити вибір або на користь імітації порочності, 

або ненавидіти порок – «І те й інше небезпечно: і походити на них, бо їх безліч, і 

сильно ненавидіти їх, бо вони на нас не схожі» [121, с. 304]; роздуми про тілесне 

псування, старече одряхління також присутні: «Іноді першим поступається 

старості тіло, іноді душа. Я бачив достатньо прикладів, коли мозок слабшав 

раніше, ніж шлунок або ноги. І це зло тим небезпечніше, що воно менш помітно 

для страждаючого і проявляється не так відкрито» [121, с. 409]; також є згадка 

про злочин і кару з твердженням того, за Гесіодом (а згодом і за 

Ф. Достоєвським), «що покарання відбувається разом із злочином, в ту ж мить. 

Хто чекає покарання, несе його, а той, хто його заслужив, очікує його. Скоєне зло 

породжує муки» [122, с. 45]. Доброчинність добра під час небезпеки, цікавість як 

першородний гріх, розсудливість як те, що допомагає людині в розрізненні добра 

і зла, справедливість, яка «віддає кожному належне» [122, с. 198], бог, який є 

вільним як від чесноти так і від пороку, менше і більше зло, смерть як зло, яке 

заслуговує на повагу, смерть на самоті, законне зло «вбраної в мантію чесноти» 

[123, с. 330] – ось далеко неповний перелік тем, яких торкається в своїх 

«Дослідах» М. Монтень. Загалом, в основі філософських поглядів мислителя 

лежить скептицизм, який дає про себе знати як обережність в судженнях і сумнів 
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в можливості справжнього людського пізнання. На думку філософа, людський 

розум не в змозі осягнути суть абсолютної істини, а головними «супутниками» 

істинної чесноти є «щастя і насолода» (герой «Анни Кареніної», Стіва 

Облонський, висловлює схожі думки: «Треба одне з двох: або визнавати, що 

даний устрій суспільства справедливий, і тоді відстоювати свої права; або 

визнавати, що користуєшся несправедливими перевагами, як я і роблю, і 

користуватися ними із задоволенням» [174, с. 174]).  

Також, мусимо приділити увагу одному з найяскравіших представників 

філософської думки епохи Відродження, містику Я. Беме. Як пише М. Бердяєв: 

«Беме долає кордони грецької думки, грецький інтелектуалізм і 

інтелектуалістичну онтологію ... Беме близький до Геракліта у грецькій думці, але 

він є розривом з античною філософією» [24, с. 150]. Принцип єдності 

протилежностей у Я. Беме поширюється не тільки на зовнішній по відношенню до 

людини світ, а й на бога. В бозі перебувають протилежності в згоді: «У великій 

любові грають один з одним, обнімаються і борються між собою: то одна лежить 

зверху, то інша; і коли одна перемогла, то поступається і дає змогу піднятися на 

ноги іншій» [28, с. 141]. Добро, на думку містика, це щось єдине зі злом, але 

добро незмінно вище і тримає зло в підпорядкуванні. У добра є функція відбору, 

коли із злого виймається його якість і ставиться на послугу доброму, «Але це 

означає, що в наймогутнішій істоті приховується найбільш сильна схильність до 

зла. Таким є Люцифер – найкрасивіший і найміцніший з божих ангелів» [163, с. 

255]. Зло криється там, де можливий розрив між протилежностями. Має місце 

відокремлення частин, які раніше були в злагоді і та сама гра, згадана вище, 

перетворюється в жорстоку агресію і недоброзичливість. Злість і пристрасть 

більше не перебувають в рівновазі, що з усією необхідністю позначається на 

природі (з'являється фізичне зло) і через гріхопадіння на людині (моральне зло). 

Підсумовуючи сказане про Ренесанс, важливою, на нашу думку, згадкою 

буде та, що імморалізм, як «заперечення моралі взагалі», як вчення, а не як 

поведінкова орієнтація, став можливий в епоху Ренесансу саме завдяки свободі 

самовираження індивідуальності. Яскраво і наочно це явище проявило себе в 
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діяльності і творчості Н. Макіавеллі. На думку Т. Куннаса, автора «Державця» 

можливо аналізувати як мислителя, який скористався «каузальною мораллю 

єзуїтів» [98, с. 101], для яких досягнення мети, особливо в умовах 

контрреформації, виправдовує будь-які засоби. Абсолютно прагматична мораль 

Н. Макіявеллі це «освічений цинізм» [98, с. 103], і якщо тиран або полководець 

сприймаються як вбивці, то їм це приносить тільки користь, вважає флорентієць. 

«Гастрономія тирана», рецепти, які призначалися для Лоренцо де Медічі, дійсно 

вимагали від правителя деякої освіченості, проте, Н. Макіявеллі не підозрював, 

що його поради, за умови «сучасних технологій, передачі даних і грандіозних 

економічних механізмів наддержав» дадуть можливість «втілити макіявеллізм 

незрівнянно більш безсоромними засобами...» [98, с. 103]. Скажімо, для Гітлера та 

Сталіна, зло було «... виправданим в досить сумнівному значенні» [98, с. 104]. Але 

політичний мислитель має своє виправдання щодо таких жорстких поглядів. Як 

писав швейцарський історик Я. Буркхардт: «Його політична об'єктивність часом 

жахає своєю відвертістю, але вона виникла під час надзвичайних лих і небезпек, в 

такий час, коли люди вже ледве вірили в право або не припускали можливість 

справедливості» [49, с. 61]. 

Перш ніж рухатися далі в нашому викладі і звернутися до філософсько-

етичного підґрунтя Нового часу, слід приділити увагу деякому проясненню щодо 

місця мислителів цього періоду в загальному історико-філософському процесі. 

Вважаючи, що філософія розуміється через розміщення тієї чи іншої теорії, або 

напряму і його представників, на шкалі філософського процесу, ми можемо 

переконатися у важливості спадкоємності або полеміки в поглядах і судженнях, 

що відіграє досить істотну роль в історичному процесі пошуку істини. Порубіжжя 

між Премодерном і Модерном, вододіл, який утворився, став особливо очевидним 

після появи праць таких авторів як Г. Галілей, Ф. Бекон, І. Ньютон і світ, який був 

відкритий наново, став назавжди іншим: «... Над Європою вже займався новий 

світанок, що почався в Італії і охопив Францію, Англію і північ Європи. Декарт і 

Гоббс вже писали свої твори, відкриття Галілея, Кеплера і Гарвея зайняли своє 

місце в загальновизнаній системі знання. Возвеличення розуму витіснило сліпі 
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поривання духу» [73, с. 247]. У нашому екскурсі буде незайвим виявити ті 

фундаментальні реформи, які послужили базовим матеріалом для накреслення 

кордонів між «старим» і «новим». 

Засадничі принципи філософування, для Античності і Середньовіччя, 

грунтувалися на міцній основі платонізму та аристотелізму. Відмінність між 

поглядами вчителя та його учня така: за Платоном ідеї існують до речей, 

передують їм і можуть існувати без них, тобто ідеї первинні. Для Аристотеля ідеї 

існують в речах: нам дано деяке явище і це явище завжди двоїсте (форма/матерія). 

Не існує, згідно зі Стагіритом, матерії окремо від ідеї, а імена присутні всередині 

речей як їх невід'ємний дух. У середньовічній схоластиці, виходячи з теології як 

уявлення про трансцендентного бога, формується три ключові позиції, які і 

складають основний історико-філософський, интелектуально-полемічний 

конструкт: платонізм (крайній реалізм, ідеалізм, Іоанн Скот Еріугена), 

аристотелізм (помірний реалізм, Фома Аквінський), номіналізм (Вільям Оккам, 

францисканці). Важливо відзначити те, що номіналісти стверджували, на 

противагу двом вище згаданим напрямам, що загальні поняття виникають у 

процесі пізнання і поза людським розумом, тобто, реально не існують. Новий час 

з'являється як опонентне мислення щодо платонізму, аристотелізму, томізму, а 

повернення до античності відбувається за допомогою атомізму (Демокріт, Епікур, 

Лукрецій) і переосмислення парадигм номіналістів. 

Антична, а потім і середньовічна, фізика передбачає, що є образ світу, який 

структурований виходячи з певного ідеального проекту, замислений раніше або 

існуючий по факту – це вчення Аристотеля про природні місця [7, с. 123-160]. Так 

ним пояснювався рух. Предмет рухається тому, що у нього є мета руху, тобто 

його природнє місце. Таким чином, будь-яка річ (сонце, місяць, вітер, люди) 

прагне в своєму русі до визначеної мети. Така структура простору має не тільки 

кількісні, але й якісні особливості, тому, скажімо, небо набуває сенсу, як те, що 

складається з духовної субстанції. За Г. Галілеєм простір має інші властивості і 

рух – відносний. Кінцевих природних місць не існує, тому рух має каузальну 

природу, а не телеологічну, ентелехійну. Тобто рух відбувається тому, що один 
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атом стикається з іншим і речі як такі нікуди не прагнуть. Всесвіт, про який почав 

говорити Г. Галілей і який до нього набував зовсім іншого вигляду це і є те, з чим 

матиме справу нове наукове бачення, що оформилося в Новий час. 

Засновник новоєвропейського емпіризму Ф. Бекон, розвиваючи ідеї 

номіналізму стверджував, що природа являє собою сукупність предметів, які не 

володіють ніяким духовним виміром, які представляють лише самих себе, а будь-

які їх комбінації або об'єднання є не що інше як діяльність людського розуму. Зло 

для Ф. Бекона бачиться в контексті чогось зайвого, що не заслуговує на увагу 

«мудрих людей». Таке явище як помста, наприклад, має регулюватися законом, і 

«Немає нікого, – пише Ф. Бекон – хто робив би зло заради нього самого, але всі 

чинять його заради зиску, або задоволення, або честі, або тому подібного; чому ж 

я повинен сердитися на людину за те, що вона любить себе більше, ніж мене? А 

якщо хтось зробив зло просто через свою злобливу натуру, що з цього? Адже це 

схоже на шип або колючку, які колють і дряпають, тому що по-іншому не 

можуть» [52, с. 359]. Ф. Бекон стверджує, що завдання науки і філософії полягає у 

встановленні панування над об'єктами зовнішнього світу. Головною, як ми 

вважаємо, відмінністю між філософською програмою Ф. Бекона і його 

попередниками є те, що англійський філософ, в дусі номіналізму, вважав речі 

непорозумінням, яке перед нами юрмиться, а сукупністю цих натовпів є природа, 

і наше завдання не пізнати цю природу, пізнати її дух, а перемогти, підкорити, 

підпорядкувати світ через досвід і саме з цього часу починає існувати сучасна 

наука (зазначимо тут, що «…світове панування над природою обертається проти 

самого мислячого суб'єкта, від нього не залишається нічого, крім як раз того вічно 

одного і того ж "Я мислю", якому належить супроводжувати всі мої уявлення. І 

суб'єкт, і об'єкт стають нікчемними» [185, с. 42]. Це і є одним з головних нюансів 

діалектики Просвітництва). До Ф. Бекона, людина античності або середньовіччя, 

споглядала космос і бачила в ньому додатковий вимір: або ідеї, які стоять за 

предметами, або сліди божественної могутності, творчості, осягаючи які людина 

може сподіватися на порятунок. До Ф. Бекона космос був якісним, живим та 

одухотвореним, тому він міг бути навіть моральним. 
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Далі, безумовно, неможливо обійти увагою знову ж англійського філософа, 

Т. Гоббса. Як і для Ф. Бекона, зло для нього досить відносне поняття: «Який би не 

був об'єкт будь-якої людської пристрасті, або бажання, – це саме те, що людина 

називає для себе добром; об'єкт своєї ненависті і відрази він називає злом, а об'єкт 

зневаги – дурницею і дрібницею. Тому що слова «добро», «зло» і «дрібниця» 

завжди вживаються у відносному значенні в залежності від того, хто їх вживає, 

так як ніщо не буває таким просто і абсолютно, і ніяке загальне правило про те, 

що є добро і що – зло, не може бути взято з природи самих об'єктів, а 

встановлюється або кожною окремою людиною відповідно до своєї особистості 

(там, де немає держави), або (в державі) особою, що представляє державу, або 

арбітром, або суддею, якого люди, що розходяться в думках, оберуть за взаємною 

згодою і чиє рішення вони зроблять зазначеним правилом» [67, с. 39]. На думку 

Т. Гоббса зло поділяється на три категорії: «... зло в обіцянці, зване римлянами 

turpe; зло в дії і в результаті, зване ними «неприємне», «тяжке», і зло як засіб – 

«марне», «невигідне», «шкідливе»» [67, с. 40]. Автор твору «Левіафан» також 

знаходиться в традиції номіналізму і ставить перед собою завдання розглянути 

сукупність суспільства як систему природних тіл – перенесення підходу 

номіналізму на суспільство. Наслідуючи античній традиції, зокрема Плавту, 

Т. Гоббс говорить «людина людині вовк» [66, с. 271], людина є  агресивною 

інстанцією, яка діє виходячи з власних інтересів, а уявлення про мораль є 

штучними і другорядними впливами, які людський егоїзм здатний перевернути і 

зруйнувати. Природній стан людського суспільства прирівнюється до атомів 

Демокріта, і з цього робиться висновок про атомарну природу цього суспільства. 

Таким чином, з'являється базовий конструкт, як одна з базових причин появи 

новоєвропейської соціології і демократії – соціальний контракт – тобто атоми 

укладають договір. Цим Т. Гоббс особливо специфічний, тому як саме він вперше 

переносить концепти атомізму і номіналізму на соціальну сферу, він є головним 

теоретиком політики Нового часу, нарівні з Ж. Боденом, автором теорії про 

«державний суверенітет».  
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Неминуче повинні бути згадані такі автори як Б. Паскаль, для якого мисляча 

точка, носій духу в світі, знаходиться в гігантському, нескінченному  всесвіті, яка 

виявилася випадково в цьому світі, без збагненної логіки, без зв'язку з ідеями, 

провидінням, богом, без якісного космосу, і Б. Паскаль викликує «У величезності 

всесвіту людина – така крихітна точка, що він відчуває скоріше страх перед 

нескінченністю цих німих просторів, ніж захват від краси їх впорядкованого 

устрою» [137, с. 24] – тим самим стверджуючи якусь надсумну картину буття, 

песимізм і драматичний дуалізм суб'єкта та об'єкта. Б. Спіноза, для якого бог 

знаходиться не в трансцендентному вимірі і до світу, а у світі, тим самим 

продовжив ренесансну традицію рефлексії в рамках пантеїзму. Згідно з вченням 

Б. Спінози, якщо ми не можемо знайти бога поза світом, отже, бог повинен бути 

всередині світу, тому, так як все розумно, природа розумна і суб'єкт 

ототожнюється з об'єктом. Таким чином, спекулятивну онтологію середньовіччя в 

Новий час змінила натурфілософія. Моральне зло стали розглядати в світлі знання 

про природу. Етика збігається з натурфілософією. В основі онтології і 

натурфілософії лежить ідея єдності буття і свідомості. Як вважав Б. Спіноза, все 

існуюче, у тому числі і зло, має бути представлене у свідомості, сутність тотожна 

вічній істині, при цьому існування абсолютної досконалості для філософа є 

цілком достовірним. Для Б. Спінози добро і зло не виступають як даність 

пізнання, а тільки як різні способи уяви, отже, зло для Б. Спінози, це неправильне 

розуміння, яке виключає опору на нормативний метод. Іншими словами, в акті 

самопізнання розум відкриває «як належить пізнавати», а те, як не належить, і є, 

згідно Б. Спінози, зло: «…Кожен існує за вищим правом природи, і, отже, кожен 

за вищим правом природи робить те, що випливає з необхідності його природи. А 

тому кожен за вищим правом природи міркує про те, що добре і що погано, по-

своєму піклується про власну користь, мстить за себе і прагне зберегти те, що 

любить, і знищити, що ненавидить. Якби люди жили за керівництвом розуму, то 

кожен володів би цим своїм правом без будь-якої шкоди для інших» [166, с. 553]. 

Р. Декарт, безсумнівно, є однією з ключових фігур філософії Нового часу. 

Якщо для Передмодерну здивування і віра становлять важливий процес пізнання, 
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то для Р. Декарта характерним є скепсис. Саме автор «Міркування про метод» 

поставив на перше місце в міркуванні про правила істинного підходу в науці 

сумнів: «Ніколи не приймати за істинне нічого, що я не визнав би таким з 

очевидністю, тобто ретельно уникати квапливості та упередження і включати в 

свої судження тільки те, що представляється моєму розумові настільки ясно і 

чітко, що жодним чином не зможе дати нагоду для сумніву» [74, с. 260]. На думку 

французького філософа, є тільки дві речі, які можливо аксіоматично прийняти без 

сумніву: res cogens (суб'єкт, мисляча річ, а значить існуюча) і res extenca (річ 

протяжна, об'єкт). Онтологічний аргумент виводиться з мислення. Звідси 

подальший розвиток логіки Р. Декарта: «... якщо я маю сумнів, отже, моє буття не 

цілком абсолютне, бо я сповна ясно бачив, що повне розуміння – це щось більше, 

ніж сумнів, я став шукати, звідки я набув здатності мислити про щось більш 

досконале, ніж я сам, і зрозумів з усією очевидністю, що це повинно прийти від 

того, що за своєю природою дійсно більш досконале» [74, с. 269]. При цьому 

головним є мислення, яким наділяється кінцева духовна субстанція, а  субстанція 

бога є нескінченною.  

«Раціоналістична етика демістифікувала аморалізм і представила його у 

вигляді глупоти, обмеженості, самообману» [163, с. 168]. Не зважаючи на 

радикальність відкидання колишніх теорій з поля зору мислителів Нового часу, 

деяке річище традиційного все ж зберігає свою актуальність під ракурсом 

етичного. Після Аристотеля, розуміння зла як дисгармонії, деякої духовної 

дисфункції перейняв Р. Декарт. Він використовував розрізнення Аристотелем 

порочності і нестриманості для опису відносин між пороками і пристрастями. 

Наочно це можливо описати наступним чином: у розпорядженні людини є сім 

почуттів, серед яких два – внутрішні, інші п'ять – зовнішні. Одне з внутрішніх 

почуттів Р. Декарт визначає як те, що «включає голод, спрагу та інші природні 

ваблення» [74, с. 408], інше «залежить переважно від тонкого нерву, що йде до 

серця, а також від нервів діафрагми та інших внутрішніх частин» [74, с. 409]. 

Саме це останнє Р. Декарт і вбачає в якості природної причини, яка служить для 

появи таких пристрастей як «радість, сум, любов, гнів і всі інші пристрасті» [74, с. 
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409]. Картезіанська етика говорить нам, що пристрасті самі по собі не погані і не 

хороші. Скажімо, пристрастю може бути любов, яка об'єднує в суб'єкті бажання 

володіти об'єктом і бажання йому добра. Якщо ці два бажання компенсують один 

одного, об'єднані, то і пристрасть знаходить позитивні конотації, але таке 

об'єднання відбувається тільки на підставі розумного пізнання, яке приборкує 

пристрасті, робить їх більш повними, вагомими і доброчесними. У тому випадку, 

якщо бажання добра об'єкту відсутнє, а бажання володіти є єдиною причиною 

любові, то, на думку Р. Декарта, виникають аморальні якості, такі як 

честолюбство, корисливість і хтивість. В цьому випадку пізнання виявляється 

хибним, так як любов породжує моральні пороки, точніше замість любові 

з'являється тільки ненависть, яка хоч і захищає від зла, але, при цьому, відвертає 

від блага в об'єкті. Мислитель вважає, що немає такої речі, в якій не помістилося 

б, нарівні зі злом, також і добра. Тобто ненависть це безвихідь, помилкова гілка 

пізнання, тому що може тільки захистити від зла, але приховує від суб'єкта 

пізнання блага. Отже, для Р. Декарта зло це відсутність заснованого на волі (як 

здатності розуму приборкувати і направляти пристрасті), істинного пізнання, яке 

дає можливість скеровувати пристрасть в потрібному напрямі. Воля може бути 

причиною аморалізму, якщо, підкоряючись пристрастям «віддає перевагу 

перебуваючій на поверхні хибі, на противагу важко здобутій   істині» [163, с. 155]. 

Філософія дуалізму Р. Декарта, з її акцентом на суб'єкті, буде в подальшому 

розвинена в соліпсизмі Дж. Берклі, який скаже, що існує тільки суб'єкт і що світ 

існує тільки в нашому сприйнятті. 

Аналізуючи філософію Нового часу важливим і значним буде наше 

звернення до спадщини Г. Лейбніца. Уродженець Лейпцига, написавши свій 

програмний етичний твір «Проби теодицеї», зробив спробу помирити своє 

монадичне бачення буття з догматами християнства. Монада, за Г  Лейбніцем, 

будучи «простою субстанцією» входить до складу складної, не має частин, 

володіє великим різноманіттям, при цьому кожна монада, володіючи властивими 

лише їй якостями, відмінна від іншої, а тому не має однакових монад в світі. 

«Усім простим субстанціям, або створеним монадам, можливо дати назву 
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ентелехій, бо вони мають в собі відому досконалість і в них є самостійне 

цілковите самозначення, яке робить їх джерелом їх внутрішніх дій і, так би 

мовити, безтілесними автоматами» [101, с. 416]. Філософ вважає, що саме монади 

створюють розумоосяжний світ. Завдяки сприйняттю (перцепції) і прагненню, 

монади здатні на зміни у своєму внутрішньому житті. Душі, для Г. Лейбніца, це 

такі монади, які досягли рівня апперцепції, мають більш чітке сприйняття, а 

також володіють пам'яттю. Г. Лейбніц полемізує з Р. Декартом в тому, що «... 

картезіанці зробили велику помилку, вважаючи за ніщо неусвідомлювані  

сприйняття. Це ж змусило їх вважати, ніби лише духи бувають монадами і що 

немає зовсім душ або інших ентелехій; тому ж вони, розділивши ходячі думки, 

змішали тривалу непритомність зі смертю у суворому сенсі» [101, с. 415]. 

Монада, це одночасно все, це не душа, не ідеї, вона не є ані духом, ані суб'єктом, 

але в ній представлені всі форми поєднань, всі знання, монада свідомо несе в собі 

абсолютно все, це тотальність, всемудрість і «Бог абсолютно досконалий, так як 

досконалість є не що інше, як величина позитивної реальності, взятої в суворому 

сенсі, без тих меж і кордонів, які існують в речах, які нею володіють. І там, де 

немає ніяких кордонів, тобто в Бозі, досконалість абсолютно нескінченна» [101, с. 

420]. Недосконалість творінь Г. Лейбніц пояснює наявністю їх власних кордонів, і 

«саме цим вони і відрізняються від Бога» [101, с. 420]. Божественна  

всемогутність обмежена божественним розумом, і тому створені речі мають різні 

ступені досконалості і саме наслідком недосконалості речей є моральне зло, 

тобто, за Г. Лейбніцем, гріх. Мислитель розділив зло на три види: метафізичне, 

фізичне і моральне, встановивши між ними безпосередній зв'язок. Метафізичне 

зло обумовлюється недосконалістю речей, істот, в силу того, що бог творив 

виходячи з вічних ідей, а тому цей світ кращий з можливих світів. Але 

метафізичне зло неминуче тому, що світ речей і істот недосконалий, тому 

наявним є гріх. Людина має свободу волі, а інтелект його обмежений, тому він 

грішить. Фізичне зло, або страждання, на думку Г. Лейбніца виникає як наслідок 

морального і є справедливим: «Правильно, що часто страждають через погані 

вчинки інших людей; але якщо ми не беремо участі в злочині, то ми повинні бути 



84 
 

впевнені, що ці страждання готують нам найбільше щастя» [102, с. 297]. 

Німецький мислитель впевнений, що ми живемо в кращому зі світів і «Якби 

навіть на частку людського роду випадало більше зла, ніж добра, то і це треба 

було б виправдати у ставленні до Бога, так як в універсумі існує незрівнянно 

більше добра, ніж зла» [102, с. 309]. У філософії Г. Лейбніца моральне зло 

розуміється як дисгармонія, яка проявляє себе в інтелектуальній та інстинктивній 

сторонах психіки. Моральні інстинкти, такі як людяність або відраза до огидного 

від природи закладені в нас, але вони не є непорушними, так як їм протистоять 

тілесні потреби. Для того, щоб тілесні потреби і прагнення не притупили моральні 

інстинкти, необхідними є пізнання і розуміння. Однак, інтелектуальна сторона, 

скеровуючи процес гармонізації двох психік в сторону пізнання і розуміння, може 

спрямовувати волю тільки в такий спосіб, за допомогою якого «… розум може 

детермінувати волю відповідно до переважаючих сприйняття і аргументів, але 

способом, який при всій своїй достовірності і незаперечності переконує, не 

примушуючи» [102, с. 175]. 

Підсумовуючи, важливо зауважити, що саме з початком Модерну ми 

вступаємо в епоху демократії (тобто атомарного уявлення про світ, як про 

штовханину атомів, які в змозі щось організувати попередньо склавши деяку 

угоду), що породжує уявлення про демократичний устрій, про суспільство як 

соціальний контракт. У природничо-наукових концепціях філософів, які створили 

базову топіку Нового часу, можна побачити основи соціальної філософії, 

політичної систематики, демократії, толерантності, прав людини, уявлення про 

індивідуальну свободу і лібералізм, як право індивіда рухатися в якому завгодно 

напрямку без виявленої згори жорсткої мети. У Новий час на філософсько-

науковому рівні були створені передумови того суспільства (його культури, 

науки, техніки, політичних інститутів, цінностей, етики) в якому ми живемо. 

М. Гайдеґер висловив сутність цього явища через поняття «постав», що означає 

«…початок тієї установки, яка ставить, тобто змушує людину виводити дійсне з 

його таємності способом поставлення його як перебуваючого-в-наявності» [184, с. 

229]. Німецький філософ вбачає у фізиці Нового часу, особливо в ранніх її 
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формах, в першу чергу основу для появи «сутності сучасної техніки», так як 

«захоплююча зосередженість на поставляючому  розкритті таємного панує вже в 

цій фізиці» [184, с. 230].    

Подальший розвиток теми онтологічного обґрунтування морального добра 

здійснив І. Кант. Ідея повинності протиставляється причинній обумовленості 

буття. І. Кант виступає від імені розуму, апелюючи до розумності, яка повинна 

сприяти культурі, поєднуватися з нею на основі повинності, підкоряючись тільки 

моральному принципу і нічому іншому. За І. Кантом, уявлення про добро, зло і 

моральні цінності не може вирости на грунті філософської антропології, 

природознавства або онтології, філософ вважав, що зло пов'язане з 

гносеологічною проблемою – «апріорною впевненістю розуму». 

Активною та дієвою для І. Канта є етика, яка обґрунтовує вчинки, а ті, в 

свою чергу, є моральними у вищому сенсі слова. Основу їх складають апріорні 

закони моралі. Їх апріорність в їх безумовній і абсолютній всезагальності. Це не 

означає, що люди завжди їх усвідомлюють, а тим більше, завжди їм наслідують, 

або всі окремі закони і правила можуть бути викреслені з них виключно 

дедуктивним методом. Апріорні закони моралі не є показаннями до конкретних 

вчинків. Вони лише є формою будь-якого конкретного морального 

волевиявлення, яке дає їм більш загальний напрямок. Апріорні закони є наслідком 

єдиного верховного морального принципу – категоричного імперативу: «Для того 

щоб чисте пізнання розширити практично, має бути a priori дано намір, тобто мета 

як об'єкт (волі), який незалежно від усіх теоретичних основоположень 

представляється практично необхідним через імператив, що безпосередньо 

визначає волю (категоричний); цей об'єкт тут вище благо» [90, с. 468]. Це 

імператив аподиктичний, необхідно безумовний. Як і гіпотетичні імперативи, він 

випливає з людської природи, але вже не з емпіричної, а з трансцендентної. 

Категоричний імператив не залежить від емпіричних потягів. Він не визнає ніяких 

«якщо» і вимагає чинити морально заради самої моральності, а не якихось інших, 

в кінцевому підсумку, приватних цілей. При цьому, згідно з І. Кантом, 

припущення про присутність в людській природі зла є основою існування свободи 
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і моральної відповідальності. Коренем усього зла для І. Канта є так зване 

радикальне зло – «… природній  нахил до злого, оскільки він завжди відбувається 

з власної вини, ми можемо назвати одвічним (radikales), природженим (і тим не 

менш нами самими набутим) злим в людській природі» [91, с. 35] – яке передує 

всім іншим формам зла, в тому числі і моральному злу, воно не містить в собі 

ексцентричності, лиходій І. Канта зовсім не диявол – це зло можна назвати 

звичайним або ординарним злом. Філософ вважає, що у кожної людини є 

схильність підкоряти моральні спонукання позаморальним, тобто він згоден бути 

моральним, але тільки так, щоб це відповідало його вигоді. Ця схильність до 

«перевертання мотивів» і є результатом моральної зіпсованості людини, 

вираженням початкового зла в його природі. Це зло не є абсолютним злом, 

скоріше це те, що лежить в основі різноманіття скоєних людиною поганих 

вчинків, які не обов'язково повинні бути особливо обурливими і потворними. 

Радикальність кантівського зла не виявляється в злочинах, скоєних з особливою 

жорстокістю, радикальність слід розуміти як глибину моральної зіпсованості, 

пріоритет егоїзму. Таким чином, людина, яка представляється іншим взірцем 

моральності, цілком може виявитися по своїй суті негідником або лиходієм. Якщо 

людина, на думку німецького мислителя, веде праведне життя лише для того, щоб 

оточуючі сприймали його як праведника, а не тому, що так ця людина вважає за 

потрібне робити, керуючись веліннями своєї совісті і моралі, то, відповідно до 

трактування автора «Критики практичного розуму», ця людина – злодій. При 

цьому його злодійство виявляється не стільки у прямій, неопосередкованій дії, 

скільки в тому, що ця людина є брехун. Як зазначає А. Прокоф‘єв, 

«Обгрунтування заборони на брехню у Канта пов'язане з невідповідністю 

брехливих тверджень, що ставлять за мету обдурити іншу людину, категоричному 

імперативу в його першому й другому формулюваннях» [145, с. 62]. Проте, також 

варто зауважити, що теорія радикального зла, яка тісно пов'язана з найбільш 

страшними проявами людської жорстокості, цілком обходиться без постулювання 

власне принципу диявольської волі. Такі вчинки повинні бути пояснені в світлі 

егоїзму, який, посилюючись, неухильно веде людину до повного морального 
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розкладання. Навіть повністю деморалізовані суб'єкти здійснюють зло прагнучи 

не до нього як такого, а з іншої причини, а саме через власний егоїзм. Наслідки 

радикального зла, вважає І. Кант, різноманітні, і його теорія змушує замислитися 

про те, що звичайні «грішки» пускають у хід той же глибинний принцип, який 

лежить в основі злочинів, скоєних з особливою жорстокістю.  

І. Кант розрізняє три ступені зла: 

1. Слабкість або нестійкість характеру, під якою розуміється нездатність 

суб'єкта послідовно дотримуватися благих намірів. 

2. Неохайність (unlauterkeit). Тобто змішана мотивація, при якій суб'єкт 

керується не тільки міркуваннями моралі. 

3. Зловмисність і порочність. Тобто схильність суб'єкта робити вибір на 

користь зла.  

Перші два ступені описуються як ненавмисні, третій описується в 

зворотному значенні. Навмисність третього ступеня не означає вибір зла як 

такого, а висловлює лише те, що суб'єкт послідовно ставить власні інтереси вище 

моралі, проявляючи егоїзм. Моральне зло полягає в підпорядкуванні норм моралі 

власним нахилам, а радикальне зло – це вільний вибір на користь власної 

схильності до такого підпорядкування. Виходячи з цього, радикальне зло передує 

всім аморальним вчинкам. Моральне зло обумовлено радикальним, так як 

радикальне зло є передумовою для формування будь-якої максими, яка навмисно 

порушує закони моралі [159, с. 145-147]. 

Схема скоєння радикального зла за І. Кантом виглядає наступним чином: 

зазначається, що звершення радикального зла є можливим в тому випадку, якщо 

вимоги моралі усвідомлені (носій зла усвідомлює закони моральності, причому 

сама по собі моральність не є мотивом до дії), тобто суб'єкт в цьому випадку може 

бути названий лиходієм, так як виникає відповідальність за виникнення цього зла. 

Джерелом зла приймається вибір, умови якого відомі, причому джерелом зла не 

може бути натура – раціональна або чуттєва, це для І. Канта неважливо. Вибір 

проявляється як той, де суб'єкт дії володіє знанням про кожен з двох практичних 

принципів, що складають цей вибір – вибір між моральністю і егоїзмом. Для 



88 
 

прийняття такого рішення слід усвідомити закони моральності, але для цього 

усвідомлення необхідно перейнятися почуттям поваги по відношенню до цих 

законів. Повага, яку ми відчуваємо, виявляє себе в почутті провини, воно ж є 

єдиною дорогою до пізнання законів моральності. Однак відчувати це почуття 

поваги можливо тільки внаслідок порушення законів моральності і тільки через це 

порушення пізнається свобода. Огида (яку повинна відчувати людина, яка чинить 

аморально) по відношенню до самого себе має говорити людині про її особисту 

свободу і про моральний обов'язок. У той же час, важливо помітити, що І. Кант не 

зміг дати переконливого пояснення того, яким чином реалізується можливість 

початкового вибору зла.  

У німецькій класичній філософії діалектика добра і зла стала свідомою і 

збагатилася принципом історизму. Моральність і аморальність були окреслені  як 

протилежні, але необхідні моменти у розвитку духу. Їм передує, за Г. Гегелем, 

ступінь невинності – природної і безпосередньої єдності духу з природою, коли 

людина ще не піднялася до розрізнення добра і зла, і тому не була доброю або 

злою, подібно до тварини або предмету. Людський дух виходить з цього стану 

через необхідність. Виходячи на рівень самосвідомості людина, розуміє себе як 

суб'єктивність, відмінну від об'єктивного. Зло розглядається як щось об'єктивне, 

але без власних основ. Джерелом зла є та сама причина, що і добра. Г. Гегель 

стверджує, що відносини між добром і злом полягають в тому, що перше має 

зробити зло своїм внутрішнім змістом і подолати його, використавши всі його 

потенції. Зло є скінченність, розірваність і відчуженість, добро – єдність і 

тотальність. Зло – співіснування, добро – синтез. «Без протилежності немає духу, 

але в розвитку все залежить від того, яке положення ця протилежність займає по 

відношенню до опосереднення і споконвічної єдності» [63, с. 14] – це  ключове 

положення в гегелівській діалектиці добра і зла. Моральність вище за 

аморальність в силу того, що перша містить в собі останню в знятому вигляді. 

Єдиним джерелом моральності й аморальності виступає, за Г. Гегелем, свобода 

[163, с. 258-259]. 
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Ф. Ніцше продовжив гуманістичну традицію західноєвропейської філософії 

переосмислення античної спадщини, а також ввів «в широкий філософський 

ужиток» поняття «імморалізм». Тлумачення імморалізму Ф. Ніцше основане на 

критиці культури і філософії, які, в свою чергу, спираються на християнську 

мораль. Однак його критика спрямована не стільки на мораль як таку, а на 

загальноприйняті норми поведінки. Ф. Ніцше вважає, що мораль не становить 

єдності і загальноприйнятий її статус не що інше, як свідчення «чередної 

тварини»: «Мораль в Європі є нині мораль чередних тварин: це, таким чином, на 

наш погляд, тільки один вид людської моралі, окрім якого, до якого і після якого 

можливі або повинні бути можливі багато інших, перш за все вищі, моралі» [132, 

с. 651]. Аналізу піддаються традиційні моральні ідеали, такі як добро, любов, 

співчуття, і через призму «природи», «інстинкту», «волі до влади» філософ 

приходить до висновку, що перші «не сприяють зміцненню життєвої сили 

індивіда», але навпаки, роблять його слабким і немічним. Для мислителя «...егоїзм 

є суттєва властивість знатної душі; я маю на увазі під нею непохитну віру в те, що 

істоті, «подібній до нас», повинні підкорятися і приносити себе в жертву інші 

істоти, і це природньо. Знатна душа приймає цей факт власного егоїзму без будь-

якого знаку питання, не відчуваючи в ньому ніякої жорстокості, ніякого 

насильства і свавілля, навпаки, вбачаючи в ньому те, що, можливо, є коренем в 

первісному законі речей, – якби вона стала підшукувати йому ім'я, то сказала б, 

що «це сама справедливість»» [132, с. 729]. Егоїзм, гордість, презирство до 

міщанства і посередності, яскраво виражена індивідуальність, на думку Ф. Ніцше, 

сприяють розвитку сильної особистості. «Втім, ідея життя, котре, мовляв, завжди 

має рацію і не мусить соромитися ані звітуватися ні перед ким, досить швидко 

перейшла зі сфери рафінованої філософії в площину ідеологічної «обробки» мас 

— тих самих мас, яких так зневажав Ніцше» [114, с. 194]. 

Два інших великих напрями в етиці – екзистенціальний і формально-

логічний – об'єднує неприязне ставлення до метафізичного минулого філософії 

моралі. Обидва напрями відмовляються від гегелівської «тотальності буття» і 

прагнуть створити своє поняття реальності. Для екзистенціалістів їм стає 
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«екзистенція», для неопозитивізму – «мова». Філософія позитивізму, а потім і 

неопозитивізму, звертається до питання про зло за допомогою свого аналітичного 

стилю мислення. Формально-логічний погляд на етику відмовляється від 

метафорично-суггестивного способу міркування, застосовує ретельне визначення 

ключових понять, прагне до логічної прозорості етико-мовних побудов. Головним 

критерієм наукової осмисленості будь-якого висловлювання вважається його 

верифікованість. Однак, моральне судження, наприклад про оцінку вчинку 

конкретної людини, визначити неможливо, воно ставить оцінюючого в глухий 

кут. Адже вчинок може тлумачитись і як добрий, і як злий залежно від того, з якої 

точки зору його розглядати. Таким чином, неможливо визначити істинна чи 

помилкова моральна норма. Відповідно, нормативна етика повинна бути 

виключена зі сфери науково-філософського дослідження, хоча вона має право на 

існування, наприклад, в якості ідеології. Оскільки етичні судження не 

відповідають критерію верифікації і, отже, не несуть ніякої інформації про речі і 

події, за ними залишається лише емотивна функція, завдяки якій вони можуть 

служити одним із засобів міжлюдського спілкування. Однак, як зазначає 

В. Малахов, «Являючи собою надзвичайно широку й різноманітну галузь 

досліджень на межі власне філософії, логіки та лінгвістики, філософія мови 

загалом має на меті як філософське осмислення мови й мовлення, так і 

використання певних закономірностей останніх для прояснення низки 

традиційних філософських проблем» [114, с. 812]. Основними представниками 

цього напряму є Б. Рассел, Дж. Остін, Н. Хомський.  

Для екзистенціалістів, навпаки, реальному існуванню в часі і просторі 

передує особливий набір апріорних умов існування, званих екзистенцією. 

Екзистенція неподільна і незмінна, завжди передує реальному існуванню і 

відкривається тільки в обміжній ситуації. Екзистенція завжди переймається своїм 

власним існуванням, проявляючи себе в першу чергу як турбота. Головна турбота 

екзистенції – тривога з приводу автентичності існування: чи несе людина повну 

відповідальність за своє існування. Сенс екзистенціалізму в тому, що сутність 

людини проявляється в глибині його переживань (надії, тривоги), в унікальності 
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людської особистості, в «обміжній ситуації» вибору, у визначенні сенсу і мети 

життя, і в тому, що в свободі людина знаходить справжнє буття – «саме 

розташування моїх кінцевих цілей характеризує моє буття, ототожнене з 

початковим фонтануванням (jaillissement) моєї волі. І це фонтанування є 

екзистенція» [157, с. 667]. Проте, відчуження людини і антагонізм між внутрішнім 

і навколишнім світом, абсурд і самотність, її закинутість в повсякденність, 

непотрібність – незалежно від свого результату життя набуває сенсу тільки перед 

обличчям смерті. Існувати – означає існувати перед обличчям смерті, тільки вона 

може вказати людині остаточну цінність прожитого життя. Тут проявляються 

потенційні можливості особистості, часом невідомі їй самій. Так як світ схильний 

до смерті й скеровується нею – «вона є вищим злодіянням» [167, с. 285] – одже, 

зло невикорінне й вічне. Існування принципово відрізняється від поняття життя. 

Життя може проявляти себе сильніше чи слабше, шляхетніше або низинніше, 

ділитися на різні періоди. Існування неподільне, незмінне, воно – до подібних 

визначень. Або воно є, або його нема. Існування – система апріорних (попередніх) 

умов людського буття, відкривається тільки в обміжній ситуації. 

Екзистенціалісти, відкидаючи загальну мораль заради свободи вибору, редукуючи 

моральні принципи до безстрашності і мужності перед фактом свободи і «ніщо» 

йдуть від проблеми добра і зла до твердження про дуалістичність світу, в якому 

немає чітких меж між добром і злом, який сприймається як щось єдине і 

нерозрізнене. Спираючись на поняття плюралізму істини (істин стільки ж, скільки 

свідомостей), екзистенціалісти відкидають загальноприйняті етичні цінності та 

створюють екзистенціальну етику, одним з ключових понять якої є свобода. 

Свобода в екзистенціалістській філософії – це вибір, який робить особистість у 

відповідності зі своєю екзистенціальною істиною. «Вільний вибір» здійснюється в 

«обміжній ситуації», тобто, знову ж таки, на межі смертельного ризику. 

«Є лише одна по-справжньому серйозна філософська проблема –   проблема 

самогубства» [167, с. 223] – пише  французький письменник А. Камю, тим самим 

стверджуючи життя, як щось неочевидне, як те, що не варто розглядати з точки 

зору сенсу, а тому слід визнати абсурдним. Людське існування і його бажання 
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значущості стикається з глобальністю всесвіту, і «всесвіт раптово позбавляється 

як ілюзій, так і знань, людина стає в ньому сторонньою» [167, с. 225]. Абсурд слід 

розглядати як філософську установку при знаходженні «сенсу і підстав» в світі, як 

прийняття безглуздості буття – «Неважко  пояснювати світ, якщо заздалегідь 

відомо, що він з'ясовний» [167, с. 251]. А. Камю звертається до образу 

будівельника і царя Коринфу, першого, хто скористався серед еллінів хитрістю і 

обманом, мова йде про Сізіфа. Але для філософа образ страждань того, хто ввів в 

оману богів бачиться в іншому світлі. Безумовно це «абсурдний герой», але він 

наділений свідомістю (тому він трагічний), і саме в цьому і полягає за А. Камю 

сила і міць цього образу. Показово те, що зло для А. Камю, за своєю суттю, те ж 

саме, що і для Г. Арендт – тобто відсутність свідомості, машинальність, 

автоматизм буття. Французький мислитель це описує не явно, але для нього «Цей 

міф трагічний, оскільки його герой наділений свідомістю. Про яку кару могла б 

йти мова, якщо б на кожному кроці його підтримувала надія на успіх? 

Сьогоднішній робітник живе так все своє життя, і його доля не менш трагічна. 

Але сам він трагічний лише в ті рідкісні миті, коли до нього повертається 

свідомість. Сізіф, пролетар богів, безсилий і бунтуючий, знає про нескінченність 

своєї сумної долі; про неї він міркує під час спуску. Ясність бачення, яка повинна 

бути його мукою, обертається в його перемогу. Не існує долі, що її не перемогло б 

презирство» [167, с. 306], а в «Чумі» автор наслідує сократівському баченню: 

«Зло, що існує в світі, майже завжди результат невігластва, і будь-яка добра воля 

може завдати стільки ж шкоди, скільки й зла, якщо тільки ця добра воля 

недостатньо освічена» [88, с. 288]. 

Важливим згадуванням буде також те, що американський соціальний 

психолог С. Мілгрем в 1963 році в статті «Підкорення: дослідження поведінки» 

описав експеримент, який яскраво продемонстрував той факт, що людина готова 

до покори будь-якому авторитету, навіть якщо цей авторитет носій очевидного 

зла. Досліджувані, «вчителі», піддавали так званих «учнів» впливу електричного 

розряду (максимальний рівень 450 V!) в тому випадку, якщо «учні» не 

справлялися із завданням (про те, що «учні» насправді актори, а електричний 
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струм насправді імітація, «вчителі», звісно, не здогадувалися). Одразу зазначалося 

й доводилося до відома «вчителів», звичайних середньостатистичних 

американців, що експеримент направлений на вивчення впливу болю на пам'ять. 

Крім досліджуваного, «вчителя», в процесі брав участь «експериментатор», від 

якого надходив основний посил до активних дій «вчителя» і який був, так би 

мовити, «ідеологом» усього процесу. Зрештою виявилось, що цілком здорові, 

дорослі, освічені, свідомо діючі люди готові заходити доволі далеко в своєму 

бажанні діяти згідно з вказівками «ідеолога», або  авторитету [202]. Цей 

експеримент цікавий для нас в першу чергу тим, що він є яскравою, штучно 

влаштованою ілюстрацією того, що Г. Арендт назвала банальністю зла. 

Банальність зла, поняття, введене в науковий обіг Г. Арендт, «є абсолютно 

секуляризованим уявленням про зло» [159, с. 183]. До неї про зло, яке має своєю 

причиною глупоту, говорилося неодноразово. Сократ, Платон, Аристотель, 

Ф. Ларошфуко, Б. Паскаль, Дж. Леопарді, Ш. Бодлер, Д. Бонхеффер були тими 

мислителями, які тим чи іншим чином оформили дискурс про зло з точки зору 

впливу глупоти. Банальність зла за Г. Арендт, це коли в злочинній дії нема 

можливості для суб'єкта знайти глибину, значення, причину, походження або 

мотив. Злочин може бути яким завгодно жахливим, диявольським, але злочинець, 

при ближчому розгляді його, виявляється звичайною людиною, його неможливо 

вирізнити зпоміж інших за якоюсь особливою ознакою, він такий як і всі. Немає 

ідеологічних мотивів, принципів цілком злої волі, прагнення до зла як такого. 

Такий злочинець схожий на всіх одразу, він ординарність і посередність, не 

збоченець, не садист, не психічнохворий, але при цьому виявляється «абсолютно 

нездатним відрізняти добро від зла» [6, с. 49]. Г. Арендт стверджує, що «Зло в 

Третьому рейху втратило ту ознаку, за якою більшість людей його розпізнають – 

воно перестало бути спокусою» [6, с. 224] і, таким чином, можуть з'являтися такі 

носії банального зла як Ейхман, в яких, «З точки зору юриспруденції та норм 

моралі ця нормальність була страшніше всіх, разом узятих, жахів, тому що стала 

визначальною рисою ... цього нового типу злочинця... який скоює злочини так, що 

для нього самого стає практично неможливим зрозуміти або відчути, що він 
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робить щось погане» [6, с. 411]. Причому Г. Арендт пише, що головною 

негативною рисою Ейхмана була якраз не глупота, а бездумність. Відповідно, те, 

що А. Камю приписував Сізіфові, або робітнику, в той момент, коли вони 

відчувають трагізм свого буття, відсутнє за Г. Арендт в тих, хто творить банальне 

зло, тобто відсутність свідомості, рефлексії, тотальна бездумність цілого народу. 

«Особливістю зла глупоти є те, що виконавець діє, не замислюючись над тим, 

добре чи погано він, власне, поводиться. Таким чином, зло глупоти відрізняється 

від ідеалістичного зла, для якого характерні роздуми виконавця про добро і зло, 

але роздуми помилкові. Глупоту треба розуміти як вид легковажності, відсутність 

рефлексії. Кант пише: «Дурість – породження злої душі», проте нам слід повністю 

звернути цей вислів, висловивши і протилежну думку: зло в душі – породження 

глупоти. Саме цю форму зла Ганна Арендт описує поняттям банальне зло» [159, 

с.110]. 

Підсумовуючи, ми вважаємо доречним звернення до праці норверзького 

філософа Л. Свендсена «Філософія зла». Будучи ємною ревізією і вагомим звітом 

того, що умоглядно-філософська практика стверджувала протягом майже всієї 

своєї історії щодо питання про зло в світі і людині, ця праця дає, в першу чергу, 

досить змістовне і логічне як обгрунтування тих чи інших підходів і концепцій, 

так і їх видову ієрархічність. Автор, проаналізував і зібрав воєдино великий 

матеріал того, що було написано до нього про зло (перш за все філософські 

праці), і визначив, що, на його думку, існує чотири види зла, які тим чи іншим 

чином вбирають в себе все те, про що йшлося вище. Спираючись на роботу 

Г. Лейбніца, яку ми вже згадували, «Проби теодицеї про милість Бога, свободу 

людини і походження зла», де представлена базова типологія зла: фізичне або 

природне зло («страждання»), метафізичне зло («недосконалість світу») і 

моральне зло («гріх»), Л. Свендсен, справедливо вважаючи, що «якщо 

обмежитися моральним злом, яке має пряме відношення до діяльності людини, і, 

таким чином, виключити природне і метафізичне зло, то, не вдаючись у деталі, 

можна виділити наступні основні чотири форми зла: демонічне ..., зло-засіб ..., 

ідеалістичне ... і зло-глупота ... » [159, с. 107-109]. Кожна форма максимально 
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впізнавана й піддається розрізненню. Демонічне це те зло, в існування якого не 

вірив Ф. Бекон – зло заради самого зла, «найменш поширена форма», те зло, яке 

для Т. Куннаса, фінського колеги Л. Свендсена, є «моторошним» злом. Злом-

засобом можливо назвати таку діяльність, яка сама по собі є безперечним злом, і 

виконавець чітко усвідомлює це, але мета, яка переслідується такого роду дією, є 

благо. Прикладом цього типу зла може служити, скажімо, усвідомлене порушення 

закону, заради ідеалів, які сповідує суб'єкт. Таким злом є, на думку Л. Свендсена, 

радикальне зло І. Канта. Ідеалістичний вид зла характерний тим, що злочин 

вбачається як добро, тобто саме зло визначається як благо. До цього виду зла 

можливо зарахувати тероризм, хрестові походи, інквізицію, діяльність 

більшовиків, нацистів – «поза всяким сумнівом, багато з тих, хто втілював все це 

в життя, вважали себе провідниками блага» [159, с. 108]. Зло-глупота для 

Л. Свендсена це те саме, що для Г. Арендт банальне зло.  

Праця британського соціолога С. Леша «Соціологія постмодернізму», також 

буде доречною в контексті даних дискурсивно-висновкових положень, оскільки 

допомагає впорядкувати історико-філософський аналіз етичної думки. Його 

бачення модернізації, як однієї з форм режиму сигніфікації, представлено у 

вигляді розвитку від примітивної до релігійно-метафізичної (де вже є поділ 

культурної та соціальної сфер) з подальшим становленням в модерній формі, де 

культурна підформа розпадається на релігійну і секулярну. В останній 

виявляється можливим розподіл сфер на теоретичну, етичну і естетичну. С. Леш 

вважає, що розмежування цих сфер стає симптомом модерного етапу. Автономія 

трьох форм духовної культури, зокрема моралі, стає ознакою режиму сигніфікації 

модернізму. У відповідності до розподілу трьох історичних форм сигніфікації 

можна виокремити три історичні форми специфікації зла: власне метафізичне зло 

відповідає домодерному способу сигніфікації, секулярицзація кульутри актуалізує 

соціальну форму зла, моральне зло проблематизується в умовах 

самозаконодавства моралі. 

 На думку П. Рікера «Сказати, що людині властиво помилятися, означає 

сказати, що власні кордони їй не відомі, що є слабкість початкова, звідки і бере 
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початок зло» [152, с. 437], тому феномен зла і теорії, які докладають зусиль до 

пояснення походження його, ілюструють суперечливість буття людини. Культура 

в цілому і моральність як її особливий зріз – це засіб, що був вироблений 

людством для освоєння світу, а режим сигніфікації, (на противагу режимам 

виробництва і накопичення) який передбачає звернення до культурного, але не 

соціального, визначає економіку культури як особливий взаємозв'язок об'єктів, 

умови сприйняття, інституційні рамки (які виступають посередниками між 

творінням об'єктів культури і сприйняттям) і особливий спосіб, який сприяє 

обороту об'єктів і передбачає спосіб сигніфікації, де означник, означуване і 

референт знаходяться в особливих відносинах. З іншого боку, Ж. -Л. Нансі у своїй 

лекції «Деконструкція монотеїзму» стверджує, що «Так чи інакше, те, про що йде 

мова, не що інше, як наступне: яким чином монотеїзм породжується як гуманізм і 

яким чином гуманізм стикається з кінцевістю, таким чином увійшовши в історію»  

[129]. В той же час, наявність протилежностей сама по собі не є ні злом, ні благом 

для людства. Злом виявляються такі взаємовідносини протилежностей, які мають 

руйнівне значення для людини і людства. Це зло може бути фізичним, якщо 

людські долі і зв'язки руйнуються під впливом стихійних сил природи 

(землетруси, цунамі, урагани, епідемії і т.п.). Зло може бути соціальним, якщо 

зовнішній і внутрішній світ людини руйнується об'єктивними суспільними 

процесами: фінансові кризи, війни, урбанізація. Моральне зло коріниться в 

людській суб'єктивності, «початковій слабкості», воно нерозривно пов'язане з 

індивідуальною провиною, свободою і відповідальністю, «тому здається, що 

дослідження проблеми зла слід починати з іншого боку – не моделюючи схеми, а 

потім підбираючи їм безліч верифікацій, а аналізуючи його конкретні форми і 

прояви» [79, с. 37]. Це такі прояви вживання специфічних особистісних 

здібностей (насамперед, свідомості і волі), які спрямовані на руйнування людини і 

її світу. У феномені морального зла відбувається самознищення людського в 

людині, дегуманізація людей, і, можливо як наслідок, «дегуманізація мистецтва». 

«Якщо ж поставити питання максимально просто – «навіщо  світу зло?», то етика 

відповідає на це питання так: «... гріх і грішники є: а) результатом наявності 
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вільної волі людини; б) способом зміцнення віри і чесноти. Таким чином, етичний 

аспект є свого роду виховною парадигмою: «дій так, інакше ...»» [79, с. 39]. 

  

2.2 Семантика зла як формотворчий чинник літературного тексту 

Головні напрями в мистецтві XIX століття – романтизм, реалізм, 

натуралізм, символізм – вже не орієнтуються лише на категорію прекрасного і не 

складають творів, які б нагадували «витончене мистецтво». З романтиків і 

послідовників Г. Гегеля починається процес девальвації феномена і категорії 

прекрасного як в теорії, так і в художній практиці. Недивлячись на проголошення 

кульуту краси, представники йенського романтизму виступають з критикою 

мімезису як принципу класичного мистецтва взагалі та класицистського зокрема. 

Апологет «актуальності прекрасного» Г. -Г. Гадамер називає це зрушення 

переходом від поняття «наслідування» до «вираження»: «… на противагу 

поняттю наслідування в XVIII столітті звитяжно виступило і утвердилося інше 

поняття: поняття вираження» [56, с. 231]. «Вираження» передбачає відкидання 

дотримання гармонічної картини світобудови і висування внутрішніх, 

«підсвідомих прагнень митця» на засадах культу уяви та почуття. Тим самим, 

абсолютизація романтичного культу краси передбачала розрив єдності істини, 

добра і краси, яка була загально зрозуміла в межах класичної естетики і ретельно 

обгрунтованої представниками класицизму (Н. Буало, А. Поупом). Тим самим, 

жадання краси могло випрвдати для представників романтизму (Ф. Шлегеля, 

Новаліса, Л. Тіка, О. Уайльда) злі вчинки. Романтики в противагу класицистам 

прагнули показати «зворотній бік» прекрасного, який  вважався ними не менш 

значущим, ніж «лицьова» сторона, приділяючи багато уваги дивовижному, 

казково-фантастичному, піднесеному, хаотичному, потворному: «…нова муза 

буде дивитися на речі більш піднесеним і вільним поглядом. Вона відчує, що не 

все в творінні з людської точки зору є привабливим, що потворне в ньому існує 

поряд з прекрасним, огидне – з красивим, гротеск – з піднесеним, зло – з добром, 

морок – зі світлом». [72] 
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Розгортаючи естетичний екскурс в контексті даного дослідження, є сенс 

розпочати з «Естетики потворного» К. Розенкранца, праці, яка являє собою 

глибоку за своїм змістом і важливу за своїм значенням естетичну концепцію, яка 

виявляється тісніше, ніж деякі інші естетичні праці, пов'язана з людським 

розумінням себе та природи, специфіки людського як такого, обумовленим 

етично, екзистенційно, гносеологічно, аксіологічно, метафізично. У розумінні 

прекрасного К. Розенкранц наслідує своєму вчителю Г. Гегелю, який вважав, що 

краса пов'язана не стільки з рівновагою, скільки з напругою, яка породжує красу 

як результат. Слід більш докладно розглянути естетичні погляди Г. Гегеля в 

історико-філософському ключі, з тим, щоб краще зрозуміти «Естетику 

потворного» його учня. Представник німецької класичної філософської думки на 

засадах діалектики та історизму розробив фундаментальну і чітку естетичну 

концепцію. В її основі лежить глибокий аналіз світового мистецтва і особливий 

підхід до вивчення художньої практики. Царина естетичного і мистецтва була 

представлена у вигляді діалектичного процесу розвитку ідей або мислення. 

Мислення Г. Гегель розуміє як основу людського буття і як предмет філософії, 

отже, звертаючись до «Науки логіки» і продовжуючи рішення кантівських 

антиномій, але вже суто на раціональній основі, створює уявлення про 

діалектично об'єктивні знання про дух. Діалектику об'єктивного і суб'єктивного 

він пов'язує з абсолютом, тому рухатись до абсолютного духу слід через 

предметну свідомість і самосвідомість людини, які представлено найбільш повно і 

вільно в мистецтві. Мистецтво це щабель у розвитку абсолютної ідеї, (як і 

природа, людина, дух) при цьому в ньому представлений особливий вид 

саморозвитку ідеї прекрасного. Однак Г. Гегель у своїх «Лекціях з естетики» не 

акцентував спеціально увагу на поняттях краси і прекрасного, так як вважав 

естетику філософією мистецтва. Прекрасне – «почуттєве явище, почуттєва 

видимість ідеї» [59, с. 119], що розуміється як посередник «між безпосередньою 

чуттєвістю і ідеалізованою думкою» [59, с. 44]. Прекрасне «в собі самому 

нескінченно і вільно» [59, с. 120], воно складає основу мистецтва як ідеал і 

знаходить своє найбільш адекватне вираження на класичному (в гегелівській 
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триадичній класифікації історії форм буття мистецтва) етапі – в античному 

мистецтві. На противагу І. Канту красу в мистецтві Г. Гегель цінує значно вище 

природної краси, як результат діяльності людського духу: «Тому що те, що краса 

мистецтва є красою, народженою і відродженою на ґрунті духу, і наскільки дух і 

твори його вище природи і її явищ, настільки ж прекрасне в мистецтві вище 

природної краси» [59, с. 8]. Природна краса є опосередкованою, так як 

онтологічно и креативно не причетна духу. «Краса в природі прекрасна лише для 

іншого, тобто для нас, для свідомості що сприймає красу» [59, с. 133]. Прекрасне 

природи – лише «рефлекс краси, що належить духу», «недосконалий, неповний 

тип краси» [59, с. 9]. Німецький мислитель вважав (як і І. Гете), що  «…основою 

для правильної оцінки прекрасного в мистецтві і розвитку естетичного смаку 

слугує поняття характерного» [59, с. 23]. «Художньо прекрасне» Г. Гегель звів до 

поняття ідеалу, природу його в мистецтві філософ вбачав у «зведенні зовнішнього 

існування до духовного, коли зовнішнє явище як пропорційне духу стає його 

розкриттям» [59, с. 165]. При цьому, як зазначає П. Гайденко, для романтиків і 

Г. Гегеля існують дві різні сфери - «справжньої реальності» та «емпіричної дії», 

тому «гегелівська філософія вказує, що, власне, та ера, коли відбувалися історичні 

діяння, вже позаду, настали сутінки - час вилітати сові Мінерви, а тому діяльність 

вже не має історичного значення; все, що входило в плани світового духу, вже 

здійснено, залишається тепер тільки одна задача - зрозуміти або, як каже 

Кіркегор, примирити суперечності колишньої історії» [57, c. 124], і «есхатологія 

мистецтва» здійснюється за Г. Гегелем саме тому, що мистецтво «не потребує 

менш досконалої і менш адекватної форми» [57, c. 341] - тобто романтичної.  

Гегельянець К. Розенкранц вважав, що потворне має бути введено в 

естетику не тільки як антитеза прекрасного, але і як рівнозначне, і збалансоване 

йому поняття. Романтики, в свою чергу, також бачили в потворному художню 

антитезу прекрасному, яка має право на буття в мистецтві. Г. Гегель не приділив 

цій категорії спеціальної уваги, вказавши на неї лише в зв'язку з карикатурою, 

деформаційно-сатиричним зображенням дійсності.  
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Нестачу заповнив один з учнів Г. Гегеля – К. Розенкранц, автор вже 

згаданої, фундаментальної і єдиної за своєю суттю праці «Естетика потворного». 

Для К. Розенкранца «естетика потворного» – складова частина загальної 

«метафізики прекрасного» [190, с. 67]. Потворне – це «негативність прекрасного» 

[190, с. 39], тіньова сторона, антитеза в діалектично сприйнятому «абсолютно-

прекрасному» [190, с. 96]. На відміну від прекрасного потворне -  відносне 

поняття, «не саме в собі суще» [190, с. 351], те, що перебуває у становленні. 

Внутрішній діалектичний зв'язок між прекрасним і потворним криється в 

можливості саморуйнування прекрасного на основі несвободи людського духу, 

що виникає з вільного заперечення, тобто при його переході від духовного ідеалу 

до матеріальної реалізації. Потворне, за К. Розенкранцем, вказує на «теоретичні 

хвороби духу» [190, с. 310], і на цій основі воно має спорідненість зі злом. 

Гегельянець К. Розенкранц розробив детальну класифікацію потворного: 

потворне в природі, духовно потворне, потворне в мистецтві і в окремих видах 

мистецтва з подальшим розведенням на потворне як безформність (аморфність, 

асиметрія, дисгармонія), неправильність або неточність (в мистецтві, його стилях 

і видах) і деформованість (ординарна, огидна і карикатурна).  

У підрозділ деформації – огидне – К. Розенкранц помістив поняття «зло», 

яке цікавить нас в цьому дослідженні. У метафізиці прекрасного була здійснена 

спроба створення діалектично цілісної за антитетичним принципом системи 

естетичних категорій, в якій зло з його різновидами займає одне з головних місць. 

К. Розенкранц розглядає піднесене і приємне як позитивні антитези прекрасного, 

в той же час полярні їм різновиди потворного – низинне і огидне – як негативні 

антитези прекрасного. Однаковою мірою дослідження К. Розенкранца являє 

собою велику феноменологію проявів зла, його різноманітних втілень в 

літературно-мистецькому контексті. Автор зауважує, що «Це пекло нам добре 

відоме. Кожному дісталася своя частка тортур. Воно різними способами вражає 

наші відчуття, очі і вуха» [190, с. 37]. 

Зло за К. Розенкранцем є «практичним огидним». Потворне може мати 

місце в світі мистецтва, але це не обов'язково зло. Зло постає як набуваюча форми 
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дія. У носія зла повинна бути обов'язково «воля в-собі», при цьому ця зла воля є 

осередком «етичного каліцтва». Для того, на думку німецького філософа, щоб зло 

стало привабливим для естетики, на сторінках книги (чи полотні художника) має 

бути здійснена деяка дія (у випадку з живописом має місце відтворення моменту 

безпосередньо перед відомою дією або після неї), вчинок (з елементами 

потворного змісту моралі), які можливо трактувати як злочин, скоєний в 

«потворній формі», після чого настає естетична можливість, трансформація в 

«естетичну модальність» [190, с. 195]. Для К. Розенкранца існує три види зла, 

найбліш повно представлених в літературі, які, утворюючи взаємозалежний 

конструкт, на нашу думку досить повно описують все те, що І. Кант називав 

радикальним злом: беззаконня, фантомне (примарне) і пекельне (диявольське). 

Беззаконня – це емпірична реальність злої волі, яка заперечує суть 

благовоління. Сутність беззаконня полягає в «негативності і нікчемності 

шкідливого діяння або поведінки» [190, с. 195]. Для К. Розенкранца неважливо, 

які саме цілі ставить перед собою злий персонаж, тобто той, хто вирішив 

заперечувати своєю дією «суть благовоління» [190, с. 195]. Якщо хтось вирішив 

творити добро за допомогою зла, або вірить, що насправді творить добро, при 

цьому роблячи зло, по К. Розенкранцу все це є беззаконням. Причому банальне 

зло для автора взагалі не може розглядатися естетикою: «З точки зору змісту не 

можуть стати об'єктом естетичної інтерпретації ті злочинні дії, які, через їх 

посередній характер, незначний унаслідок мінімального вторгнення свідомості і 

волі, необхідні для їх здійснення, підпорядковуються категорії ординарності 

банального» [190, с. 196]. Характерно, що для визначення банального зла 

К. Розенкранц використовує словосполучення «нікчемний егоїзм» і підкреслює, 

що причиною для появи цього роду зла є «тупість і безкультур'я, лінь і злидні ... 

повсякденність мерзоти» [190, с. 196], але, так як саме дія (Л. Толстой, описуючи 

відродження для добра Нехлюдова, теж натякає на дію: «... він тепер не думав про 

те, що з ним станеться, і його навіть не цікавило це, а думав тільки про те, що він 

повинен робити» [175, с. 238]) є тим визначальним атрибутом для будь-якого, 

гідного уваги естетики, зла, то, на думку німецького мислителя, банальне зло і 
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«Його правопорушення з натяжкою можуть бути названі діями ...» [190, с. 196]. 

Також підкреслюється, що банальне, або «ординарне» може стати естетично 

привабливим, якщо буде корелювати з більш естетичним злом: «Ненависть, жага 

помсти, ревнощі, азартні ігри, пиха, більш естетичні, ніж крадіжка, обман, 

нещирість, звичайна розбещеність, вбивство, які розгортаються виключно з 

потреби володіння і задоволення» [190, с. 197]. Головною характерною ознакою 

беззаконня є зла свідомість, тобто такий розум, якому притаманні «сміливість, 

хитрість, уміння, сила і терпіння». Такою свідомістю володіють Долохов і 

Наполеон з «Війни і миру», Бендер з дилогії І. Ільфа та Є. Петрова, Комаровський 

з «Доктора Живаго», Чичиков з «Мертвих душ». «Зневажання ідеєю добра» [190, 

с. 195] це є головна дія таких героїв і через «реалізацію позбавленого цінності» 

[190, с. 195] жесту і з допомогою вже, таким чином, видимого буття зла, 

беззаконня трансформується у фантомне. Саме тому ми відчуваємо жах, коли 

читаємо про те, як Долохов обманює Миколу Ростова і той програє сорок три 

тисячи, саме тому нам так ненависний образ Комаровського – і як розбещувача, і 

як ошуканця, бо фантомне за К. Розенкранцем це в першу чергу омертвіле живе. 

Тобто беззаконня, реалізуючи пустопорожнє зло, з початку знецінене, переходить 

у розряд фантомного саме тому, що життя, таким чином, переходить у смерть і 

негативні персонажі живуть ніби в посмертті, вони внутрішньо мертві. 

Але беззаконня може трансформуватися і в диявольське зло. Злочинне, 

винне у злочині, «образ істоти зловісної, темної, дивної, мстивої» [190, с. 195] 

усвідомлює себе як головне зло, «яке поводиться подібно творцеві нікчемного 

світу, знаходячи в цьому огидне задоволення» [190, с. 195] - в такому випадку ця 

істота носій диявольського зла, причому через «демонічний характер форми 

прояву» [190, с. 195] воно також трансформується в фантомне. Тобто будь-який 

прояв зла в підсумку умертвляє дух. І якщо існує «сон розуму», який «породжує 

чудовиськ» то існує і сон духу, який породжує примарність волі. К. Розенкранц 

наполягає на тому, що зло, яке змальовується в літературі, диявольське зло, це 

теж злочин (беззаконня), так як діє людина, охоплена пристрастями, нехай навіть 

у нього і вселився хтось. Відсутність свободи – ось головний результат 
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допущення в себе диявола, це «прагнення неволі до ніщо» [190, с. 219]. Е. Левінас 

влучно зауважує: «Жах не пов'язаний з небезпекою ... Макбета жахає тінь буття: 

буття, яке вимальовується в ніщо» [99, с. 38]. 

Ж. Батай аналізує зло [35, c. 92-94] дещо в іншому ключі, ніж 

К. Розенкранц. Французький автор, як і німецький мислитель, грунтується на 

філософії Г. Гегеля і те істотне, що Ж. Батай сприйняв від автора «Феноменології 

духу», є основоположним і сенсоутворюючим. Йдеться про діалектику раба й 

пана, та подальшої трансформації пана в суверена. Суверен розглядається 

виключно в антропологічному полі: «суверенність, про яку я пишу, має мало 

спільного з суверенітетом держав, що визначається в міжнародному праві» [13, с. 

313]. Ж. Батай сам вказує на походження свого терміну: «в термінології Гегеля, це 

приблизно те саме, що суверен» [13, с. 440] - тобто пан. Засновник періодичного 

видання «Ацефал» дає містке визначення поняттю: «Суверенність по суті своїй є 

відмова приймати межі, яких змушує дотримуватися страх смерті, як правило, з 

тим щоб забезпечити життя індивідів в світі і праці» [13, с. 332]. Таким чином, 

суверенність виступає якісним атрибутом індивіда чи меншості, які не бажають 

перебувати в полі доброчесності з метою пізнання цінності, яка знаходиться по 

той бік добра і зла. 

Іншою опорою для Ж. Батая слугує Ф. Ніцше і поняття надлюдини як 

абсолютного суверена. За Ф. Ніцше є аполлонічна культура, яка є уособленням 

пластичних форм і дрімоти, раціонального бачення і закону, і є діонісійська 

культура, зміст якої в розпалі пристрастей і граничності життєвого, що має на 

увазі вихід з себе, екстаз (вихід за межі). Німецький філософ замислився над 

питанням, яке значення має саме для греків трагічний міф і вражаючий феномен 

діонісійського світовідчуття і звернувся до істинного духу грецького мистецтва. 

Йому здавалося, що греки сповна відчули трагічність чуттєвого буття. Для 

людини є необхідним, вважав Ф. Ніцше, поривання вгору, в світ, який міг би 

піднести над стражданням буття, тобто людина не повинна залишатися людиною, 

але має прагнути ставати «надлюдиною» (за Ж. Батаєм, сувереном). Ф. Ніцше 

стверджував, що поступальний рух мистецтва пов'язаний з подвійністю змісту 
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аполлонічного і діонісійського начал, подібним чином, як народження залежить 

від подвійності статі. Ці назви філософ бере у греків, що пояснюють глибоке 

езотеричне вчення у сфері поглядів на мистецтво не за допомогою понять, а в 

яскраво виразних образах світу богів. Автор «Народження трагедії» пов'язує 

аполлонічне начало з мистецтвом пластичних образів, а мистецтво Діоніса – з 

музикою. Щоб пояснити природу цього розмежування, Ф. Ніцше пропонує уявити 

художні світи сновидінь і сп'яніння. У сновидіннях, на думку Лукреція, душі 

людей вперше зустріли дивовижні образи богів. За словами Ф. Ніцше, прекрасна 

ілюзія видінь, в створенні яких людина є художником, є першоджерелом всіх 

пластичних мистецтв, а також, одна з найважливіших сторін поезії. Ця радісна 

необхідність сонних видінь виражена греками як атрибут бога Аполлона. Він за 

своїм походженням «блискучий» бог світла, який панує над ілюзорним блиском 

краси у внутрішньому світлі фантазій. Він – повне відчуття міри, самообмеження, 

свобода від диких поривань. У Аполлоні є стійка довіра до принципу 

індивідуальності. Тиха нерухомість охопленого ним творіння отримала в ньому 

піднесеней вираз. Сутність діонісійського початку найлегше уявити за аналогією 

із сп'янінням. «Або під впливом наркотичного напою, про який говорять в своїх 

гімнах всі первісні люди і народи, або при могутньому, радісно проникаючому 

всю природу наближенні весни прокидаються ті діонісичні відчування, в 

піднесенні яких суб'єктивне зникає до повного самозабуття» [133, с. 69]. Аполлон, 

як етичне божество вимагає міри самопізнання. Таким чином, поряд з естетичною 

необхідністю краси з‘являються гасла та вимоги «пізнай самого себе» і «уникай 

надмірного». Надмірність і самовознесіння розглядаються в еллінській культурі 

як ворожі демони не аполлонічної сфери, як те, що знаходиться в до-

аполлонічному часі – часі титанів, і поза-аполлонічному світі – світі варварів. За 

свою титанічну любов до людей шуліка повинен був розтерзати Прометея, 

надмірність мудрості, яка вирішила таємницю Сфінкса, повинна була кинути 

Едіпа в круговерть зла. Аполлон прагне до спокою окремих істот, відокремлюючи 

їх один від одного, він постійно нагадує їм про ці межі, як про священні закони, і 

своїм наказом міри і самопізнання, але Діоніс час від часу знову руйнував всі ці 
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кола, якими аполлонова «свобода» намагалася замкнути весь еллінський світ. 

«Аполлон переді мною як просвітлюючий геній principii individuationis, за 

допомогою якого тільки і можна домогтися справжнього позбавлення позірністю, 

тоді як лише під містично-радісні крики Діоніса можливо зламати пути 

індивідуації і відкрити шлях до праматерів буття, до заповітної внутрішньої 

серцевини речей» [133, с. 154].  

В цьому, ніцшеанському ключі, у Ж. Батая з'являється поняття трансгресії 

як злочину (переступання межі), порушення заборони. Трансгресивний досвід за 

своєю суттю руйнівний і самозгубний, він веде за межі грецького космосу. 

Трансгресія це досвід повного заперечення принципу «нічого надмірного» і 

надмірність за Ж. Батаєм може бути, скажімо, сексуальною, вважаючи її 

принципом святкових саморозтрат, покликаних привести до оновлення світу – 

«Тільки надмірність, притаманна бажанню і смерті, дозволяє досягти істини» [14, 

с. 146]. Діалектика аполлонічного і діонісійського основ є базовою для всіх 

культур і основне звинувачення Ф. Ніцше на адресу християнства полягає в тому, 

що християнство зрадило Діоніса, віддало перевагу аполлонічному принципу. 

Адже читати Біблію можна в різних регістрах (Аполлона або Діоніса, раба або 

суверена) і це будуть два різних прочитання, два різних текста. «Принцип вчення 

Ніцше, так само як і основна думка цієї моєї книги, – відмова служити (бути 

корисним). Ніцше відділяло від Бога або від моралі не особисте бажання 

насолоджуватися, а протест проти моралізуючої (поневолюючої) суверенності, що 

загрузла в християнстві, і проти порядку речей, в рамках яких розум, розглянутий 

як самоціль, склеплює собою суб'єктивне життя й думку» [13, с. 439].  

Отже, Ж. Батай визначає зло (як в літературі, так і в об'єктивному світі) 

наступним чином: людство має дві мети – негативну й позитивну. Негативна, яка 

сумісна з образами профанного, раба, скнари і аполлонічного, має прагнення 

попри все зберегти життя, уникнути смерті. Інтенсивність буття спрямована на 

забезпечення життя більшості, підтримання соціального організму і різного роду 

установ. Негативна мета прагне до тривалості, час розглядається в ключі блага, 

добра. Це і є «головна мета для чесноти» [12, с. 196] - сприяти тривалості, 



106 
 

протяжності. Добро встановлює певні рамки, кордони, переступити які «не може 

законно встановлене суспільство» [12, с. 197]. Позитивна мета бачиться 

французьким мислителем як прагнення «збільшити інтенсивність життя» [12, с. 

196]. Ця мета порівнянна з образами сакрального, суверена, марнотратника і 

діонісійського. Інтенсивність життя ніколи не зростає без ризику, загрози і 

залежить від ступеня свободи. Подібною метою збентежено не суспільство, а 

індивід або меншість, причому не йдеться про продовження інтенсивності, її 

довготривалості, це акт трансгресії без надії, тому що інтенсивність життя 

коріниться в миті. Тому батаєвський суверен не боїться смерті, він існує в 

тотальному, радикальному «зараз», для нього існує тільки мить і немає 

протяжності, прихильності до мети (раб знаходить залежність, якщо здійснює акт 

трансгресії, натомість суверен незалежний, він переходить кордон, при цьому 

залишаючись собою, тому раб не здатний трансгресувати, він падає). 

Інтенсивність спрямована на пізнання смерті, вона є цінність («єдина позитивна 

цінність») і в зв'язку з тим, що є «хворобливе занепокоєння, на межі втрати 

почуттів» [12, с. 196], ця цінність не зводиться до насолоди і відмінна від добра: 

«Коли на людині лежить тінь жорстокості, і людина дивиться смерті «прямо в 

очі», життя для неї - суцільна благодать. Ніщо не може її зруйнувати, смерть 

умова її оновлення» [12, с. 145]. Цінність в інтенсивності може збігатися зі злом, а 

може не збігатися, вона «розташовується по той бік добра і зла» [12, с. 197] і 

свобода в напрямку зла відкриває шлях «до надмірних форм цінності» [12, с. 197]. 

Однак, як зауважує Ж. Батай, свобода в напрямку зла не означає, що цінність 

цілком лежить в площині злого, вона, свобода, дає можливість подолання межі, 

встановленої більшістю для підтримки тривалості, для того, щоб «йти якнайдалі 

для досягнення цінності» [12, с. 197]. Опозиція тривалість-інтенсивність має 

значення тільки в своїй цілісності. Важливо додти також, що для концепції зла 

Ж. Батая в літературно-художньому контексті  найкращим чином слугують тексти 

Е. Бронте, Ш. Бодлера, Ж. Жене та інші представлені у доробку філософа 

письменники, але висхідним інтерпретативним матеріалом слід вважати, 

безсумнівно, «чарівну казку», адже саме з її фольклорного фундаменту бере 
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початок будь-який літературно-художній процес. В. Пропп пише у своїй 

«Морфології чарівної казки»: «У казку тепер вступає нова особа, яка може бути 

названа антагоністом героя (шкідником). Його роль – порушити спокій щасливого 

сімейства, викликати будь-яку біду, нанести шкоду, збитки. Ворогом героя може 

бути і змій, і чорт, і розбійники, і відьма, і мачуха і т. д… Отже, в хід дії вступив 

шкідник. Він прийшов, підкрався, прилетів та ін. І починає діяти» [146]. Казковий 

антагоніст не знає трансгресивного досвіду або подолання тривалості, зазвичай 

зло у казці це, за термінологією Л. Свендсена, диявольське зло, але саме «чарівна 

казка» надає семантиці зла в літературно-художньому тексті першопочаткову 

векторність.    

Виходячи з вищевикладеного, ми в змозі виявити естетичний підхід 

Ж. Батая в контексті зла і художньої літератури. Слід вказати на те, що сама 

література для автора видання «Ацефал» бачиться під особливим кутом зору. 

«Тільки література могла оголити механізм порушення закону без того, щоб 

виникла необхідність створити заповідь, бо закон безцільний. Література не 

покладає на себе завдання керувати колективною необхідністю. ... В якійсь мірі 

література як порушення кордонів моральності навіть небезпечна. Вона створена 

штучно і не бере на себе ніякої відповідальності. Ні за що. Вона може розмовляти 

з ким завгодно. Точніше, вона представляла б величезну небезпеку, якби не була 

(в тій мірі, в якій вона природна у всіх своїх проявах) створена «тими, в кому 

етичні цінності закладені найглибше»» [12, с. 139]. З наведеного пасажу можливо 

зробити висновок, що Ж. Батай вірний своїй логіці щодо інтенсивності та 

тривалості застосовуючи свою концепцію при аналізі художньо-літературних 

зразків. Для нього література має ту відмінну рису, яка сприяє виявленню шляхів 

виходу з профанного в сакральне: «Заборонений простір – це простір трагічний, 

або, вірніше, сакральний» [12, с. 134]. Література в змозі сформувати суверена, 

надлюдину, яка тільки і може вийти за межі законного, трансгресувати туди, куди 

«не може піти ніхто» [12, с. 197]. Таким є роман Емілі Бронте «Буремний 

перевал», де головний носій зла, Хіткліф, народжений незрозуміло ким, 

знайдений, як і уайльдівський Хлопчик-зірка, батьком сімейства, удостоєний, як і 
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казковий герой ірландського поета, мудрого (ніби прозріваючого майбутнє) 

рішення «місіс» у відмові від співіснування і прийняття «циганського виродка» 

[43, с. 18], в подальшому «Жорсткий, як млинове жорно, і зубатий, як пилка!» [43, 

с. 17], сприймається Ж. Батаєм як «втілення початкового постулату про те, що 

дитина, не на життя, а на смерть борючись проти світу Добра і світу дорослих, 

стає на бік Зла» [12, с. 132]. На думку Ж. Батая «Буремний перевал» це книга про 

те, як загальноприйнята мораль піддається осміянню і нехтуванню, як 

справжнісіньке добро мріє про зло, «як світ ворожого і необтесаного самовладдя» 

[12, с. 147] формує інший світ, світ, в якому жорстокість і лють знаходять сенс в 

божественно-сп'янілому садизмі: «Особливість садизму, навпаки, - в отриманні 

задоволення від споглядання найжахливішого руйнування, руйнування людини. 

Саме садизм і є Злом; вбивство заради матеріальної вигоди - ще не справжнє і 

чисте Зло, чистим воно буде, коли вбивця, крім вигоди, на яку він розраховує, 

отримає насолоду від скоєного» [12, с. 129]. Вихід за межі морального, 

дозволеного, не сумісний з корисливістю і жадібністю. Хіткліф, при всьому 

своєму здирництві, не скупий, він далекий від цінностей «духу капіталізму». 

Єдина мета, якою живе Хіткліф, це помста з елементами садизму і якщо 

накопичення матеріальних цінностей може заподіяти комусь страждання, 

відчуття приниженості, то ж все, що коли-небудь належало родинам Ерншо і 

Лінтон, буде належати Хіткліфу (в тому числі і зовиця Кетрін - Ізабелла). 

Жорстокість Хіткліфа одночасно є і щастям і нещастям, яким «насолоджуються 

жорстокі». «Знедолена» або «проклята частина» Хіткліфа це частина достатку, яка 

виявляється надлишком, зайвим. Ця частина одночасно благословенна і існує для 

того, щоб бути розтраченою, принесеною в жертву. Протестантизм, за Ж. Батаєм, 

це крайня форма перетворення людини у річ і Емілі Бронте, вихована в жорстких 

умовах «натхненного методизму», де «світ здавлювало від моральної напруги і 

суворості життя» [12, с. 136] на сторінках своєї книги спробувала вирватися зі 

світу догм, правил, моралі, християнської наївності й розуму. Суверен не може 

бути річчю, тому що він не має функції, функції можуть бути тільки у раба, тому 

сильні, такі як Хіткліф, насолоджуються безглуздим, нерозумним: «Якби я 
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народився в країні, де закони менш суворі, а смаки не настільки вишукані, я 

піддавав би цих двох пташенят вівісекції - в порядку вечірньої розваги» [43, с. 

132]. Хіткліф народжений діонісійською безоднею і в неї ж йде, він, для Ж. Батая, 

найяскравіший приклад того, «Якщо б Зло було найдієвішим способом висловити 

пристрасть» [12, с. 128]. 

Характерним для Ж. Батая є також підхід, який можливо виявити при 

читанні його тексту, призначеного для виявлення складного феномена Ф. Кафки. 

Варто зауважити, що в цьому тексті немає прямої згадки поняття «зло», автор 

оперує термінологією в рамках своєї, описаної вище парадигми, але з 

використанням більш завуальованих в смисловому ключі словесних конструктів, 

що, безсумнівно, не може бути результатом якогось спеціального тіньового 

логосу Ж. Батая, але безпосередньо пов'язано з неоднозначністю логосу Ф. Кафки. 

«Коли Кафка вирішував чітко висловити свою думку, він завжди здійснював свій 

задум (в своєму щоденнику або просто на сторінках ліричних відступів), але 

кожне слово виявлялося сховищем (він зводив небезпечні споруди, де слова не 

корилися логічному порядку, а налазили одне на інше, ніби хотіли здивувати і 

заплутати, ніби вони були адресовані самому автору, який, здавалося, не 

втомлюється постійно переходити від подиву до омани)» [12, с. 280]. Дійсно, мова 

повинна мати межі виразності. Той, хто читає «Процес» не може не виявити, що 

Ф. Кафка чогось не висловлює, щось не договорює – це і є специфічний феномен 

Ф. Кафки. Перекладачі намагаються по-різному це передати, але якщо 

початківець вивчає німецьку мову та вирішить попрацювати з оригінальним 

текстом, то краще за все почати з Ф. Кафки – його найпростіше читати, але 

складніше осмислити. У Ф. Кафки дуже проста мова, з прозорими 

формулюваннями і буквальним значенням кожного слова, але саме ця мова і є 

тим, що називається кафкіанським ефектом. Зрозуміла синтаксична конструкція, 

вона досить чітка, тому смислова наповненість доволі зрозуміла, але за 

зрозумілим синтаксисом ховається безодня, за розумною, раціональною будовою 

синтаксичної решітки стоїть невимовний жах абсурдності буття. Ф. Кафка, 

використовуючи реальні атрибути зовнішнього світу, описує реальність 
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внутрішнього, іманентно присутнього, але невловимого лабіринту світу в-собі, 

тому Ж. Батай зауважує: «Абсолютно марно шукати сенс в літературних творах, 

де найчастіше видно те, чого немає насправді, або, в кращому випадку, це «щось» 

ховається, не встигнувши з'явитися, при найменьшому незначному твердженні» 

[12, с. 281]. 

В аналізі феномену Ф. Кафки Ж. Батай замість поняття суверен 

використовує поняття самовладність і значення його досить суб'єктивне, як і все, 

що пов'язано з автором «Перевтілення». Носієм самовладності за Ж. Батаєм є сам 

Ф. Кафка, зповнений при цьому ще й дитячості: «…я вважаю можливим сказати, 

що в своїх книгах Кафка стоїть в основному на абсолютно дитячій позиції» [12, с. 

281]. Так само, як і у випадку з Хіткліфом, має місце дитяча образа на дорослих, 

частковий перехід на сторону зла заради бунту проти вдаваного добра, 

прихильником якого був батько Ф. Кафки, успішний ділок, накопичувач-скнара, 

який не розумів прагнення сина до читання, а в подальшому рішення присвятити 

своє життя літературі: «Як тільки постало питання про заняття літературою, 

оточуючі, особливо батько, дали зрозуміти своє несхвалення, подібне до того, яке 

супроводжувало читання. Кафка був у розпачі» [12, с. 282]. Ж. Батай сприймає 

дитячість уродженця Праги в позитивному ключі, для нього цей дитячий бунт 

якраз і є уособленням спротиву тривалості, виходом за межі добропорядної 

парадигми накопичення матеріального добробуту, дитячість сприяє відкриттю 

істини: «Я вважаю, недолік нашого світу в тому, що він вважає дитячість 

особливою сферою, безперечно, в деякому сенсі нам не чужою, але яка 

залишається поза нами і не здатна бути ані істинною, ані означати її – те, чим 

вона є насправді. Так само, як ніхто не вважає, що правда складається з помилок 

... «Це по-дитячому» та «це не серйозно» – синонімічні вирази» [12, с. 281]. 

Самовладдя Ф. Кафки це своєрідний синтез, поєднання дитячого бажання 

необмеженого володіння, права розпоряджатися і керувати, схильності панувати і 

підкоряти своїй волі з одного боку, і відкинутої, крихкої любові у спокої (в сенсі 

вмираючи творити – рос. «умиротворение») з іншого. Це самовладдя, об‘єднане з 

нескінченним почуттям провини. Людина Ф. Кафки це завжди безпорадний, 
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безмежно самотній, завжди і у всьому винний, безвісний персонаж, він ніхто, 

людина без імені, який нічому не дивується, що б там не відбувалося. Персонаж 

Ф. Кафки і сам «Він є відмовою від звичайної діяльності. Ось чому він низько 

схиляється перед владою, що заперечує його, хоча уклін сильніше і жорсткіше 

вигукнутої фрази; він схиляється люблячи, вмираючи і протиставляючи мовчання 

любові і смерті тому, що не змогло б змусити його поступитися, бо те ніщо, яке не 

змогло б поступитися, незважаючи на любов і смерть, як раз і є він, у всій своїй 

самовладності» [12, с. 299]. Прагнення інтенсивності до смерті – аналог 

самовладдя Ф. Кафки, його особисте прагнення до зла, супротив батьківській 

тривалості. До зла, тому що комплекс провини це і є головна прикмета Ф. Кафки, 

цілком людини модерну, людини, яка весь час сумнівається у своєму праві на 

існування після усвідомлення, що він зрадив батьківські ідеали торгового, 

міщанського, ординарного добра. Цього сумніву немає у старозавітної людини 

(такої, як батько письменника), так як він розуміє, що знаходиться з Богом в 

безпосередньому контакті. Цього сумніву немає у людини Середніх віків – 

незважаючи на весь бруд і хиткість людського духу, світогляд давав чіткі 

орієнтири, вектори, спрямовані на наслідування безгрішного Христа. Цього 

сумніву немає у людини Просвітництва, яка відкидає релігійну парадигму і 

виставляє замість неї образ природної людини, людини гармонійної. У людини 

початку XX ст., яка опинилась в ситуації зникнення і кризи релігійних міфів, 

безумовно є постійне почуття провини, тому що вона, як Ф. Кафка, своїм 

самовладним, дитячим бунтом зруйнувала будинок в якому жила, і загубила 

разом з цим свою сім'ю, адже провина є на тому, хто визнає її: «Поруч із тобою я 

втратив віру в себе, але придбав відчуття своєї безмежної провини» [12, с. 284]. 

Після Ф. Кафки відбулася реалізація елементарного механізму, який переводить 

екзистенційну провину в юридичний аспект, це покарання тих винних, які самі 

визнали і усвідомили (а усвідомлення провини тягне за собою дозвіл на розправу) 

себе винними за якийсь гріх, ними будуть переповнені острови «Архіпелагу 

ГУЛаг». У зв'язку з цим показовим є те, що Ф. Кафка ще в «Процесі» розкрив всю 

глибину цієї винуватої свідомості в притчі про брами закону, де той, хто 
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висловлює прохання, постарів і вмираючи у цих самих брам, так і не 

наважившись переступити межу, запитує у вартового: «Адже всі люди прагнуть 

до Закону, як же сталося, що за всі ці довгі роки ніхто, крім мене, не вимагав, щоб 

його пропустили?» і отримує відповідь, -  «Нікому сюди входу немає, ці ворота 

були призначені для тебе одного! Тепер піду і зачиню їх» [92, с. 449]. Ці брами, за 

Ж. Батаєм, може переступити тільки суверен, раб буде покірно чекати своєї 

смерті біля цих брам, на ослінчику вартового. Ф. Кафка здійснює самовладний, 

суверенний жест перетину кордонів відчуваючи провину і любов, але і по-

дитячому насолоджуючись рухом в бік ніщо: «Така ціна самовладності, вона 

ніколи не діє і не вимагає прав, що належать одній лише дії, оскільки дія ніколи 

по-справжньому не володіє самовладністю, в дієвість закладено рабський сенс, 

властивий пошуку результатів і дії, завжди чомусь підлеглій. Чи могло бути у 

співіснуванні смерті і насолоди щось непередбачене? Насолода, що отримується 

безкорисливо і проти всякої користі, будучи приналежністю або ознакою істоти 

самовладної, карає смертю, яка теж є способом отримати насолоду» [12, с. 294]. 

Таким чином, на наш погляд, самовладність представлена як певний підтип 

суверенності, тому що інтенсивність ніколи не зводиться до насолоди [38, c. 279-

283]. 

Сучасник Ф. Кафки, М. Пруст, сповнений дещо інших смислів, однак, через 

призму бачення Ж. Батая він набуває вже знайомі нам парадигмальні обриси, хоч 

і неочевидні. Для автора «В пошуках втраченого часу» незаперечним є те, що у 

кожної людини є свій втрачений час, який є його минуле. Втрачений час це 

пережите, те, що пройшло, і тому втрачено. Більше того, для М. Пруста втрачений 

час це і є найголовніше в людині, це її сутність. В. Набоков у своїх лекціях вдався 

до такого опису: «Пруст – призма. Його або її єдине завдання – переломлювати і, 

переломлюючи, відтворювати світ, який бачиш, обертаючись назад» [128, с. 276]. 

Пережите становить сутність людської особистості, тому що те, що людина 

пережила, є абсолютно унікальна комбінація і це те, що сформувало внутрішній 

світ людини: «Фактам недоступний світ наших вірувань – не вони їх породили, не 

вони й руйнують їх ...» [147, с. 173]. Під впливом пережитих подій людина 
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формує ніби картину світу і ця картина для кожного унікальна. Особливо це 

актуально для XX століття, коли стає все менше справді-непорушного, що не 

викликає сумнівів, але, навпаки, визначає обов'язковий фундамент довірливого – 

прописні істини, з якими всі могли б погодитися, відходять у минуле. Таким 

чином, М. Пруст описує схему того, як зрозуміти сутність «власної» особистості – 

потрібно відправитися на пошуки втраченого часу, відновлюючи його по крихті і 

в цьому часі, окрім змоченого в чаї печива «Мадлен», також виразно присутнє 

зло. 

М. Пруст для Ж. Батая це той, хто на сторінках свого роману відмовляється 

від переважання розуму на користь пристрасті, великодушності і священного, він 

бунтар: «З кожним днем я все менше ціную розум. З кожним днем я все ясніше 

уявляю, що тільки поза ним письменник може вловити щось з наших вражень, 

інакше кажучи, осягнути щось в самому собі і знайти єдиний предмет мистецтва. 

Те, що розум повертає нам під виглядом минулого, їм не є» [148, с. 25]. Тут 

важливим мислиться протиставлення великодушності і скнарості, пристрасті і 

розрахунку. Скнара знаходиться в союзі із традиційною мораллю (або, як пише 

Ж. Батай, «союз справедливості і поліції» [12, с. 273]), і таке  узгодження 

джерелом зла визначає «насолоду справжнім моментом», яка, в свою чергу, 

протистоїть «завбачливій слабкості». Остання засуджує непередбачливість, і 

слугує опорою для прагнення до тривалості, «турботи про майбутнє». 

Великодушність для Ж. Батая «стоїть вище розуму» і більше того: «В нас є щось 

пристрасне, великодушне і священне, що перевершує розум, і тільки ця 

надмірність робить нас людьми» [12, с. 274]. Для М. Пруста не існує об'єктивної 

соціально значущої реальності, немає об'єктивного часу, матеріальний світ 

представлений досить поверхнево, невизначено. М. Пруст описує внутрішній світ 

людини, тому явища зовнішньої, матеріальної реальності вбачаються із 

складнощами. Людина замкнена в собі. Предмети, за М. Прустом, постають перед 

нами не такими, якими вони є насправді, а такими, якими вони нам бачаться. Те, 

що ми бачимо, це і є ми самі. Ми проектуємо наш внутрішній стан, внутрішній 

світ на те, що сприймається і зовнішні об'єкти нам дані такими, якими ми в даний 
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момент у внутрішньому світі перебуваємо. Ми маємо досить нечітке уявлення про 

те, що насправді відбувається, нам здається, що ми бачимо предмети зовнішнього 

світу, але перш за все, ми бачимо самих себе. М. Пруст імітує принципове 

положення людини в світі – вона бачить тільки свій власний, внутрішній світ. 

Імітація любові, садистські нахили Марселя можливо трактувати як «гру в зло». 

Надмірність, пристрасть, зло постулюється Ж. Батаєм як необхідність, так як 

тільки через протилежність добра пізнається нетривіальність щастя: «... щастя 

саме по собі не бажане, воно перетворюється в нудьгу, якщо не повіряєтся  

нещастям або злом, яке і викликає в нас жагу до щастя. Вірно і зворотнє: якщо б 

Пруст (і, може бути, в глибині душі і Сад) не бажав би добра, то зло постало б 

перед нами як низка порожніх відчуттів» [12, с. 272]. (Зазначимо тут, що на думку 

сучасного фінського філософа Т. Аіраксінена, для Маркіза де Сада характерним є 

те, що «Якщо смерть – це задоволення, тоді вся ідея підсумовування задоволень є 

безглуздою» [199, c. 85]. В цьому виявляє себе розбіжність між французькими 

мислителями: Для Ж. Батая смерть може бути засобом отримати насолоду, в той 

час як для Д. де Сада смерть, з одного боку, є благом для суспільства, а з іншого, 

«Сума всіх задоволень - це щось, що підраховується після події, а після смерті 

ніякі обчислення неможливі» [199, c. 85]).    

Філософсько-естетичні погляди Ж. Батая є яскравим прикладом того, що, на 

відміну від філософських концепцій більш ранніх, по відношенню до Ж. Батая, 

мислителів, XX століття стало постулювати неоднозначність зла, його розмитість, 

суперечливість, не дивлячись на всю жахливу визначеність буття злого, особливо 

в «епоху колективного зла» (В. Сорокін). Т. Куннас, фінський теоретик літератури 

і філософ, у своїй роботі «Зло. Визначення сутності зла в літературі і мистецтві» 

переконливо і ясно викладає, через призму творів літератури і мистецтва, своє 

бачення неоднозначності зла. Підхід Т. Куннаса в описі зла цілком еклектичний, 

навіть з огляду на те, що фінський філософ пропонує свою класифікацію проявів 

зла і здійснює спробу виведення якогось ірраціонального обґрунтування. «Відтак 

фактично він описує вітгенштайнову реальність, тобто, простіше кажучи, 

захоплює все, що називають злом, з усією його багатозначністю, хоча намагається 
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врешті-решт привести це до однозначності» [98, с. 9]. Автор пропонує 

розмежування: зло одно- і багатозначне, де до першого відносить абсурдне зло 

(«абсурдність природи життя»), моторошне зло (трилери, народні казки, 

пригодницькі романи), зло як порочність (християнський гріх) і хворобливе зло 

(збігається з поняттям «банального зла» Г. Арендт). Парадигма багатозначного 

зла (добірка матеріалу про який представляє собою одинадцять глав) цікава в 

першу чергу тим, що продовжує інтелектуально-рефлексивну традицію Ф. Ніцше 

і Ж. Батая в тому, що «... простежує, як європейські письменники, поети і 

мислителі відсували кордони забороненого з метою (більш-менш усвідомленою) 

розширити простір для самореалізації людського потенціалу» [98, с. 11]. 

На думку Т. Куннаса «людина живе у позірному світі» [98, с. 255], тому 

сприйняття того чи іншого явища не представляється істинним – береться до 

уваги, найчастіше, лише поверхневий його пласт. Особливі перешкоди при 

сприйнятті і аналізі моралі утворює мова, яка не прояснює сутність явища, а 

навпаки, сприяє приховуванню. Проте, автор стверджує, що «високохудожня 

література» дає можливість «опуститися за межі мови, до світу тіней, морального 

пекла, аби  пізнати глибини злоби» [98, с. 255]. При цьому автор і читач, після 

такого досвіду, залишаються цілими і неушкодженими, що сприяє деякому 

«терапевтичному впливу», зустрічі з «іншим» і вивільненню суб'єкта зі світу 

моралі і раціоналізму, що, в свою чергу, може спричинити до появи «нових 

людських можливостей». Інтерпретує і чинить зло людина, вона ж дає визначення 

поняттю «зло», в зв'язку з цим об'єктивна оцінка явища зла виключена. Сила, 

притаманна будь-якому злу, може бути спрямована і на благо, так як людська 

душа, її первісно-тваринна суть являє собою «життєвий потік», який слугує 

основою як для злих, так і для добрих вчинків. Мораль, неоднозначне поняття, 

його визначення в усі часи було нечітким. Сутнісне наповнення понять «добро» і 

«зло» є неоднаковим в різних культурах, у різних носіїв релігійної свідомості, але 

при цьому «функції цих понять незмінні ... Добро і зло є не абсолютними мірами, 

а різними функціями мислення та діяльності» [98, с. 18]. Зло, на думку Т. Куннасу 

(як і для Ж. Батая), набуває особливого значення для літератури як потужний 
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елемент структури сюжету, який є чільним для європейської літератури, її 

«квінтесенцією». 

Фінський філософ вдається до аналізу вельми широкого спектру 

літературних зразків. Зло, яке не залежить від людської волі, Т. Куннас називає 

абсурдним злом. У той же час смерть, яка є «природною частиною життя», 

боротьбу за виживання, яка може спалахнути під час катаклізмів або епідемій, 

фінський мислитель не може віднести до розряду однозначного зла. «Таке 

абсурдне зло можна побачити в ірраціональних чи псевдораціональних 

структурах» [98, с. 260]. Абсурдне зло представлено через творчість таких авторів 

як Ф. Кафка («Процес»), Ж. -П. Сартр («Нудота»), Г. Бенн (поетична збірка 

«Морг»), А. Камю («Чума», «Сторонній»). За допомогою роману Б. Стокера 

«Дракула» і його екранізації Ф. -В. Мурнау «Носферату», представлено 

моторошне зло. Цей вид однозначного зла висвітлюється також за допомогою 

історії Старого Завіту про царя Валтасара і поетичної обробки цього мотиву 

Г. Гейне, водночас згадуються Дж. Свіфт, Г. Флобер і Е. Золя як письменники, які 

«... одягли маску зла і прикинулися незнайомцями, щоб зробити читача своїм 

спільником» [98, с. 55]. Моторошне зло допомагає в розумінні того, «чому 

людина сучасної культури відчуває потяг і цікавиться приголомшливим злом і 

його історичними проявами» [98, с. 260]. Моторошне зло має зв‘язок із страхом, 

при цьому верифікованість цього виду зла пов'язана не з самим поняттям, а його 

похідними: невідоме, несподіване, надприродне, дивне. «Моторошне зло зазвичай 

продукт бурхливої уяви, але воно розповідає також про підсвідомий страх буття 

кожної людини» [98, с. 261]. Цей вид зла, на думку Т. Куннаса, «майстерно» 

використовують у різноманітних релігійних, політичних або етнічних гоніннях, 

він далекий родич абсурдного зла. Про те, як в людській природі співіснують зло і 

добро, а людина робить, згідно І. Канту, вільний вибір на користь зла і несе повну 

відповідальність за цей вибір, розповідається в розділі «Зло як порочність». 

Порочність досліджується через призму таких творів як «Декамерон», в якому 

«Бокаччо змушує нас сміятися над порочністю Чаппеллетто» [98, с. 62] і «Жінки у 

колодязя» нобелівського лауреата К. Гамсуна, де головний герой, Олівер, є 



117 
 

«амбівалентною фігурою», так як «з одного боку, він виступає як втілення 

людської витривалості, а з іншого - людської порочності» [98, с. 63]. 

Індивідуальні незнання і нерозуміння послуговуються для Т. Куннаса підставою 

для виведення такого виду однозначного зла як людська глупота, яка бачиться як 

слабкість, що веде до моральної сліпоти, духовної вбогості. Опорами для 

літературного аналізу тут служать романи Г. Манна «Вірнопідданий» і 

П. Д. ла Рошеля «Жиль». Зрештою «хворе зло», яке, як уже було сказано, 

збігається в смисловому ключі з поняттям Г. Арендт «банальне зло», і цілком 

грунтується на феномені вознесіння фашизму, тому Т. Куннас обирає в якості 

літературного прикладу два твори, які, на його думку, відверто ілюструють «... 

той факт, що, коли безсоромні лідери запускають політичний апарат в дію, 

більшість людей стає маріонетками зі стадним інстинктом» [98, с. 87]. Такою є 

п'єса Б. Брехта «Кар'єра Артуро Уї, якої могло не бути» і роман 

«Благоволительки». Про останній твір Т. Куннас пише, що «...Джонатан Літтелль 

розглядає проблему зла в контексті Другої світової війни і масове знищення 

євреїв грунтовніше, ніж у будь-якому іншому романі подібної тематики» [98, с. 

88]. 

Проблема виправдання зла, або питання про те, чи виправдовує мета засоби, 

відкриває другий розділ праці Т. Куннаса, присвячений багатозначному злу, де 

еклектичний підхід автора виявляє себе в повній мірі. Г. фон Клейст і його повість 

«Міхаель Кольхааз», Ж. -П. Сартр і його п'єса «Брудними руками» продовжують 

логіку аналізу Т. Куннаса. Г. фон Клейст оповідає про доброчесного й 

працелюбного конюха Міхаеля, який зазнав всю гіркоту несправедливого 

ставлення до нього як самого феодала Венцеля фон Тронка, так і суду, 

підкупленого останнім. Після загибелі дружини, побитої за наказом феодала, 

конюх починає діяти з усім завзяттям, на яке тільки здатна людина, якій вже 

нічого втрачати, окрім свого життя. Помста страшна і кривава, гинуть ні в чому 

не винні люди. В результаті сам Мартін Лютер підтримує повсталого селянина і 

суд присуджує фон Тронка до двох років в'язниці і штрафу, але самому Міхаелю 

судилося відправитися, за рішенням того ж суду, на шибеницю, як порушника 



118 
 

спокою в країні. Т. Куннас робить висновок, що не можна, раз ступивши на 

дорогу зла, передбачити всі його наслідки. Бажати добра, при цьому вбиваючи 

людей, означає стати «інструментом зла». Таким чином, зло ніколи не може бути 

виправданою підставою для звершення добра, зло породжує тільки зло (доля 

Германна з «Пікової дами» та Раскольнікова із «Злочину та кари» також ілюструє 

це твердження). У випадку з персонажами Ж. -П. Сартра використання «єзуїтської 

моралі для досягнення благих цілей і намірів ризиковано, тому що не можна бути 

впевненим у правомірності цілей і намірів партії» [98, с. 111], яка може змінити, а 

може й не змінити завтра свій політичний вектор, тому варто бути цинічним, 

вертким і бути схожим скоріше на флюгер, як Едерер, ніж на ідеаліста Юго, який 

так і не зрозумів, навіщо вбив свого керівника, але припускав, що повинен був це 

зробити – ситуація з розряду «один гад з'їсть іншу гадину» [81, с. 129]. 

У контексті виправдання зла неможливо обійти увагою Ф. Достоєвського і 

його роман «Злочин і кара». Для Т. Куннаса, як і у випадку з Міхаелем 

Г. фон Клейста, людина не в змозі передбачити наслідки, які тягне за собою 

скоєний злочин – зло породжує зло. Раскольніков страждає сам і змушує 

страждати оточуючих, для яких доля Родіона небайдужа, псує з ними відносини і 

«... зазнає невдачі, тому що його духовна сутність не в змозі цього витримати» 

[98, с. 111], тобто тяжкість скоєного. Т. Куннас підкреслює, що для Раскольнікова 

зустріч із трансцендентним, зустріч з богом «важливіше моралі», однак це не 

виправдовує зла, але дає злочинцеві прощення.  

Глава, яку Т. Куннас назвав «Союз небес і пекла», повністю присвячена 

роману Ф. Достоєвського «Брати Карамазови». Як і в інших місцях своєї праці, 

фінський мислитель переказує кілька епізодів і піддає аналізу п'ять персонажів 

роману: Дмитра, Івана, Олексія, старця Зосиму і Смердякова. Також приділяється 

увага фігурі чорта, який відвідує Івана. Головна ідея, яку Т. Куннас вилучає з 

твору російського класика така: існує міф людяності, любові, смиренності, який є 

відправною точкою в будь-якому діянні. Люди, за Ф. Достоєвським (на думку 

Т. Куннаса), поділяються на тих, хто використовує енергію добра або зла, ці 

елементи присутні в кожному. Всі чотири брати використовують свою енергію 
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тим чи іншим чином, але тільки Олексій впевнений, що є необхідність вивільнити 

з себе енергію божої любові, яка є тим міфом, який «спрямовує до добра 

моральну енергію людини» [98, с. 124]. 

Люцифер У. Блейка, «Дон Жуан» Ж. -Б. Мольєра і «Небезпечні зв'язки» 

Ш. де Лакло представляють те, що Т. Куннас назвав харизматичним злом. 

У. Блейк, слідом за Дж. Мільтоном, зображує Люцифера позитивним героєм. Бунт 

проти міщанської і християнської моралі, революція форми, переосмислення 

біблійного монотеїзму, все це надихнуло У. Блейка зобразити диявола 

харизматичним, подібно до грецького бога, прекрасним юнаком. «Символ бунту – 

зло – митці спробували використати як обіцянку змін. Диявол став  подібнішим 

до людини й величнішим …» [98, с. 127]. Харизматичне зло представлено також 

як «Мольєрівський Дон Жуан – це харизматичний бабій, який за всієї своєї 

аморальності, приваблює інших персонажів і, можливо, глядача також» [98, с. 

129]. Але Дон Жуан гине, а герої «Небезпечних зв'язків», віконт де Вальмон і його 

кохана маркіза де Мертей, які втілюють собою якусь «естетику зла», теж 

отримують по заслугах. Проте, на думку Т. Куннаса, «... харизма зла – принаймні 

у підсвідомості читача – залишить свій вплив» [98, с. 132]. 

Зло як основа краси і «неоднозначне визнання естетизму» розглядаються на 

прикладах творчості Ш. Бодлера («Квіти зла») і О. Уайльда («Портрет Доріана 

Грея»). Імморалізм, як основа для досягнення моралі, «вищої за попередню», 

аналізується на прикладі повісті А. Жида «Іммораліст». «Ніцшеанське зло» не 

потрапляє в категорію однозначного зла, і трактується як «служіння злу», яке 

включає всі аспекти харизматичного зла: «вітальність, істина, творчість, сміх, 

дійсність інстинктів і чуттів» [98, с. 168], де зло бачиться з позитивної точки зору, 

як вмістилище для бунту, який «обіцяє нові можливості». Комічний і 

секуляризований диявол Б. Шоу не є злом, «... його очорнили священнослужителі 

і неправильно зрозуміли люди» [98, с. 171], зло існує в світі без втручання 

диявола. «Мудре зло», спрямоване спочатку на пізнання божественного світу 

розпізнається в творах І. Гете «Фауст» і Т. Манна «Доктор Фаустус». «Істинний 
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імморалізм і сатанізм» [98, ст. 205], секуляризація європейської культури 

представлена через творчість Ж. Жене, Е. Т. А. Гофмана. 

У контексті згаданого матеріалу, можливо узагальнено висловити наступне. 

Т. Куннас в своєму баченні зла, знову ж таки, як в літературі так і в об'єктивній 

реальності, спирається на феноменологічну концепцію Е. Гуссерля про два «Я» – 

трансцендентальне  та емпіричне. Явище зла представлено як те, що проявляє 

свою універсальність, незмінність і сталість в цій протилежності. 

Трансцендентальне «Я» (однозначне зло) формує в суб'єкті впевненість про 

приналежність до світу людей, відчуття часу і місця, розумові категорії, мовні 

значення і конструкції, математичні, геометричні та логічні постулати. Це «Я» 

здійснює спротив суб'єктивності, індивідуальному і особистісному, проте надає 

ідеї зла форму, розуміння і кордони, визначаючи категоричний імператив як мету. 

Трансцендентальне «Я» дає апріорне розуміння добра і зла, де злом виступає 

неприємне, а приємне бачиться як розвиток власного «Я». Разом з тим, емпіричне 

«Я» (багатозначне зло) ґрунтується повністю на досвіді як конкретного 

індивідуума, так і спадщині, досвіді предків. Освітні, громадські, релігійні 

тенденції являють собою фундамент емпіричного «Я», виступають як його основа 

в культурному, історичному та особистісному розвитку. Це «Я» сприяє 

поглибленню і відтіненню змісту моралі і зла, спотворенню відчуття моралі. Саме 

в емпіричному «Я» слід шукати причину в різному розумінні добра і зла в різних 

культурних ситуаціях. До представників трансцендентального «Я» Т. Куннас 

відносить Ф. Достоєвського, тому що «Мораль його персонажів містить сильну 

апріорну складову», С. К'єркегора і М. де Унамуно, тому що вони «стають на 

захист вродженої доброти людини», Ж. К. Гюисманса, тому що «Він шукає 

втрачену святість в злобі і бруді сучасного світу так як вірить, що людське 

трансцендентальне «Я» незмінно прагне до чистоти», Г. фон Клейста, для якого 

трансцендентальне «Я» є догмою, тому «... добро і зло не визначає лютеранський 

Бог» [98, с. 259]. Ф. Ніцше, «який не має поняття про існування 

трансцендентального «Я»», Ж. -П. Сартр, А. Камю, які вважають, що «совість 

можливо сконструювати», Ж. Жене - «моральний нігіліст» і К. Гамсун, який 
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зображає людину як наділеного «вірою в сильний вплив досвіду на людський 

розум» Т. Куннас відносить до «моралістів емпіричного «Я» [98, с. 260]. Важливо 

зауважити, що сам Т. Куннас прийшов до висновку: «Людина для митця не є ні 

доброю, ні поганою. Свідчення визначної художньої літератури про людську 

доброту чи злобу багатозначні… Ми навіть не знаємо, чи можливо розділити 

трансцендентальне «Я» і емпіричне «Я» на більш дрібні частини... » [98, с. 268]. 

Для Т. Куннаса європейська література є головним прикладом того, що суть 

людини, а також зло, яке вона чинить, є загадкою. «Тобто приймається, що 

людська натура влаштована таким чином, що потребує ці бінарні протистояння 

для того, щоб мати можливість переживання» [79, с. 39]. 

 

Висновки до розділу 2 

«Добро – Зло» є базовою категоріальною та критеріальною диспозицією, 

основою моральної свідомості. Вперше в історії теоретичної рефлексії лише 

християнська теологія з її монотеїстичним універсалізмом дозволила поставити 

відповідне запитання достатньо всезагально. В античній філософії проблематика 

зла була задана Платоном й Аристотелем лише в соціально-філософській 

перспективі у класифікації неправильних видів держави.  

Етап «модернізації» (С. Леш) західної культури проявляється не лише в 

диференціації релігійної та світської культури, але й в автономізації сфер 

останньої. Так, вже у І. Канта закономірним етапом «коперніканського повороту» 

стає обґрунтування того, що лише моральний вимір є «власне злим». Тобто зло 

постає лише як «морально-практичний феномен» в контексті «суб’єктивних» 

засад імперативу «морального закону». Останній є трансцендентним стосовно 

дихотомії пороків «скотинячих» та «культури», що продовжують бути 

«гетерогенними» феноменальному світові. Тим самим І. Кант піднімається «від 

максими зла свободи волі до обґрунтування всіх максим зла» (П. Рікер) та надає 

власну типологію останніх: людська слабкість (конфлікт між знанням та волею), 

недобросовісність (змішання неморальних мотивів з моральними), «злонравність 

людського серця» (діяння з неморальних міркувань). Просвітницькі мотиви 
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«інтелігібельного добра» мають продовження в концептах організаційного зла 

(«банальність зла» Г. Арендт, «актуальність Холокосту» (З. Бауман)). Проте, така 

інтерпретація втрачає формалізм та трансценденталізм морального виміру зла 

деонтичної етики І. Канта, оскільки лише цей великий німецький ригорист 

послідовно обстоював автономність морального закону. Сучасні дослідження 

інституалізованих форм зла здійснюються в роботах російського дослідника 

А. Прокоф‘єва. Експериментальний шлях «перетворення добрих людей на злих» 

на підставі рольових ігор були здійснені американськими психологами 

П. Зімбардо та С. Мілгремом. Онтологічний статус зла вивчається в творчості 

сучасного польського дослідника А. Добжинськи.  

Тим самим, можна прийти до висновку що історико-філософська 

ретроспектива західноєвропейської думки демонструє нам, що проблематика зла 

має певні варіації: метафізичну, соціальну та моральну, що відповідає етапам 

диференціації культури та зрушенню від «унівесуму догми» до «універсуму 

дискурсу». Християнська теологія та класична філософія в цілому, залишаються 

на грунті метафізичної проблематики зла. Тенденція до секуляризації культури та 

раціоналізації філософської думки призводить до формулювання соціального 

виміру проблеми зла (Аристотель, Т. Гоббс, Г. Арнедт, З. Бауман, А. Прокоф‘єв). 

Послідовне доведення морального статусу зла стає можливим лише на засадах 

критики практичного розуму І. Канта.  

Естетика романтизму в логіці автономізації трансцендентального «я» та 

становленні принципу «вираження» (Г. -Г. Гадамер) створюють концепт 

«мистецтва задля мистецтва», тим самим заперечуючи мімезис як базовий 

концепт «метафізики прекрасного». Подальша розробка даної постановки 

проблеми завершилася у філософській системі Г. Гегеля «есхатологією 

мистецтва» (П. Гайденко) як форми абсолютного Духу. В результаті даних 

трансформацій його послідовник К. Розенкранц постулює, що «деформація» 

прекрасного призводить до «паразитування» на ньому потворного. Останнє не 

має власної сутності, але абсолютизує ніщо як момент становлення прекрасного, 

хворобу Духу як форму «хибної свободи», що являє собою порушення міри. 
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Одним з вищих ступенів потворного на етапі деформації стає зло як «практично-

огидне». Тим самим, модифікації зла (беззаконня, містичне та пекельне) і стають, 

власне, підривом автономії мистецтва у логіці тріадно-діалектичної системи 

потворного і способом виходу за межі художнього поля. Саме аналіз доробку 

письменників (Софокла, В. Шекспіра, Г. Лессінга та ін..) дозволяють 

К. Розенкранцу наповнити змістом зло як естетичний концепт.  

Тема зла як «існування-на-межі» розробляється і в естетиці трансгресивного 

досвіду французьким дослідником Ж. Батаєм. Саме цю межову, навіть 

трансгресивну природу має, на його думку, саме література, що «оголює механізм 

порушення закону без того, щоб виникла необхідність створити заповідь». 

Відмова від парадигми відображення може навіть призвести до нівелювання сенсу 

літературного твору, аж до інтерпертації зла як «низки порожніх почуттів». 

Більш споглядальна позиція представлена в роботі сучасного фінського 

дослідника Т. Куннаса. Він розробляє класифікацію зла не як закономірний етап 

естетики потворного, що являє собою послідовну філософську систему, а як 

дескрипцію його різновидів в мистецтві. Переважають в його описах приклади з 

літератури, що власне і зафіксовано навіть в назві твору «Розкриття сутності зла у 

літературі та мистецтві». Проте, певна методологічна послідовность, притаманна  

К. Розенкранцу та Ж. Батаю, у фінського дослідника відсутня. Не дивлячись на 

його претензію дотримуватись гуссерлівського варіанту поділу на 

трансцендентальне та емпіричне ego, ця феноменологічна настанова залишається 

амбівалентною стосовно його тексту. Вихідний розподіл на однозначне та 

багатозначне зло залишається еклектичним. Так само як і типології в середині цієї 

базової для нього диференціації. В цілому, можна погодитися з тезою Т. Куннаса 

про те, що зло (як і для Ж. Батая), набуває особливого значення для європейської 

літератури як «потужний елемент структури сюжету», його рушія. 

Отже, можна прийти до висновку, що для поля літературного тексту є вкрай 

актуальним проблематика зла. Припустимо висловити твердження, що семантика 

зла є основою метасюжетики літературного тексту у сигніфікації модернізму, та 

репрезентує заперечення перш за все «зношення» (Ю. Тинянов) смислу, в якому 
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присутня не лише «рутинна ортодоксія» літературного тексту, але й 

«дебаналізуюча єресь» (П. Бурдьє). Тематика зла є «рушієм сюжету» (Т. Куннас), 

основою художньої колізії як головного стрижня літератури і навіть підставою 

нівелювання сенсу (як сформульовано Г. Флобером, необхідно написати «книгу 

не про що»), оскільки зло стає банальним в суспільстві, де звичайним явищем стає 

незвичайне. Тематика зла є атрибутом пограниччя, де «соціальні норми» 

виступають покажчиком в контексті соціокультурного контексту, боротьби 

диспозицій світоглядів в полі художнього простору і має суперечливий, 

динамічний, неоднозначний характер. Зауважимо також, що художня література 

як тло формування національної мови та свідомості (Б. Андерсон, М. Маклуен, 

Б. Рідінгс) має відповідні варіації, принципово значимі для становлення 

соціокультурних практик певного народу. 
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РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНІ ВАРІАНТИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ ЗЛА  

В ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТАХ 

 

3.1 Російські інваріанти «магії зла» та криза гуманізму 

Так як об'єктом дослідження є філософсько-літературний дискурс в 

перспективі реконструкції проблеми зла, «універсалії культури, основоположної 

для моралі і етики» [197, с. 154], а предметом дослідження обрано спосіб 

сигніфікації зла в літературі і літературному тексті, де присутні опис, прояви, 

бачення або тлумачення форм зла, тому є необхідність простежити, як теоретичні 

концепти зла корелюють з конкретними літературними текстами. Нам 

залишається інтерпретувати знаки художнього письма цілої епохи, за допомогою і 

згідно з методологією, представленою в попередніх розділах.  

Семантика зла представлена в способі сигніфікації модернізму, тобто є 

характерною для західного типу кульутри. Західноєвропейська література та 

відповідний їй каталог зла був достатньо повно проаналізований в роботах 

представлених дослідників (К. Розенкранца, Ж. Батая, Т. Куннаса). Тому ми більш 

зосередимося на менш досліджених в даному контексті національних варіантах 

літератур Східної Європи, а саме на російських та вітчизняних літературних 

текстах. 

У зв'язку з тим, що метою даного дослідження ми визначаємо семантичний 

аналіз зла в літературі як виді мистецтва, одже слід зауважити, що до уваги буде 

потрапляти саме моральне зло. На наш погляд, завдання з дешифрування цих 

смислів являє собою важливий аспект в розу 

мінні того, що є людина XXI століття і яким є її вектор. Як пише фінський 

мислитель Т. Куннас: «Дослідження зла веде нас до роздумів про справжню 

сутність людини» [98, с. 20]. Саме ця проблематика дотична й до тем російської 

літератури, зокрема російський мислитель С. Франк визначає значення та вплив 

творчості Ф. Достоєвського на західну культуру саме в цьому ракурсі розуміння: 

«Вплив Достоєвського падає на епоху, коли європейською думкою знову 

опановує деяке здивування з приводу питання про справжню сутність людини і 
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коли старі уявлення про цей предмет, що до того панували, похитнулися в самих 

своїх основах» [181]. Саме тому російський філософ формулює назву своєї роботи 

як «Достоєвський та криза гуманізму». Цей аналіз творчості великого майстра 

російської прози С. Франком перегукується з оцінкою його ролі М. Бахтіним: 

«Ми спробували розкрити своєрідність Достоєвського, як художника, який приніс 

з собою нові форми художнього бачення і тому зумів відкрити і побачити нові 

сторони людини і його життя. Наша увага була зосереджена на тій новій художній 

позиції, яка дозволила йому розширити горизонт художнього бачення, дозволила 

йому поглянути на людину під іншим кутом художнього зору» [19, с. 312]. 

Цікавою є думка Ю. Крістєвої щодо понять «трансгресивність» та «діалогізм» у 

контексті бахтіанських досліджень Ф. Достоєвського: «Необхідно підкреслити, 

що особливість діалогу в тому і полягає, що це трансгресія, яка сама собі задає 

закон; цим діалог радикальним і категоричним чином відрізняється від 

псевдотрансгрессіі, прикладом якої може служити частина сучасної «еротичної» і 

«пародійної літератури». Ця література, уявляє себе «безбожною» і 

«релятивуючою», насправді безроздільно підкоряється такому закону, який 

передбачає власну трансгресію» [97]. Отже, криза гуманізму (гуманізми, за 

С. Франком, оптимістичний, романтичний, просвітницький, натуралістичний, 

сатанинський, соціалістичний), його «нігілістичні» прояви, підкреслені 

М. Гайдеґером, породили необхідність в описанні антропологічної моделі та 

нових засобів художньої виразності, представлених зокрема в російському 

варіанті літературного тексту, в якому Ф. Достоєвський, на думку С. Франка (як і 

на думку Т. Куннаса), засвідчив «дійсний, справжній гуманізм - просто тому, що 

це є християнський гуманізм, який у будь-якому, навіть занепалій і ницій людині 

бачить людину як образ Божий» [181].  

С. Франк підтверджує дотичність зрушень в російській літературі до 

загальних тенденцій режиму сигніфікації модернізму, зокрема 

західноєвропейського кшталту: «Дев’ятнадцяте століття відкривається почуттям 

«світової скорботи». У життєвідчуванні Байрона, Леонарді, Альфреда Мюссе  – у 

нас в Росії у Лермонтова, Баратинського, Тютчева – в  песимістичній філософії 
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А. Шопенгауера, у трагічній музиці Л. Бетховена, в страшній фантастиці 

Е. Гофмана, в сумній іронії Й. Гейне, звучить нова свідомість сирітства людини в 

світі, трагічної нездійсненності його надій, безнадійного протиріччя між 

інтимними потребами і сподіваннями людського серця і космічними та 

соціальними умовами людського існування. У цих настроях відчувається якась 

задуха передгрозової атмосфери; вони віщують наступ справжньої кризи 

гуманізму. Перше своє вираження ця криза знайшла у двох російських розумів, 

які в цьому своєму значенні ще не зовсім оцінені – у М. Гоголя і О. Герцена. 

Гоголь своїм художнім поглядом побачив у людині звірячу морду, а своєю 

релігійною думкою – теоретично досить безпорадною – ясно усвідомив одне: що 

людство охоплене демонічними, диявольськими силами і мчить до якоїсь 

жахливої катастрофи. Таким же криком відчаю, і разом з тим мужнім визнанням 

людини, яка втратила всі ілюзії, було «З того берега» Герцена: віра в людину є 

тільки сліпий пережиток віри в Бога, віра в земну гармонію так само безглузда, як 

віра в царство небесне; людина і його історія є лише клаптик сліпого, безглуздого 

і нелюдського життя природи, і тому всі сподівання людини – лише жалюгідні 

ілюзії» [181]. Якою мірою М. Гоголь є суто російським письменником, можливо 

полемізувати із С. Франком. Тим не менше, ми безперечно погоджуємося з 

песимістичною характеристикою модернізму, який цілком пориває з 

оптимістичними очікуваннями Просвітництва. Література створює власні способи 

художньої виразності та моделює жахливі та «звірячі» образи зла. Саме через 

знаковість цих текстів та їх авторів (перш за все Л. Толстого та Ф. Достоєвського) 

російська література входить в «західний канон» (як пише Г. Блум: «Що б ми не 

вкладали в поняття канонічного, «Хаджі-Мурат» – центр канону демократичної 

ери» [31, с. 403]) та його «каталог зла». 

Ще більшого значення  художній літературі як джерела пробудження 

російської думки надає теософ та історик Г. Флоровський, який писав: «Дуже 

небагато з тодішнього бродіння кристалізувалося в літературних формах. І, проте, 

відбулося найважливіше – думка прокинулася ... Це було духовне щеплення, що 

запліднило всю російську культурну творчість, і надовго. Це було філософське 
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виховання духу. Звідси саме така витончена проникнутість майже всієї російської 

літератури і всього мистецтва взагалі філософською проблематикою і 

занепокоєнням» [180]. В роботі «Шляхи російського богослов’я» Г. Флоровський 

визначає декілька етапів формування російської думки: 1) поетичний, 2) 

літературний; 3) власне філософський. В нашому контексті дослідження цікавим є 

надання високого статусу художнім варіантам функціонування російської думки, 

що займають два перших (в хронологічному відношенні) місця. А також 

важливою є диференціація поетики та прози для розуміння становлення як 

специфіки літературного тексту, так і етапів російської культури.  

Слід також враховувати, що мова тут йде про вигадані світи, абстракції, 

«чудові казки» – за  влучним висловом В. Набокова, яким він охарактеризував 

«Пані Боварі» і «Анну Кареніну». На його думку, необхідно залишити «спроби 

помирити фіктивну реальність з реальністю фікції» [127, с. 27], тобто подивитися 

на художній текст без домішків пам'яті про так зване «життя», об'єктивну 

реальність, через те що «Літературний шедевр – це самостійний світ і тому навряд 

чи збігається зі світом читача» [127, с. 27]. Ц. Тодоров констатує: «Література є 

вигадка (fiction) - ось її перше структурне визначення» [169, с. 359]. І тим не 

менше, без цього «життя» не існувало б художньої літератури. Існують 

«універсальні категорії людського буття», такі як фізичний або душевний біль, 

сни, божевілля, доброта, милосердя, справедливість, безкорисливість, дурість, 

вульгарність і т.д. які об'єднують «життя» і «казку», і якщо існує такий зв'язок 

між людською діяльністю (або бездіяльністю) тут і зараз, і відображенням цієї 

діяльності на аркуші паперу, то, за В. Набоковим, це дійсно «вартісна справа», 

подивитися, як ця реальність перетворюється на мистецтво. Тим більше це 

пізнавально й цікаво, коли мова йде про таку невід'ємну категорію людського 

буття як зло, яке французький дослідник Ж. Батай бачить осередком всієї 

європейської літературної думки, це поняття є центральним для цієї літератури: 

«Література – що це? Основа існування або ніщо? Вона являє собою яскраво 

виражену форму зла – зла, яке на мою думку, має особливу, вищу цінність» [12, с. 

125]. Все те, що художня література в собі вміщає – драма, епос, лірика – все це 
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слово про зло. Такий стан речей «частково пояснюється християнським впливом: 

потужне почуття гріха старих європейців, а також почуття провини й каяття 

зробили зло квінтесенцією літератури» [98, с. 19]. «Казка» стає чудовою саме 

тому, що її сюжетний розвиток відбувається в просторі багаторівневої 

ситуативності, а мова, якою користується автор, вживаючи слова «добро» чи 

«зло», теж багатогранна і для того, щоб правильно зчитати інформацію, закладену 

в тексті, необхідно зважати на те, що мовний прошарок авторського письма являє 

собою ніби дороговказ на присутню в тексті послідовність явищ, але апріорні 

поняття, добро і зло, перебувають завжди поза мовним прошарком, наполягає 

Т. Куннас. При цьому, залишаючись все ж категоріями, добро і зло, на думку 

фінського мислителя, не являють собою абсолютні величини, але є «різними 

функціями мислення і діяльності» [98, с. 18]. 

Російські літературно-художні романні полотна заслуговують розгляду і 

аналізу в контексті даного дослідження не стільки через естетичну, скільки  

аксіологічну причинність. Цю «причинність», в її глобальному сенсі, найкраще, 

на наш погляд, висловив В. Шаламов, коли говорив, що «... читач розчарований в 

російській класичній літературі. Крах її гуманістичних ідей, історичний злочин, 

що призвів до сталінських таборів, до печей Освенциму, довів, що мистецтво і 

література – нуль. <...> Розумної підстави у життя немає – ось що доводить наш 

час» [168]. І ще: «Російські письменники-гуманісти другої половини XIX століття 

несуть на душі великий гріх людської крові, пролитої під їх прапором в XX 

столітті ... Всі фанатики – учні російських гуманістів. Цей гріх їм не замолити» 

[83]. Саме в зв'язку з доленосністю російського літературного слова, його 

владним і авторитетним тиском нам варто звернутися до основоположних текстів 

цієї літератури і простежити логіку появи думки, яку висловив В. Шаламов. На 

нашу думку, така роль російської літератури пов’язана з колізіями російської 

історії у якої «немає глухих кутів, є лише проміжки» [177] серед «ланки вибухів» 

[109, с. 100]. Нам видається важливим проаналізувати тексти російських класиків 

саме під кутом зору їх доленосності для того, щоб «оформити» категорію «зло» в 

російській художній літературі. Але спершу нам необхідно задати, так би мовити 
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матрицю моральнісної культури російської літератури, проаналізувати творчість і 

тексти автора, якому судилося, як і І. Котляревському в Україні, «закласти осердя 

національної культури» [32, с. 254], тобто, за Т. Куннасом, емпіричне «Я». Так, 

роль творчості О. Пушкіна як джерела російської традиції, підкреслював 

російський формаліст Ю. Тинянов. Автор концепту «літературного факту» 

зауважує, що російський класик був не лише предметом пошани та наслідування, 

але й протиставлення: «Такою була саме мовчазна боротьба майже всієї 

російської літератури XIX століття з Пушкіним, обхід його, при явному схилянні 

перед ним». [178] Саме через руйнування старого та розбудову нового визначає 

Ю. Тинянов «літературну спадковість», яка здійснюється не через наслідування 

стилю, а через гру ним.  

О. Пушкін здійснив для російської культури те, що Данте для італійців. На 

його думку «Релігія створила мистецтво і літературу, все, що було великого з 

давніх-давен; все залежить від релігійного почуття ... Без нього не було б ні 

філософії, ні поезії, ні моральності» [119, с. 368]. Моральне вчення О. Пушкіна 

знаходиться в дивовижній гармонії з його життям і в дивовижному розладі з 

традиційними уявленнями про мораль. Складність виявлення і розкриття цього 

вчення полягає в тому, що О. Пушкін не залишив нам остаточного і повного 

опису свого погляду на проблему моралі в якомусь одному творі – «немає одного, 

головного твору, в якому поет зосередив би свій геній, сказав світу все, що мав 

сказати, як Данте – у «Божественній комедії», як Гете – у «Фаусті»» [119, с. 332]. 

Але в умовах даного міркування цілком ґрунтовним, на наш погляд, є бачення 

моралі, яке Олександр Сергійович висловив в «Капітанській дочці». В епіграфі до 

першої глави читаємо: «Бережи честь змолоду» [149, с. 229] і Петро Гриньов 

дійсно людина честі (незважаючи на те, що В. Бєлінський писав про цього 

персонажа як про «жалюгідний, безбарвний характер» [21, с. 577]). В епізоді з 

Зуріним він твердий і непохитний, не дивлячись на свої сімнадцять років, він 

неодмінно хоче віддати програні сто рублів. У випадку з Марією Мироновою він 

чесний в першу чергу перед самим собою, тому що про розмову з Швабріним 

ніхто не знає, і Гриньов викликає його на дуель (О. Пушкін теж вийде на дуель, 
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тому що честь його дружини, яка все ж дещо іншого роду жінка ніж Миронова, 

буде змішана з брудом. Автор «Капітанської дочки», через місяць після 

публікації, буде вірний своїм принципам до кінця). Всупереч умовлянням 

Савельїча, Петро Гриньов відмовляється цілувати «ручку» Пугачова, в іншому 

місці повісті герой не вимовляє імені капітанської дочки в суді. Інші герої так 

само вірні своїм моральним принципам. Маша Миронова залишається вірною 

Гриньову і згодом робить все, щоб кохана людина була помилувана, комендант 

фортеці Іван Кузьмич не здається без бою і на питання Пугачова: «Як ти смів 

противитися мені, своєму государю?» відповідає «Ти мені не государ, ти злодій і 

самозванець, чуєш ти!», так чинить і Іван Ігнатьіч, «повторюючи слова свого 

капітана» [149, с. 272]. Василиса Єгорівна, дружина коменданта, після слів «…не 

в чесному бою поклав ти свій живіт, а згинув від втікача-каторжника!» [149, с. 

274] була вбита ударом шаблі по голові. О. Пушкін, і це найважливіше, наполягає 

на тому, що ці прояви благородного й гідного є вроджені, вони апріорні. Герої 

честі в цій повісті не замислюються про те, чи так треба робити, чи правильно 

вони чинять, але поводяться як повинно і як личить в будь-якій ситуації. У них 

немає пошуків Болконського і Безухова. Їх благовоління це не наслідок акту 

самопізнання трансцендентального «Я», і навіть не спосіб світогляду, це апріорне 

буття добра в-собі, невід'ємний атрибут волевиявлення. Честь для О. Пушкіна це 

моральний стрижень, фундамент на якому стоїть будь-яка добра воля. Чинити 

згідно велінь честі означає не цілувати руку ворога, не молити про помилування, 

говорити щиро і прямодушно, захищати не тільки свою честь, але й честь тих, за 

кого ти несеш відповідальність, бути не тільки чесним з оточуючими, а й з собою 

(тут О. Пушкін співвідноситься з І. Кантом, для якого благодіяння заради 

видимості таке ж злодійство, як і відверте злодіяння). Але О. Пушкін чітко бачить 

не тільки основу добра, а й зла. Пугачов в «Капітанській дочці» виявляє себе як 

очевидне беззаконня з елементами зла-засобу, що переходить у фантомне, а потім 

і диявольське зло. Не дивлячись на те, що Пугачов допоміг Гриньову знайти 

дорогу на початку повісті, а потім помилував його, він для О. Пушкіна 

«привабливе зло»: «Суть в нашій душі, в нашій совісті і в привабливості зла. Ця 
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привабливість була б незрозумілою, якби зло не володіло прекрасною і приємною 

зовнішністю. Я вірю Біблії в усьому, що стосується Сатани; у віршах про 

занепалий Дух, прекрасний і підступний, полягає велика філософська істина» 

[119, с. 384] і Швабрін, який присягає Пугачову, опиняється під впливом не тільки 

страху за своє життя, а й під впливом грубої і вольової чарівності, та й не тільки 

Швабрін. Роки по тому, в кінці XIX століття П. Чайковський, бажаючи написати 

за мотивами «Капітанської дочки» оперу, висловиться з приводу Пугачова 

аналогічним чином: «... дивовижно симпатичний злодій» [186, с. 644]. Пугачов 

естетично привабливий, за К. Розенкранцем, саме завдяки своїй «симпатичності» і 

«привабливості» будучи при цьому лиходієм, який вішає людей. 

Результатом ще більш глибокого і міцного, як в сенсі успадкування так і в 

сенсі моральної рефлексії, став твір з продовженням дискурсу про зло в рамках 

образу старої. «Пікова дама» стала тим наріжним каменем, який витримує всю 

міць і трагедію метання Родіона Романовича Раскольнікова. «Пушкін гостро, з 

надзвичайною глибиною поставив в своїх творах, –  вважав Достоєвський, – всі 

основні проблеми російської дійсності XIX ст. У «Мідному вершнику» і «Піковій 

дамі» він дав своєрідну, лаконічну – і в той же час нескінченно ємну за змістом – 

формулу імператорського, «петербурзького» періоду російської історії, періоду 

трагічного протиборства одиноких «мрійників» з мертвущим холодним світом 

самодержавності і чиновницького, бюрократичного свавілля» [82, с. 448]. 

Архетип старої в О. Пушкіна вперше (з попередників поета можливо назвати 

І. Крилова, і його головний прозаїчний твір «Пошта духів», де образ постарілої 

державності заслуговує на оремий аналіз) складається з двох, дуже важливих 

елементів, які є її важливі риси, атрибути, і саме завдяки їм існує подальший 

розвиток теми. По-перше, що не є новиною, стара, зрозуміло, огидна. О. Пушкін 

доволі щедрий на описові подробиці: вона «норовлива», «розпещена світом», 

«жадібна і занурена в холодний егоїзм», людина, що «вже любила у свій час і є 

чужою теперешньому» , «потворна і необхідна прикраса бальної зали», «вся 

жовта», з «одвислими губами», її очі зображують «повну відсутність думки», 

слуги «обкрадають вмираючу стару» [149, с. 194]. Лізавета Іванівна, «бідолашне 
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створіння», вихованка старої, постійно терпить  приниження і причепливість з 

боку «старої відьми»: «Вона розливала чай і отримувала догани через зайві 

витрати цукру; вона вголос читала романи і винна була в усіх помилках автора; 

вона супроводжувала графиню в її прогулянках і відповідала за погоду і за 

бруківку» [149, с. 194]. Коли Германн стежить із своєї схованки за графинею, то 

стає «свідком огидних таїнств її туалету» [149, с. 201]. Пушкінська стара дозволяє 

собі висловлюватися різко і невтішно навіть на адресу російської літератури: «... 

що за дурниця! Відішли це князю Павлу і звели дякувати ...» [149, с. 193]. На 

похованні старої ніхто не плаче, бо «сльози були б - une affectation» (удаванням) 

[149, с. 206]. 

По-друге, і це те, чого не було раніше, і залишиться вже назавжди: зло, в 

особі архетипу старої – умертвляється. Вирішується, (нехай і мимоволі, у випадку 

з Германном, або вже навмисно в «Злочині і карі»), проблема присутності зла. 

Але знищення старої, при цьому, нічого доброго не несе. Германн божеволіє. «Він 

сидить в Обухівській лікарні в 17-му нумері, не відповідає ні на які питання і 

бурмоче надзвичайно швидко: «Трійка, сімка, туз! Трійка, сімка, дама!. »» [149, с. 

211]. Лізавета Іванівна виходить заміж за заможного чоловіка, сина управителя 

старої графині, також бере на виховання «бідну родичку» і у нас є всі підстави 

вважати, що цій родичці буде в такій самій мірі непереливки, як і самій 

mademoiselle Lise свого часу (характерним є те, що й Ф. Достоєвський вводить до 

свого твору Лізавету Іванівну, над якою знущається вбита Раскольніковим Альона 

Іванівна, її сестра). І заповіт О. Пушкіна цілком зрозумілий: не можна вбивати 

стару, не можна вирішувати проблему зла таким чином, тому що через умертвіння 

огидного, непотрібного, потворного, жадібного, вульгарного і дурного в світ 

входить набагато страшніше зло ніж сама стара. При цьому важливим є те, що для 

О. Пушкіна ця графиня «звичайно, не мала злої душі» [149, с. 194], але вона 

набуває таку, коли з‘являється Германну в образі «білої жінки», щоб розповісти 

йому про потрібну комбінацію карт. Зауважимо тут, що і Акакій Акакійович 

Башмачкін не мав злої душі, але після смерті з'явився в зимовому Петербурзі, щоб 

«поклопотатися» про шинель  «значної особи». Видіння ж Германна, на перший 
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погляд, бажає добра: «Я прийшла до тебе проти своєї волі ... але мені звеліли 

виконати твоє прохання. Трійка, сімка і туз виграють тобі поспіль, - але з тим, 

щоб ти на добу більше однієї карти не ставив і щоб за все життя вже після не грав. 

Пробачаю тобі мою смерть, з тим щоб ти одружився на моїй вихованці Лізаветі 

Іванівні... » [149, с. 208], але читач одразу згадує слова Лізавети Іванівни, сказані 

на адресу Германна в ту саму ніч, після випадкового вбивства старої – «Ви 

чудовисько!» [149, с. 205] – і стає зрозумілим те, що одружуватися ніхто ні на 

кому не буде, і що жахливий механізм невідомого і вже безликого зла, того 

самого, яке буде згодом відчутне в «Братах Карамазових», запущений. 

Раскольніков (ще одне «чудовисько», тому що цілі Германна і Родіона частково 

можливо зіставити, у обох на думці був деякий розрахунок, ідея) в свою чергу, 

теж умертвляє стару, намагаючись вирішити питання присутності зла, а також 

переконатися в тому, чи має він на це право. У Ф. Достоєвського зло, яке входить 

в світ після умертвіння жінки, не просто продовжується, але посилюється. 

Раскольніков вбиває не тільки Олену Іванівну, її вагітну сестру Лізавету, але й 

мати Родіона, Пульхерія Олександрівна, також вмирає, не в змозі перенести того 

факту, що її син «убивець». Схема моделювання зла посилюється у 

Ф. Достоєвського тим, що «у «Злочині і карі» контраст між сюжетом і 

характерами є художньо організованим (на відміну від праць М. Гоголя, де 

характери являють собою опорні пункти сюжету): в рамки кримінального сюжету 

підставлені характери, що контрастують з ним, - вбивця, повія, слідчий в 

сюжетній схемі підмінені революціонером, святою, мудрецем» – підкреслює 

Ю. Тинянов [178]. Тим самим однозначне, рутинне зло починає тяжіти до 

багатозначності, складності, самодостатності. Таким чином  здійснюється 

принцип діалогізму, значення якого підкреслював М. Бахтін: «Самосвідомість 

героя у Достоєвського суцільно діалогізована: в кожному своєму моменті вона 

повернута назовні, напружено звертається до себе, до іншого, до третього. Поза 

цією живою спрямованістю до самої себе і до інших її немає і для самої себе. У 

цьому сенсі можна сказати, що людина у Достоєвського є суб'єктом звернення. 

Про неї не можна говорити, - можна лише звертатися до неї. Ті «глибини 
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людської душі», зображення яких Достоєвський вважав головним завданням 

свого реалізму «у вищому сенсі», розкриваються тільки в напруженому зверненні. 

Оволодіти внутрішньою людиною, побачити і зрозуміти її не можна, роблячи її 

об'єктом байдужого нейтрального аналізу, але можна оволодіти шляхом злиття з 

нею, вчування в неї. Ні, до неї можна підійти і її можна розкрити – точніше, 

змусити її саму розкритися – лише шляхом спілкування з нею, діалогічно» [19, с. 

293]. 

Зло не тільки посилюється у зовнішньому світі, але й сам Раскольніков 

відчуває цей вплив – він захворює не тільки духовно, совість його нечиста, а й 

фізично він теж сильно страждає. Для Ф. Достоєвського, як і для О. Пушкіна, 

проблема зла нерозв'язна через вбивство і страждання того, хто є носієм зла, 

обов'язково і безповоротно в світ приходить ще більш страшне зло, ніж стара. 

О. Пушкін і його сократична роль, введення необхідного морального грунту, на 

якому стала можливою подальша логіка розвитку дискурсу про зло, як ми бачили 

вище, передує «Російським письменникам-гуманістам другої половини XIX ст», 

тому доречним буде наше звернення до літерурно-художньої спадщини деяких 

авторів зазначеного В. Шаламовим періоду.     

Звернемося до безпосереднього аналізу зла в епопеї «Війна і мир». 

Сучасний письменник Д. Биков вважає, що Л. Толстой досить чітко ілюструє 

прояви зла і схема цієї візуалізації чотиричленна. Романна оповідь розвивається 

на чотирьох рівнях: рівень російської аристократії, рівень великої історії, рівень 

народний і метафізичний. Кожному рівню відповідають певні персонажі, які, у 

свою чергу, співвідносяться з іншими персонажами, які знаходяться поза 

парадигми зла Л. Толстого (Болконські, Безухов, Ростови, Ахросімова, Кутузов, 

Тушин, Каратаєв, Тімохін). Візуалізація досягається за допомогою опису, (деяких 

особливостей, рис, думок), опису дії і порівняння.  

Таким чином, Л. Толстой, візуалізуючи зло, розкриває можливості 

когнітивного процесу. При цьому сам автор наполягає на тому, що «Якщо 

припустити, що життя людське може управлятися розумом, - то знищиться 

можливість життя» [172, с. 246]. Схема романної оповіді в епопеї «Війна і мир» 
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досить прозора, рельєфна і зло, гранично наочне, принципово впізнається і 

співвідноситься за допомогою описаної чотиричленної схеми, яку запропонував 

Д. Биков [39, c. 342-345]. 

Такими є російські літературно-художні тексти, які в метасюжетному 

контексті оформили тим чи іншим чином дискурс про зло. Подальший розвиток 

романної форми в російській літературі буде слідувати по заданим цими авторами 

траєкторіям і в кінцевому рахунку виллється у всеосяжний профетизм і 

літературоцентризм (про які ми будемо говорити окремо), що і стало основною 

причиною поглядів В. Шаламова. 

Розглянемо подальші тексти на предмет формування моделі зла як постаті 

надлюдини. Слід одразу зазначити, що Раскольніков, зрозуміло, не надлюдина, не 

дивлячись на те, що він зважився на вбивство заради ідеї. Ф. Достоєвський якраз і 

показав, що буде відбуватися з людиною переступи він певну межу, при цьому він 

страждає не тільки духовно, а й фізично. Те саме можливо сказати і про 

«громадянина кантону Урі», Ставрогіна, який «висів тут же за дверцятами» [80, с. 

516], хто, також переступаючи, не витримав. Петро Верховенський, зі своєю 

хитрою, нахабною, підступною і готовою на все натурою теж не надлюдина, тому 

що занадто сильно залежить від «громадянина кантону Урі»: «... не можу ж я від 

вас відмовитися! Немає на землі іншого, як ви! ... Якби не дивився я на вас з 

кутка, не прийшло б мені нічого в голову! .. » [80, с. 326]. Для автора «Злочину та 

кари», і це важлива деталь розуміння подальших абсурдних, особливо 

«революційних» інтерпретацій, надлюдина це персонаж тяжкого страждання, але 

без переступання межі. Дозволимо собі навести приклад Олексія Карамазова та 

князя Мишкіна, які яскраво ілюструють «апостольські» та «християнсько-

гуміністичні» (за З. Фрейдом та С. Франком) послання російського класика. Тут є 

наявним тонкий нюанс – за Ф. Достоєвським ниці теж носять в собі образ Божий, 

вони варті спокути, але ідеалом є безгріховна, надлюдська духовна стійкість. Це 

щось на кшталт принципового невикористання злочинних, неприпустимих 

заклять у семикнижжі Дж. Роулінг. Варті, як нам здається, найвищих похвал 

рядки з «Ордену Фенікса», де Невілл із зламаним носом у дуже складній, 
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моторошній ситуації намагається застосувати заклинання «закляктус», але йому 

це не вдається, тому що через розбитий ніс у нього не виходить чітко вимовити 

формулу, паличка не діє. Навіть в такій ситуації ніхто з групи протагоніста не 

використовує заборонені заклинання (нагадаємо, що до заборонених входить 

«авада кедавра», смертельне закляття). Ці рядки є вдалим прикладом образного 

зображення великодушності і доблесті, рівні яким ми можемо знайти, наприклад, 

у Дж. Толкіна, коли Більбо, Гендальф, Фродо залишають в живих Смеагола, 

шкодуючи його, намагаючись зрозуміти, милосердям рятуючи світ, прогнозуючи 

його явища; у образах Мишкіна та Олексія Карамазова, які є носіями надлюдської 

толерантності, мужності (яка є найважливішою для булгаковського Ієшуа) та 

справжньої краси духу.  

Можливо припустити, що Чацький, почасти Печорін, Базаров деяким чином 

відповідають цій назві - «надлюдина», проте їм ближче позначення «зайва 

людина». Між тим, на нашу думку, вперше чітко і всебічно надлюдина (саме 

антагоністично) літературно-художньо формується в епопеї Л. Толстого в образі 

Долохова, одного з головних носіїв зла в романі [33, c. 129-130], де він описується 

Л. Толстим через рефлексію П'єра Безухова: «Так, він бретер, - думав П'єр, - йому 

нічого не вартує вбити людину, йому повинно здаватися, що всі бояться його, 

йому повинно бути приємно це» [170, с. 24]. При цьому Долохову дуже важливо, 

щоб всі бачили який він. Єдина слабкість (а це виглядає саме так), яку може собі 

дозволити Долохов, це любов до матері, яка його обожнює. Лагідність і простота 

огидні єству Долохова. Беручи участь в битві він, безумовно, хоробрий і стрімкий, 

кмітливий і витривалий, але це тільки заради того, щоб потім доповісти старшому 

офіцеру про свої славетні вчинки і щоб всі запам'ятали конкретні речі: Про його  

поранення, багнет, трофеи, полоненого офіцера, зупинку роти, стійке перебування 

у фронті, та, безумовно, пихатість.  

Наступний виразний тип надлюдини з'явився одночасно з епопеєю 

Л. Толстого в романі І. Гончарова «Обрив». Мається на увазі, безумовно, 

Волохов, нігіліст і мерзотник, який у фіналі оволодіває у того самого, страшного 

обриву Вірою, дивною, мовчазною, норовливою дівчиною. Волохов, який 
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сповідує теорію «вільного кохання», який вважає, що сім'я це «страшні пута», не 

зворушлива натура, як Базаров, це порожнеча і повне небажання ні думати ні 

працювати, персонаж сповнений страшного, сталевого цинізму, якому все 

дістанеться.  

Як бачимо, тема надлюдини досить виразно окреслена у згаданих текстах. І 

тут, щоб резюмувати сказане, нам слід звернутися до спадщини Ж. Батая і його 

теорії суверена. Згідно зі схемою позитивної і негативної цілей людства, а також 

опозиції апполонічного і діонісійського начал, образ, скажімо, Долохова 

набуваює певної конфігурації. Причому важливо зауважити те, що, Долохов, для 

Ж. Батая, скоріше за все не негативний персонаж. Для французького мислителя 

марнотратник життя якраз і буде носієм інтенсивності, спрямованої на пізнання 

смерті і моралі, яка перебуває поза загальноприйнятих норм тривалості. Але для 

нас важливою є не ця тонка різниця, а те, що Долохов, як і Хіткліф з «Буремного 

перевалу», абсолютні суверени для Ж. Батая, надлюди, і тим не менше, 

«…незалежно від усіх цих варіацій зберігає силу магія зла» [198, с. 149]. Для 

зазначених антагоністів характерно: 

1. Для всіх персонажів насильство або убивство (взагалі будь-якої живої 

істоти) не зустрічає жодного утруднення. Вони в цьому сенсі рішучі і радикальні 

2. Їх моральний стрижень або повністю відсутній, або перекручений і 

представлений як у кривому дзеркалі. Ці персонажі завжди знайдуть виправдання 

своїх вчинків, перекручуючи моральний закон або створюючи свій, вигадливий і 

мінливий 

3. Ці персонажі або не вірять, або далекі від віри 

4. Будь-які прояви добрих, ніжних почуттів для них неприйнятні 

5. Такі персонажі завжди представлені як вольові, сильні особистості, 

які багато чого здобуваються, або зазнають 

6. Антагоніст-надлюдина насолоджується, коли оточуючі відчувають 

побоювання щодо нього 

Тут нам слід об'єднати експліковані моделі зла в концепції профетизму [40, 

c. 8-12]. Істотним буде зауваження про те, що такі слова як «профетичність» і 
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«передбачальність», які ми використовуємо для опису російського прозового 

тексту, складають пару доповнюючих один одного «визначника». 

«Передбачальність» ми використовуємо в його основному значенні – ймовірнісне 

судження про майбутній стан будь-якого процесу або явища. Тобто синонімом 

«передбачальності» може бути прогноз (prognosis - передбачення, пророкування). 

«Профетичність» використовується в доповненні до попереднього, як вказівку на 

те, що російські письменники XIX століття виконували роль пророків. При цьому 

«Слово «пророк» не означає тільки провісника майбутнього. Єврейський термін 

«Набі» можна перекласти як покликаний Богом, а «профетес» - як людина, що 

говорить від чийогось імені (в даному випадку від імені Божого). Пророки були 

тими, хто висловлював волю Господню, відкриту їм у дусі. Одна з головних рис 

профетизму – божественне  джерело їхнього натхнення» [118, с. 314]. Таким 

чином, профетичність російської прози XIX століття описує не просто прогноз, 

але прогноз натхненний. З огляду на вище сказане, і важкі екзестенційні шукання 

таких авторів як Л. Толстой або Ф. Достоєвський, більш зрозумілим стає те, чому 

М. Бердяєв називав російську літературу «найпрофетичнішою в світі» [26, с. 63]. 

Маючи на увазі Ф. Достоєвського та Л. Толстого, Л. Шестов стверджує, що 

«…зіткнення двох пророків було справою чистого випадку» [189], проте, на 

думку М. Берга, революція в Росії означала розгортання проекту «нової 

естетичної організації суспільства», складовою частиною якого була 

«антропологічна переробка людини» [23, с. 267], тобто переробка з урахуванням 

«кращих» образів російської літератури, які були описані вище. Те, що 

комуністична ідеологія, як і ідеологія «російської ідеї», несе в основі 

есхатологічний образ нового світу і нової людини, ідею месіанства, відзначав ще 

М. Бердяєв. На його думку «російський комунізм є спотворенням російської 

месіанської ідеї. Він стверджує світло зі Сходу, яке повинне просвітити 

буржуазну темряву Заходу» [25, с. 216]. М. Берг, проте, відзначає особливу роль, 

яку зіграла в підготовці комуністичного проекту російська класична література. 

На думку дослідника, створивши продуктивну атмосферу очікувань нової 

людини, ця література накопичила символічний капітал, який дозволив 
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легітимізувати цей проект: «накопичення символічного капіталу образом нової 

людини, здійснене в російській класиці XIX століття, стало тією символічною 

революцією, яка зумовила і надала актуальність революції 1917 року» [23, с. 203]. 

Літературоцентричність російської культури отримала додатковий поштовх 

завдяки досягненням літератури XIX століття. До вже наявного образу 

письменника-пророка додався також міфологічний статус приналежності до 

класичної літератури. Р. Русін слушно зауважує, коли пише про мистецьке XX ст.. 

в якому «Художній образ… набуває ознак універсальної парадигми… у цілісності 

на онтологічному рівні» [155, c. 9]. 

Таким чином, російська література в зв'язку зі своїм пафосом пророцтва і 

проектуванням нової людини як суверена, завдяки своїй сутнісній ідеологічній, 

«парадигмальній» маркованості і залученості самих авторів в політичне життя, у 

зв‘язку з притаманній цій літературі «магією зла», вкрай зручна для наступних 

форм літературної рецепції. І це тягне за собою наступні висновкові положення. 

Зло, яке описується в текстах російської класичної літератури (не буде 

перебільшенням сказати, слідом за Ж. Батаєм, що ця література в першу чергу 

розповідає про зло), в залежності від того, яка ідеологія аналізує ці тексти 

(дореволюційна, радянська, пострадянська), стає гранично затіненим і 

невпізнанним, оскільки будь-яке зло можливо, таким чином, виправдати, 

пояснити і переосмислити так, як це буде завгодно, наприклад, владному 

дискурсу. «Всі дискурси визначають свої теми, зберігають свою цілісність, 

захищаючи відмінні риси своїх визначеннь, і відтворюють себе за допомогою їх 

повторення. Ми могли б обмежитися цим банальним спостереженням і дозволити 

соціології продовжувати вести звичну бесіду і зберігати звичне мовчання, якби 

ціна такого мовчання не була занадто високою. А наскільки вона висока, було 

поступально і неухильно продемонстровано Освенцимом, Хіросімою і ГУЛАГом» 

[16, c. 246].  

Зокрема, при формуванні Ф. Достоєвського [41, c. 156-160], як  знакової для 

Росії фігури, об'єдналися кілька факторів, які є причиною властивого російській 

культурі літературоцентризму, з притаманними йому небезпеками (недостатньої 
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рефлексивності, ідеологізації, маніпуляції) [95], і навіть доведенням зазначеної 

тенденції до літературкратії, де критичний реалізм XIX ст. трансформується в 

утопічний соцреалізм радянської доби і виявляє себе як «володіння і перерозподіл 

політичної й символічної влади» й одночасно ця утопія «слугувала джерелом 

трансформації символічної влади в політичну, для чого утопія повинна була стати 

реальністю» [23, с. 311].  

 За Р. Бартом література сама по собі є особливою міфологічною системою, 

означуваним якої є концепт, який можливо охарактеризувати як «літературність». 

У разі російської літератури в цей концепт входить додатковий зміст 

«сакральності», що робить його більш потужним і ставить літературу в центр всієї 

російської культури. Досягнення російської літератури XIX століття пізніше, на 

основі вже наявного літературоцентризму, сприяли формуванню міфу про 

класичну російську літературу як про «російське диво», масштабне культурне 

досягнення Росії і її виправдання перед світом (Ідеалізується також і період, в 

який розцвіла ця література: «XIX століття – золоте століття Росії» [55, с. 15]). 

Для російських дослідників, починаючи з кінця XIX століття (тобто з творчості 

представників так званого «релігійно-філософського ренесансу») цей погляд на 

період «від Пушкіна до Достоєвського і Толстого» як на акме їх культури є дуже 

характерним і означає, відповідно, ідеалізоване (й ідеологізоване) ставлення до 

класичних письменників. В еміграції ця ідеалізація посилилася. М. Бердяєв у 

своїй «Російській ідеї» російську літературу називає «найбільш людяною з усіх 

літератур» [25, с. 71]. Російські мислителі-емігранти вважали класичну літературу 

тим джерелом, з якого почалася російська філософія: С. Франк оголосив 

Л. Толстого і Ф. Достоєвського «засновниками і попередниками російської 

філософської думки» [161, с. 188]. Можливо стверджувати, що вже в працях 

російських філософів кінця XIX – початку ХХ столітть склалося порівняння 

російської літератури та, власне, Росії. Оскільки головним героєм релігійно-

філософського ренесансу був саме Ф. Достоєвський, це рівняння набуло форми 

«Достоєвський = Росія» (або «Достоєвський = краще в Росії»). «Достоєвський є  

таким, якою є Росія, з усією її темрявою і світлом. І він – найбільший внесок Росії 
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в духовне життя всього світу» [27, с. 233]. Ця складова міфу про Ф. Достоєвського 

в ХХ столітті отримала підтримку ззовні – ставлення до російської літератури на 

Заході як до втілення «таємничої руської душі». Зокрема, в США його 

сприймають як свого роду «духовний путівник» Росією, в його творчості 

вбачають мало не квінтесенцію основних рис російської національної свідомості 

[125, с. 160]. У пострадянській Росії ідеалізація літератури XIX століття набула 

найбільших масштабів. Тема літератури як виправдання, зокрема, постійно 

артикулюється в численних книгах і статтях І. Волгіна (президента російського 

Фонду Ф. Достоєвського): «Класична література Росії – головна заслуга нашої 

батьківщини перед людським родом» [55, с. 13]; її «не забуде взяти з собою 

людина на останній суд Божий» [55, с. 15] (тут автор цитує висловлювання 

Ф. Достоєвського про «Дон Кіхота»). З. Фройд у роботі «Достоєвський та 

батьковбивство» висловлює дотичну до В. Шаламова, але протилежну І. Волгіну 

точку зору щодо значення та значень, які продукує «концепт Достоєвський»: 

«Достоєвський швидше за все вразливий як мораліст… Достоєвський змарнував 

можливість стати вчителем і визволителем людства і приєднався до тюремників; 

культура майбутнього буде йому зобов'язана небагато чим» але в нього інший, 

«апостольський шлях служіння» [183], - зазначає австрійський психоаналітик. 

Натомість, словосполучення з роботи І. Волгіна – «головна заслуга нашої 

батьківщини» - можна ідентифікувати як постулювання форми національного 

духу, і це, на нашу думку, є індикатором (і самоназвою) владного дискурсу, а 

тому наведені цитати російського достоєвіста можна розшифрувати як 

«література в Росії (і особливо класична література) є одним з визначальних 

чинників формування владного дискурсу і найбільш досконалою формою його 

артикуляції в зоні зафіксованих владних відносин. З чого можна зробити 

висновок, що в сучасній Росії письменник-класик є канонізованою, міфічною 

фігурою в межах дискурсу, опосередкованого державною ідеологією, а це, в свою 

чергу, означає лише одне – сприйняття текстів і взагалі фігури класичного 

письменника опосередковано тільки ідеологією, і, на противагу, повинні 

розглядатися і аналізуватися виключно з точки зору недовіри до метанарративу, в 
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тому випадку, якщо суб'єкт бажає сформувати істину, а не йти по слідах владного 

дискурсу, оскільки владний дискурс, на наш погляд, є основа для формування як 

ідеалістичного зла, так і зла-глупоти, в термінах Л. Свендсена» [37, c. 280-282]. 

Слід зазначити, що російський літературоцентризм не міг би здійснитися 

без потужної літературної критики, що представлена іменами В. Бєлінського, 

М. Добролюбова, Д. Пісарєва. Без цієї традиції літературної рефлексії не могла б 

здійснитися діяльність представників «російського формалізму», таких як 

Б. Ейхенбаум, Ю. Тинянов, В. Шкловський. «Присвоєне цьому руху і міцно 

затверджене за ним найменування «формального методу» слід розуміти умовно – 

як історичний термін, і не виходити з нього як з дійсного визначення. Для нас 

характерний не «формалізм», як естетична теорія і не «методологія», як 

завершена наукова система, а тільки прагнення до створення самостійної 

літературної науки на основі специфічних властивостей літературного матеріалу. 

Нам потрібне тільки теоретичне і історичне усвідомлення фактів словесного 

мистецтва як такого» – обґрунтовує специфіку власного підходу Б. Ейхенбаум 

[195]. Представники естетичного формалізму вперше піднімають питання не про 

що іде мова в певному творі, а як він зроблений, щоб досягти саме такого 

етстетичного враження, що вперше було зроблено Б. Ейхенбауманом в творі про 

те, «Як зроблена шинель Гоголя». Саме «російський формалізм» найбільшою 

мірою здійснив вплив на західноєвропейську естетичну думку та був високо 

оцінений П. Бурдьє, У. Еко, Р. Вільямсом, Ю. Крістєвою, М. Маклуеном.   

Саме літературний текст найбільш наочно демонструє «символічну 

могутність», описану французьким філософом А. Бадью у своєму «Нарисі про 

усвідомлення зла». Він описав з усією виразністю те, що має бути квінтесенцією, 

modus operandi суб'єкта моралі. Схематично логіка А. Бадью виглядає наступним 

чином: пропонується зв'язати етику з рядом істин, які визначають суб'єкт, як 

самостійного, рухомого, багатогранного індивіда, який намагається 

самостверджуватися й самовдосконалюватися і який перестає бути об'єктом 

права. Право, на думку А. Бадью, є потрібним тільки для людської тварини, так як 

право, це доказ відсутності комунікації з істиною. А істина полягає в тому, що 
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«Зло має місце остільки, оскільки людина здатна стати Безсмертною, якою вона і 

є» [8]. Безсмертний, це автономний суб'єкт моралі, надлюдина, якщо завгодно. 

Саме Безсмертний може бути «тактиком» і «господарем» «свого власного 

існування, він більше не посилається на будь-яку правову інстанцію, але виходить 

з якості своїх дій і досягнутих результатів» [8]. Тут А. Бадью частково 

знаходиться в згоді з Ж. Батаєм. Безсмертний, на відміну від людської тварини 

(маси, натовпу, обивателя) перестає бути об'єктом права в силу того, що право як 

таке «означає загибель речі, на яку було накладено це право» [8] (право на будь-

яке віросповідання означає гоніння і нетерпимість, право на медичні послуги 

означає проблематичність їх надання, право на отримання відповіді на запит з тієї 

чи іншої інстанції означає «відсутність діалогу») – для нього загибель речі 

неможлива, так як він носій істини, а права людини це граничне зло, або, у будь-

якому випадку, атрибут зла. «Право – кодифікатор згубних процесів» [8]. 

Безсмертний знаходиться по той бік добра і зла, тому істини є добро. 

Перебуваючи по цей бік добра і зла, «невинність життя» залишається в 

необізнанності щодо добра і, отже, істин. «Добро полягає в діалектиці добра і зла. 

Зло ж полягає в запереченні цієї діалектики, в радикальному роз'єднанні добра і 

зла, і внаслідок цього – в автономії принципу зла. Зло базується на самому собі» 

[8]. Тому важливо, щоб зло було присутнє як механізм розпізнавання істин. Якщо 

хто-небудь починає творити зло, то перш за все знаходить його в собі і поза 

собою. «Для будь-якої свідомості, яка пробуджується, щоб брати на себе 

відповідальність, зло вже тут» [8]. «Символічна могутність», яка завжди 

«перевершує могутність зброї і грошей», та могутність, якою може володіти 

тільки Безсмертний і є те, що повинно було змінити хід історії, змусити ні в чому 

не винних людей відповідати на допитах «ТАК!» (О. Солежніцин) у відповідь на 

питання, чи помиляється радянський (або нацистський) закон або влада. На думку 

Т. Адорно, єдина сила проти принципу, вибудуваного в Освенцимі, це автономія, 

сила рефлексії, самовизначення, непогоджання (nicht-mit-machen) [159, с. 243]. 

Принцип автономії – це моральний принцип, що вимагає від кожного думати, 

міркувати і коритися своєму сумлінню, а не тільки наказам. М. Булгаков 
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висловлює цей  моральний принцип більш категорично і точно: «…боягузтво, 

безсумнівно, одна з найстрашніших вад. Так говорив Ієшуа Га-Ноцрі. Ні, філософ, 

я тобі заперечую: це найстрашніший порок» [45]. 

Проте, принцип зла як абсолютизації настанов суверенної людини в 

російському літературному тексті має інший наголос, ніж в 

західноєвропейському, підкреслює прихильниця ідей М. Бахтіна Ю. Крістєва: «Ця 

«трансгресія» мовного (логічного, соціального) коду в карнавалі виявляється 

можливою і дієвою виключно тому, що вона ставить перед собою інший закон. 

Діалогізм – це зовсім не свобода говорити все, що спаде на думку; діалогізм – це 

«насмішка» (Лотреамон), але глузування трагічне» [97]. Тим, французький 

постструктураліст виявляє опозиційність діалогізму не лише по відношенню до 

«монлогізму», який сам М. Бахтін визначав як «початкову форму роману». Але в 

тверджені Ю. Крістєвої виявляється відмінність діалогічності як форми принципу 

побудови російської літератури по відношенню до західного концепту 

«трансгресії». Обидва, як настанови «дебаналізуючої єресі» та «свободи 

інтерпертацій» мають формотворчий потенціал, зокрема в логіці моделювання 

зла, але з різними національними конотаціями. 

 

3.2 «Каталог зла» української літературної антропології 

Історію аналізу української літератури, її перші прояви, на думку 

українського історика М. Грушевського, можливо розпочинати з праці Єпіфанія 

Славинецького, «праотця нашої, взагалі східно-слов’янської історії літератури» 

[70], яка мала назву «Оглавленіе книгъ: кто ихъ сложилъ». Подальший розвиток 

руху до осмисленого викладу цієї тематики здійснювали німецькі діячі: Й. Коль, 

Бакмайстер, Шлєцер. Останній є автором фундаментальної праці «Nestor Rußische 

Annalen» що видавалася протягом 1802-1809 років. «Словники» митр.  Євгенія 

Болховитинова, які друкувалися в часописі «Другъ просвЂщенія» в 1809 році та 

праця Шлєцера можуть вважатися «підставою, на котрій стала виростати історія 

старої нашої літератури» [70]. Якщо ж говорити про появу суто вітчизняного 
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академічно-дисциплінарного підходу у розгляді української словесності, то з 

усією очевидністю слід згадати М. Максимовича, який 1839 року випустив 

«Исторію древной русской словесности», й саме з цієї праці уможливлюється 

історія українського літературознавчого процесу як така. Окрім М. Максимовича 

до формування цієї дисципліни доклали зусиль такі визначні українські діячі як 

М. Костомаров, О. Потебня, М. Драгоманов. М. Грушевський, в своїй 

монументальній праці «Історія української літератури» (1923 р.), за допомогою 

«філологічного, духовно-історичного та соціяльно-політичного методів» [188] 

створює досить розлогий й всебічний нарис розвитку української словесності від 

«творчості родоплемінних часів» до «тріумфу Могили й могилянства». На думку 

українського історика, твори, які неодмінно повинні бути згадані тим чи іншим 

дослідником у своїй історико-літературній розвідці, заслуговують на увагу через 

їх «характеристичність» (коли твір яскраво ілюструє естетичні чи громадянські 

уподобання свого часу), «артистичність» (коли твір приносить «високе 

задоволення» читачу чи слухачу через його естетично якісну забарвленість) й 

впливовість (коли твір вплинув на громадську думку, або подальший розвиток 

літературної творчості) [70]. Дослідник історії літератури, за М. Грушевським, 

має виокремлювати в своїй роботі поміж усього письмового надбання «красну 

словесність», яка є «… художня, мистецька, артистична, або поезія в широкім 

значенні слова, себто коли вона не протиставляється прозі, а обіймає собою й 

художню прозу» [70]. Втім, як вважає цей видатний український мислитель, 

процес аналізу «історії української літератури» представлений наступною 

методологічною палітрою: філологічний (В. Адріянова-Перетц, О. Ристенко), 

соціально-політичний (М. Драгоманов, С. Єфремов, О. Пипін, І. Франко) та 

духовно-історичний (Ф. Буслаєв, О. Веселовський) [70]. Останній тяжіє до 

«культурно-історичного аналізу» (Д. Чижевський).  

Видатний український учений-енциклопедист Д. Чижевський в праці 

«Історія української літератури» (1956 р.) досить істотно охарактеризував, як 

вважається, західні літературні впливи, що, за своєю суттю, є єдиним до цих пір 

вивченням, в якому український літературний процес простежено у взаємозв'язках 
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не тільки лише зі слов'янськими, але і деякими іншими літературно-художніми 

світовими зразками. Дані зв'язки були виявлені на рівні генетики, взаємовпливу, а 

саме ключове – на рівні контактів і типологічного співставлення. Д. Чижевський 

запропонував струнку схему періодизації української літератури, яка має своїм 

науковим підґрунтям загальновизнаний європейський естетичний розвиток:  

Доба монументального стилю - XI ст. 

Доба орнаментального стилю — XII—XIII ст. 

Переходова доба — XIV—XV ст. 

Ренесанс та реформація — кінець XVI ст. 

Бароко — XVII—XVIII ст. 

Класицизм — кінець XVIII — 40-ві роки XIX ст. 

Романтика — кінець 20-х — початок 60-х років XIX ст. 

Реалізм — від 60-х років XIX ст. 

Символізм — початок XX ст.   

При цьому, як пише автор «Історії…», «Закінчуємо виклад історії 

літератури в цій книзі романтикою. Література доби реалізму та модерних 

пореалістичннх течій дужо широка та вимагатиме книги такого ж обсягу, як і ця» 

[188]. 

Проте, Г. Грабович, сучасний український та американський 

літературознавець, вважає за потрібне відмовитись у історико-літературному 

вивченні від наративного підходу, який виявляє себе у працях його поважних 

попередників, про яких була мова вище. Науковець вважає такий метод «певним 

оксюмороном та ілюзією» [68] і, посилаючись на такі потужні течії, як 

структуралізм, постструктуралізм та герменевтику, наголошує на тому, що «На 

Заході, наприклад, ні науковці у своїх дослідженнях, ні навчальні програми 

здебільшого не наголошують під цю пору на історії літератури як такої» [68]. В 

той же час, критик фіксує нагальну необхідність перевидання української 

літературознавчої спадщини (М. Возняк, М. Зеров, М. Грушевський, 

Д. Чижевський), так як це є процесом заповнення «білих плям» в культурному 

просторі, який був довгий час позбавлений можливості всебічного  та якісного, 
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«власного осмислення та самовиявлення» [68]. На думку Г. Грабовича, ціннісним 

методом творення наукового процесу є переоцінка минулих методів, постійне 

«відповідання» на одні й ті самі питання, й знов запитування, і головний принцип 

молодої української незалежної науки полягає у відстороненні від директив, 

настанов та традиціоналізму, адже не в них полягає якість та успішність 

наукового процесу. Наприклад, є сенс полемізувати та вступати у дискусію 

«навіть, а то й передусім, з канонічними авторитетами» – без цього неможливий 

«повноцінний дискурс» як такий [68]. Додамо також, що абсолютистська 

методологія, онтологізація в будь-якому  вигляді не є успішним виявом 

інтелігібельного впорядкування. Мудрість не може співіснувати зі злом (тут 

Сократ цілком має рацію), але успіх ніколи не буде детермінуватися якістю знань 

або рівнем освіти, тим більше, якщо векторність знань є каталогізація та 

формозбереження псевдоважливого, та вкрай ототожненого з каноном процесу 

пошуку істини, що перетворює істину на міф, якщо не на легенду. Наведемо 

слушну думку І. Лімборського: «Глобальний проект творення нового типу 

культурного розмаїття повертає нас до нового осмислення і реінтерпретації 

Просвітництва й неоуніверсалізму. Адже новий глобальний підхід при всіх 

історичних суперечностях все ж таки хоче акцентувати особистісне, 

індивідуальне, взагалі обстоює еталон індивідуального вибору в усьому, 

протистоїть застарілому принципу політики і стратегії, яка підносить групове, 

локальне, вузькорегіональне, — гасла, які з усією очевидністю намагалися 

реалізувати європейські просвітителі» [107]. Ригоризм, догматизм та канонізація 

напрочуд легковажні процеси, так як керуються зазвичай централізованою, 

наказовозверхньою, й абсолютно антигуманістичною традицією, через що, 

наприклад, дуже сильно втрачає міждисциплінарний підхід. На думку 

О. П‘ятигорського «Зараз філософу саме час подумати про філологію. Якщо 

філософія першої половини століття в основному була (і багато в чому 

залишається досьогодні) лінгвістичною, то філософія другої половини століття 

стає (і щѐ довго буде) по суті філологічною» [150, с. 127]. Тож в теперішньому 

підрозділі ми спробуємо окреслити виважену, але полемічну дискурсивно-
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філософську аналітику українського літературно-художнього матеріалу, в якому 

категорія «зло» експлікується через літературну антропологію. 

Здійснення літератури в умовах текстоцентризму дозволяє сформуватися 

корпусу літетратурознавчої критики, що виробляє власні принципи естетичного 

судження. На кінець XX ст.. у сфері літературознавства оформився 

антропологічний поворот, ідеологом якого став В. Ізер із своєю тріадичною 

концепцією фіктивне – уявне – реальне, де «фіктивне є свідомою спробою втілити 

уявне в дію та направити її в спеціальне русло, щоб вплинути на щось чи на 

уявлення про щось» [203, с. 2]. Антропологічний підхід у інтерпретації 

літературного героя, концепції людини у художньо-літературних творах 

розпадаються на два напрями: філологічна антропологія й літературна 

антропологія. Розглянемо їх дещо окремішньо, маючи на увазі, що в поле нашого 

зору не попадає інший філософський підхід у виявленні людського як такого – 

сцієнтичний – в якому нема місця для світоглядних або соціально-моральних 

проблем. Натомість антропологічний має за підґрунтя філософсько-

герменевтичну інтерпретацію. Отже, герменевтико-феноменологічний напрям, 

або філологічна антропологія, оперуючи такими поняттями як «інтерпретація», 

«розуміння», «цінність», може здійснювати «несуперечливе поєднання «фізики з 

метафізикою», «наукового з «позанауковим» (за словами С. Аверинцева), 

ретельного аналізу тексту з філософською інтерпретацією створеного 

письменником людського буття» [93, с. 92]. З іншого боку, літературна 

антропологія, в першу чергу спирається на філософсько-естетичну проблематику 

герменевтики і через тріаду духовне – психологічне – тілесне виявляє 

представлену в творах письменника концепцію людини. І нам видається слушним 

звернутися під кутом зору саме літературної антропології до теми зла в 

українській літературі, адже, таким чином, можливою стає категоризація зла і 

його міждисциплінарне співвіднесення, тим паче, що, як пише Л. Левчук 

«Своєрідна художня всеосяжність у відображенні дійсності, властива більшості 

відомих українських митців минулого, не могла не спонукати їх до теоретичного 

осмислення морально-етичної проблематики мистецтва і творчості» [100].  
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В українському гуманітарному дискурсі теоретичним полем літературної 

антропології через інтеграцію предметних сфер порівняльної літератури та 

культурної антропології займалися такі вчені як О. Галета, М. Зубрицька, 

М. Марковський, О. Поліщук, Н. Порохняк, С. Яковенко. Зокрема, за О. Галетою 

постструктуралістський підхід для літературної антропології це визнання 

текстуальності  та наративності світу,  ставлення до людини у літературознавчих 

дослідженнях як до центру культурного простору, на формування якого впливає 

саме людина через свою діяльність. Це сфера знакотворення, культурної 

репрезентації, де здійснюється формування людини культурної. Пізнання себе, 

культурних практик та історичного досвіду відбувається через літературні тексти. 

Досліджувані приклади мають свої унікальні, неповторні ознаки при цьому 

формуючи єдиний інтелектуальний й культурний простір для аналізу, діалогу, 

самопізнання та самовиявлення. Література в контексті постструктуралістських 

практик має на меті поширення особистісного досвіду та знання в полі 

зацікавлених читачів, критиків, диспутантів задля створення нових образів та 

символів, що формують практику само-впізнання та само-ідентифікації. Тим 

самим, інтеграція полів літературознавства та культурології дозволяє 

екстраполювати принцип гри означника та означуваного, говорити навіть про 

зміщення демаркаційних ліній між філософією та літературою, про що йшлося в 

західній філософській думці в роботах А. Данто, Ю. Крістєвої, Г. Ґумбрехта. В 

цьому контексті велике значення має визначення досліджуваного терміну, 

запропонованого українською дослідницею Н. Порохняк. Остання стверджує у 

своїй статті «Роман-сімейна хроніка з погляду літературознавчої антропології», 

що антропологічний метод може сприяти формуванню нових значень, які, таким 

чином, можливо експлікувати з літературно-художніх текстів [144]. Приріст 

нового знання як результат гри означника та означуваного є «породжуючою 

моделлю» (О. Лосєв) режиму синіфікації модернізму в різноманітних формах 

прояву та векторах розгортання, де зло стає стрижнем моделювання 

«дебаналізуючої єресі». Вимога «нового випливає» з домінування модерністської 

настанови «оригінальності» та «вираження» (Г. -Г. Гадамер). Методологічні 
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орієнтації подолання парадигми відображення представлені в розробці 

американської дослідниці К. Делл, яка викриває припущення «міметичної 

помилки» (mimetic fallacy), тобто розгляд літературного тексту як продукту та 

відбитку певної соціокультурної та політичної ситуації, «реакції» на «координати 

певного часу». Такі настанови призводять до неможливості адекватно оцінити 

«здатності літератури формувати і творити нові погляди на проблему – що 

означає бути людиною, коротше кажучи, її здатність змінити світ» [200, с. 7]. 

Американська дослідниця наполягає на тому, що функція літературного тексту 

швидше полягає у «social diagnosis» (соціальному диагнозі). Вона підкреслює 

герменевтичні витоки даного терміну, проте, нам видається що він носить 

швидше характер постмодерністського викриття з його любов’ю до медицинських 

термінів.  

Кожен елемент антропологічної тріади духовне – психологічне – тілесне 

здатен на чотири розгалуження, що й дає можливість для аналізу концепцій 

людини у літературних текстах. Духовно-аксіологічна сфера досліджує релігійні, 

соціально-політичні, національно-культурні та етичні цінності. Психологічна 

структура розкривається через інтелектуальні, емоційно-психологічні, вольові або 

естетичні якості. Сфера тілесного, матеріального представлена як портрет, 

пейзаж, інтер‘єр/екстер‘єр, а також мовний портрет. Тож спробуємо застосувати 

цю літературно-антропологічну тріадність спираючись на конкретні тексти.  

Природнім буде перше звернення до творчості ««батька» нової української 

літератури», якому судилося стати основоположною фігурою в українській 

національній свідомості. Почерк І. Котляревського можливо виявити «у таких 

спадкоємниках і зовсім не епігонах, як Квітка, Шевченко, Куліш, Марко Вовчок», 

в «неокотляревщині» П. Тичини та О. Вишні [68]. О. Забужко згадує 

І. Котляревського як першу постать на шляху до «самоусвідомлення культурою 

себе як об'єктивації національного буття свого суб'єкта — українського народу» 

[84]. Тож він дійсно є засадничою постаттю українського культурного простору. 

У сфері науки це породжує логіко-раціональні версії, у сфері мистецтва – 

метафоричні конструкції, де стає можливим започаткування традиції, формування 
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канону, «глибші структури та функції стилю», «запліднення української 

літератури» [68]. «Енеїда» І. Котляревського, це бурлескно-травестійна поема, 

написана чотиристопним ямбом, де антична міфотворчість постає 

«перелицьованою» на малоросійські реалії кінця XVIII ст., і з якої можливо 

позначити відлік, на думку В. Личковах, «дослідження історії української 

літератури як історії української культури в контексті філософії» [106, с. 104]. 

Також безсумнівним є те, що поема формує пограниччя між «до» й «після», між 

попереднім етапом та новітньою українською літературою, але в той же час, 

«…котляревщина є переходовим, — хоч і непомірно тривалим — явищем…» [68]. 

Для української культури і саморефлексії це такого ж рангу текст, як для іспанців 

«Дон Кіхот» (О. Забужко цілком слушно зауважує: «Образ жертовного Христа 

тьмяніє перед образом жертовної України, якою вона постає з Шевченкової 

історіософії, і не випадково «Кобзар» робиться без перебільшення національною 

Біблією — як не випадкові й біблійна форма програмових документів польського 

месіанізму, і чеська містифікація з «Краледворським літописом», і возведення 

ґенерацією 1898 р. «Дон Кіхота» до ранґу іспанського Святого Письма: кожне 

віросповідання потребує власних сакральних текстів» [84]). На думку 

І. Бондаревської, «можна констатувати з певністю», що «Енеїда» 

І. Котляревського є підґрунтям для національно-культурного розвитку в Україні з 

XIX ст. й дотепер [32, с. 253]. 

З огляду на аксіологічні виміри в поемі І. Котляревського є сенс говорити 

про «споконвічне», яке неможливо сфабрикувати: воно тільки підступає з 

майбутнього. Свого часу М. Гаспаров писав про Вергілієву «Енеїду»: «Відхід у 

минуле дозволяв йому залишатися поетом майбутнього» [58, с. 128]. Примітно в 

цьому зв'язку те, наскільки семантико-ідеологічно тісно пов'язані тексти Вергілія 

та І. Котляревського. Обидва автори створили «міфологічний епос на місцевому 

матеріалі» [58, с. 128], який до діяльності поетів перебував у розпорошеному 

стані, і який було зафіксовано й організовано в їх текстах. Скажімо, релігійно-

антропологічна складова, під цим кутом зору, є прозорою і однозначною і нічого 

не говорить про моральне зло. В «Енеїді» можливо віднайти звернення автора до 
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язичницького культу, що його носіями були пращури українців, адже герої 

зустрічаються з фантастичними істотами, практикують ворожіння та 

мольфарство, щоб потрапити до потойбічного світу зривають гілки з чарівних 

яблунь і все це органічна, весела та гармонійна дійсність – поема оповідає про 

«само- та життєствердження» [68] героїв, тож як римлянин так і українець вивели 

такого героя, «... який шукає для себе і для інших шлях у майбутнє ...» [58, с. 129], 

тобто поеми ці про майбутнє народу, що було нечувано як для часів Августа, так і 

для часів російської монархії кінця XVIII першої половини XIX століть.   

Соціально-політичне становище (яке потім буде дуже важливим для 

Т. Шевченка, П. Мирного та ін..)  у творі завуальовано натякає на знищення 

української «Трої» – явища Запорізької січі, та на українське панство, яке 

«ховається» під образами богів. У сюжет поеми закладено модель відродження 

української нації. Носієм і продовжувачем гомерівської сюжетики про укріплене 

місто і про повернення стає український текст, де повернення та пошуки Енея 

можливо трактувати як августинівське твердження про те, що «добрі містять це 

велике таїнство в чоловікові внутрішнім, і всередині, в серці шанують немічне і 

немудре Боже, яке сильніше і мудріше за людей» [3, с. 112], тобто не слід 

виходити за межі себе, а повернутися в себе, до свого єства. Якщо римський Еней 

шукає місця для буття Риму, то український шукає «…потрібну енергію, наснагу 

для дещо ризикованого (в суспільно-конвенційному контексті) кроку 

самовідречення і самовідмежування від російської (всеросійської) літературної 

системи» [68]. Причому поеми Гомера, на яких засновано здебільшого текст 

римського поета,  спрямовані глибоко в минуле, вони тільки про минуле, але 

якщо вважати пророцтво Тіресія як погляд у майбутнє, то виходить, що навчити 

народи мореплаванню набагато гуманістичніше, ніж те, до чого прагнуть обидва 

Енея і їх оточення. У Вергілія діє герой, для якого «вбивати інших заради долі» 

[58, с. 134] настільки ж природньо, наскільки для Одіссея природньо знаходитися 

під стінами Трої, але в римській «Енеїді», як і в українській, діяльність Енея «це 

його «недобра праця» в історії: творити людям зло для їхнього ж блага, 

насаджувати мир війною» [58, с. 134]. Це, за Л. Свендсеном, зло-засіб, коли 



154 
 

заподіяння зла відбувається заради доброї мети. Скажімо, «Війна і мир» 

грунтується на текстах «Іліади» та «Книги Царств». Л. Толстой проти насадження 

блага за допомогою багнета, але для І. Котляревського саме Вергілієва «Енеїда» 

стала відправною точкою для констатування зла, для того, щоб «…осміяти 

пихатий, самовдоволений, штучний, холодний і в остаточному рахунку 

«нелюдський» світ нормативного, імперського суспільства та нормативної, 

канонічної літератури. Така функція притаманна усій котляревщині, однак із тією 

суттєвою різницею, що в самого Котляревського та його епігонів вона імпліцитна 

й неусвідомлена»  [68]. Саме на цьому рівні антропологічного аналізу можливо 

найбільш вдало висвітлити моральне зло у поемі. І. Котляревський написав 

історію про те, як боги, тобто панство, живуть за законами міфу і міфологізують 

свої власні суб'єктивності, дурощі, комплекси, все те, що складає їх особу, тому 

що особистість є міф. Саме цих персонажів є сенс уособлювати зі злом. Як і 

І. Крилов в «Пошті духів», І. Котляревський вельми гостро поставив в першу 

чергу питання про деспотизм, пияцтво і, що особливо примітно, про хабарництво, 

яке було проблемою Російської імперії протягом всієї її історії. Зевс – деспот і 

п'яниця, Еол і Нептун – хабарники, Юнона і Венера – злі, підступні жінки. І всі ці 

«особи» це те, на що ми приречені донині, бо ми частина західноєвропейської 

культури, в основі якої лежить особистість і у цієї  особистості є ім'я – міф – 

український поет вказав місце українського народу в загальноєвропейській 

міфолгемі «картини світу».  

У випадку формування української культурної ідентифікації з історичних 

причин було наочніше і важливіше показати «цей людський світ» очима 

Долохова: «Це люди винятково здорової і могутньої плоті, ненаситні їдці, 

нестримні у вживанні горілки. У них здоровенні кулаки, червоно-сині щоки, 

страшні, здатні перегризти й перемолоти будь-яку кістку зуби, незвичайні за 

здатністю вмістити будь-яку їжу животи. Це люди неймовірної сили, із залізними 

м’язами, громовими голосами. Коли вони вступають в бій, — а в бій вони йдуть 

дуже охоче, — тільки й чути хрускіт вибиваних зубів, тріск розколюваних 

черепів, крик і лайку, невичерпну в каскадах своїх комбінацій. Цей людський світ 
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— апофеоз тілесності, надзвичайної витривалості, здоров’я, що вихлюпується 

через край, повнокров’я. Це пройдисвіти, розбишаки, волоцюги — і в той же час 

лицарі, герої, титани... Спробуйте позмагатися з таким народом... Тим, хто мав 

сумнів у існуванні українського («малоросійського») народу, Котляревський 

показав його як незвичайну своєю могутністю стихію» [29]. Отже, моральнісний 

зріз проявляє себе відверто нечітко і тут навіть нема сенсу говорити про 

куннісівське багатозначне зло. Національно-культурним ідеалом є козак з усією 

притаманною цьому образу атрибутикою. Якості героїв, їх психологізація, у творі 

І. Котляревського набувають рис козацького, стрімкого ґатунку. Наприклад, 

інтелектуальні здібності Енея можливо побачити у тому, як він за «Піярською 

граматикою» за тиждень вивчив латину. Емоційне забарвлення «Енеїди» є її 

основним, якісним підґрунтям, так як козаки живуть виключно емоціями, 

велінням серця, при тому що й радість, і гнів, є щирими, відвертими почуттями, 

яким віддаються козаки без жалю і сумніву. Антропологічно-психологічний зріз 

корелює із тілесним на рівні мови і не враховує зло. Проте, саме вольові якості 

троянців-козаків просувають їх сюжетом, попри те, що у творі є й інша воля, воля 

богів, тобто воля панства. Персонажі поеми грають на сопілці, кобзі, скрипці, 

бандурі та співають пісні про козаків, танцюючи горлицю та санжарівку. 

Тотальна влада міфу безмежно енергійна та потужна і козаки не намагалися 

чинити опір цій владі, а віддавалися їй з радістю, це, мабуть, найголовніше, що 

запозичив у римського епосу український поет – прагнення до конструювання 

свого, власного міфу, «підкреслення власної окремішності, наголошування на 

«своєму» емоційно-культурному коді» [68]. 

Якщо епопея Льва Миколайовича розвивається на чотирьох рівнях 

(історичний, аристократичний, народний, метафізичний), то поема Івана 

Петровича розвивається тільки на одному – народному, і це, за словами 

Г. Грабовича, не просто «абстрактна народність, а щось набагато конкретніше, за 

тогочасним визначенням — голос «простолюдина»» [68]. «Енеїда» 

І. Котляревського це Ренесанс української культури, основою для поеми служить 

міфотворчий аспект, це, як писав М. Маффесолі, «божественне соціальне» [116], 
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де людина не може без міфу, там людина сама перетворюється на міф. У той же 

час, І. Котляревський змалював чванливість і обивательське відчуття (згодом ці 

два атрибути російського простору перейдуть без змін в твори М. Гоголя, і це 

ситуація, коли «література канону заражається літературою антиканону» [68]), які 

народжують погляд про те, що люди вільні від міфу, вони раціональні і 

відрізняються розсудливістю, але здоровий глузд це і є міф обивателя, що нібито 

існує якась абсолютна точка відліку, яка перевіряє істину – і це теж міф. У міфі є 

багато казкового, брехливого і неймовірного, але міф не визначається тільки цим. 

«Енеїда» І. Котляревського, це повноцінне Відродження античної літератури на 

українській землі, точка відліку в націотворенні, самоідентифікації, тому вся 

подальша українська література радикально і до основ культурографічна у зв‘язку 

з тим, що міф принципово нікуди не рухається. У той же час, як Вергілія, так і 

І. Котляревського «Енеїди» спрямовані на деяке пророцтво, в майбутнє, не дарма 

одним з основних понять римської поеми є «amor fati», але російський 

націоутворюючий текст іліадного типу - «Війна і мир», направлений в минуле, він 

міфологізує, висвітлює конкретне, масштабне, епохальне, але це подія. Поема 

І. Котляревського відображає не події, але міфологію народу і для народу, в ній 

використано сім тисяч слів і майже всі вони відносяться до етнопобутової 

лексики, і це «вердикт» праміфолога українського мистецтва і свідомості, тому 

що вже П. Куліш буде вважати, що «українська нація за самою природою 

селянська, «хутірська», але не стільки в соціальному, скільки в духовному, 

етнокультурному розумінні» [106, с. 105]. 

Уточнимо. Витвір мистецтва є інструментом ідентифікації, це міметичний  

інструмент par exellence. Саме тому, як нам видається, І. Котляревський вибрав 

для свого opus magnum Вергілієву «Енеїду», зразок класичного літературно-

художнього тексту, який сукупно з «Буколіками» та «Георгіками» через те став 

класикою, «...тому що вони давали людям те, для чого існує література: 

взаєморозуміння» [58, с. 115]. Зауважимо, взаєморозуміння, в першу чергу, між 

носіями певного мовного коду: «…обравши народну, розмовну мову, українська 

письменність (спочатку то була тільки обмежена кількість творів) певною мірою 
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стає недоступною для загального всеросійського читача, і так чи інакше 

упривілейовує україномовного, тобто українського читача» [68]. Таким чином, 

сфера матеріального, через мову автора та героя, набуває рис традиційності у 

зображенні тілесно відчутного світу та конкретної антропологічної моделі. 

І. Котляревський відходить від старокнижного канону письмового мовлення, й 

започатковує народний, в якому герой постає через призму мовлення нородно-

побутового, синонімічного, наповненого жаргонізмами, просторіччями та 

фразеологізмами (синонімічний ряд процесу завдавання кому-небудь зла 

напрочуд широкий: зварити каші, наварити киселя, злити кулю, дати швабу, дати 

перегону, дати хльору, видавити олію і т. ін..). І саме через такий кластер сфери 

тілесного, через мову автора та героїв, поема в цілому сприймається як 

карнавалізація, потяг до несерйозного, так як саме через мову зазвичай можливо 

спостерігати ознаки зла (саме мова, тіло тексту, є головним предметом 

гуманітарного вивчення), але деяка балаганність у мовному портреті та портреті 

зовнішності героя заважає об‘єктивній оцінці. Так само неможливо говорити про 

зло з огляду на пейзаж, або інтер‘єр/екстер‘єр. Природна (рослини, дерева, кущі, 

тварини дикі і свійські), побутова (ремесла, одяг, харчування) та соціокультурна 

(локальний культурний ландшафт, зовнішній вигляд будівель, взагалі зовнішній 

простір), тілесні сфери, в яких перебувають та діють герої поеми це, багаті, 

оригінальні, культурно насичені зрізи, але вони ніяк не пов‘язані з образом зла в 

людині – це чиста тілесність, здорова й природна, це оточуючі речі, притаманні 

саме цим героям і їх світові і вони, насправді, віддалені від світу героя, людини. 

Художньо-антропологічне пізнання, за О. Андрєєвим, – це «пізнання світу як 

місця існування особистості, пізнання через особистість, заради особистості і 

засобами, притаманними особистості» [5, с. 21]. Тож з огляду на сферу тілесності 

поеми «Енеїда» ми можемо висловити припущення щодо особистісного складу 

персонажів в цьому конкретному світі з усіма його мовними, побутовими та 

природними умовностями, але зло на рівні тілесного виміру відсутнє. Слід 

зробити висновок та підкреслити, що пройнятий «словесною грою», гумором твір 

І. Котляревського досить нечіткий щодо моральних значень належного й 
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неприпустимого. І. Бондаревська цілком слушно зауважує, що «Гумор є формою 

смислового відношення, у якому місце суб‘єкта зміщується так, що 

перекодовується вся система екзистенціальних значень. Моральна 

структурованість існування у творі наче затіняється» [32, с. 236].  

Вже зовсім іншим баченням наповнення структури тексту володіє 

Т. Шевченко, цей «спадкоємник» І. Котляревського. Гідною уваги, є система 

персонажів Т. Шевченка, яку запропонував свого часу талановитий публіцист 

Д. Донцов у статті «Козак із міліона свинопасів». Критик, проаналізувавши 

тридцять дев‘ять творів з літературно-художньої спадщини кобзаря прийшов до 

висновкового положення щодо системи образів поета. Йдеться про такі твори як: 

«Юродивий», «Саул», «Неофіти», «Холодний Яр», «Великий льох», «Кавказ», 

«Сон», «Гоголю», «І мертвим і живим», «Іван Підкова» та ін.. За В. Колкутіною, 

«Після Івана Франка не було в історії української літературної критики 

публіциста, творчість якого сформувала довгий час у суспільстві потужний 

духовний резонанс, вплинула на розвиток національної культури, надихнула до 

співпраці талановитий осередок митців – «вістниківську квадригу». Д. Донцов 

володів унікальним хистом – «фантастично жвавим публіцистичним талантом 

(чого в Україні, окрім І. Франка, завжди бракувало)» [94, с. 300].  З огляду на 

запропоновану літературно-антропологічну тріаду, в даному контексті нас буде 

цікавити в першу чергу духовно-аксіологічний та психологічний виміри. Для нас 

важливим є те, що система образів Т. Шевченка, запропонована Д. Донцовим, 

вкрай чітко описує бачення зла українського класика. Для Т. Шевченка існують 

дві категорії персонажів (і, скоріш за все, реальних людей), які повністю вбирають 

в себе ціннісну складову, та майже повністю якісну (судячи з усього, без 

естетики): «козаки» і «свинопаси». Це два «табори», «дві касти». Д. Донцов 

докладно їх описує, віднаходячи відповідні літературні приклади. Скажімо, 

синонімія «табору свинопасів» така: «підлі раби», «підніжок», «лакеї», «плебеї-

гречкосії», «ягняти», «холодні», «мужицькі души» [94, с. 301]. Узагальненням 

«свинопасів» є словосполучення «овечі натури» і це те, що Т. Куннас назвав 

порочним злом, тобто амбівалентність, двоїстість носія, коли зло коїться через 



159 
 

слабкодухість. Більш влучний опис суті цієї групи виявлено українським 

критиком за допомогою дієслівного ряду: «на царя молились», душа «всякому 

годила», на їх землі «чорт ма людей», там «всі похилились», «мужицькі душі» 

здатні лише «пищати», «самі на себе «кнута вузловаті плетуть»», «гнуться, як ті 

лози, куди вітер віє», в «ярмі ходять» [94, с. 302] – такою є суть персонажів 

підневільного, слабкодухого, рабського складу. Тобто відсутність вольових 

якостей, потужного емоційно-психологічного виміру за Т. Шевченко є відвертим 

злом. І тут варто зауважити, що для українського публіциста важливішим було 

побудувати чітку, узагальнюючу схему, ніж співставити образливі наймення. Така 

синонімія є пошуком характерної, суттєвої різниці, що пролягла між окресленими 

категоріями персонажів в текстах поета. Образи, що маркуються назвою «козаки», 

або «лицарі», віднаходять своє місце в образній системі шевченкового спадку як 

«люди з окремою, не плєбейською, фільософією життя, верства людей 

«благородних»» [94, с. 301]. Зазвичай це герої давнини, вольові персонажі, яких 

можливо зустріти не тільки у Т. Шевченка – Р. Кіплінг, Ф. Ніцше, О. Шпенглер в 

своєму доробку використовували подібне розгалуження, вважає Д. Донцов – «У 

Валюа се категорії – «міщухів» і «войовників», у Ніцше – се носії «панської 

моралі» і «рабської моралі», у Шпенглєра – феллахи й аристократія, у Перета – 

верства, що править і підвладна. Трохи нагадує се наш старий поділ на княжих 

дружинників і смердів, або в Туреччині – на правовірних і раю...» [94, с. 302].  

Тож, за В. Колкутіною, Д. Донцов є автором образної системи, яка виявляє 

себе в творах Т. Шевченка: з одного боку є «Лицарі» - «Каста володарська» - 

«Воїни» - «Шляхетність», а з іншого «Свинопаси» - «Каста рабів» - «Хлібороби» - 

«Нікчемність» [94, с. 303]. Скажімо, образ «Хліборобів» у Т. Шевченка Д. Донцов 

аналізує через вірш «Чигрине, Чигрине» та історичну трагедію «Микита Гайдай». 

Для українського поета земля, то є напоєна кров‘ю прадідів «свята земля», на якій 

«орали списами» «татарські ребра» [94, с. 303]. З чого можливо зробити висновок, 

що ціннісна антропологічна складова для Т. Шевченка базується в першу чергу на 

патріотичному та соціально-політичному рівнях. Зло – це герої-землероби, для 

яких земля тільки предмет на якому орють задля свого статку та «животіння», «в 
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землі вони вбачають лише привід для зітхання та бездіяльності» [94, с. 303] – і це 

представники «плебейського кодексу ідеї» [94, с. 303]. Цікавим є те, що «овечі 

натури» не міркують, не аналізують, не піддають своє становище вдумливому та 

рішучому осмисленню, вони або спиваються, або намагаються налаштуватися під 

систему і це яскравий прояв зла-глупоти.  Д. Донцов залучає до свого аналізу 

також й текст Біблії, в якому яскраво оповідається через образи Сави та Якова про 

земельну, кроваву спадщину дідів, які заповідували любити свою землю, берегти 

її, не продаватися в рабство за миску чечевиці. Критик згадує і радянські 

приклади, «щирого мудрого Лєніна» [94, с. 304], якому уступили право 

володарювання за «землю й баранці» [94, с. 304].  

Важливою психологічно-антропологічною ознакою «касти лицарів» є воля 

до слави, «воля в рецепції критика – споконвічна українська риса, яка має 

національний, політичний та державотворчий прояв» [94, с. 304]. Д. Донцов 

детально та багатоаспектно аналізує такі твори Кобзаря як «Гайдамаки», «Розрита 

могила», «Гамалія», «Тарасова ніч» і виокремлює шляхетну славу: славу, здобуту 

кров’ю; славу-заповідь; славу-імпульс до дій; «бажання слави». Зрозуміло, що 

такою волею володіють тільки герої минулого, історичні персонажі, які своє 

волевиявлення підкорили логіці безсмертя, вічності. Слід зауважити, що такий 

тип розгалуження образної системи притаманний й Ж. Батаю. Паралелі доволі 

очевидні з огляду на те, про що вже йшлося у попередньому розділі. Ж. Батай, як і 

Т. Шевченко, використовує діалектику раба та господаря, задля формування 

світогляду поривання, трансгресії по інший бік добра й зла, і, як наслідок, 

пізнання цінності. Характерно, що для українця й француза злом є підтримання 

положення речей, їх прийняття, збайдужілий спротив дії, яка спрямована до 

смерті і нехтування життям. Шевченкові «хлібороби», «нікчеми», це і є носії 

негативної мети за Ж. Батаєм, ті, хто сприяють тривалості, протяжності, а, отже, й 

злу.  

В свою чергу, під кутом зору духовного та етнокультурного розвитку, а 

також в контексті аналізу такої категорії як зло через літературну антропологію, 

слід звернути увагу на проблему аналізу філософського змісту роману 
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П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли як ясла повні?». Роман братів 

Рудченків – широкий, соціально-психологічний нарис, великий за обсягом, 

складний за будовою епічний прозовий твір, у якому події та долі персонажів 

описані від їхнього народження до смерті, висвітлено почуття, настрої, душевні 

стани, переживання дійових осіб шляхом змалювання найглибших, потаємних 

закутків душі зображуваних – і це є надбанням реалістичного мистецтва. Роман 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є першим у вітчизняному літературному 

процесі епічним та змістовним змалюванням життя українського села. Авторську 

ідею можливо визначити наступним чином — для українського, та й для будь-

якого народу, особливо селян, повноцінним життям є відсутність гноблення та 

поневолення, тож психологічна складова, як і у випадку з Т. Шевченком, проявляє 

себе, головним чином, через вольовий аспект. Винищування вільного, козацького 

духу (вочевидь, козаки є центральною, змістовною міфологемою класичної 

української літератури), деформація психіки українця-козака – це є та руйнація 

здорової історично сформованої самоідентифікації, перетворення жителів 

конкретного села Піски на німих рабів. В глибині душі у цих селян іноді може 

з‘являтися імпліцитний протест, вибухоподібний і грізний, як ревіння вола, але 

разом із тим за допомогою насильства, зла, світ не змінити на краще, адже 

відповідаючи на зло злом, людина посилює його й потрапляє до замкненого кола, 

з якого виходу немає. Тож тема «Злочину та кари» знаходить своє продовження в 

українській літературно-художній рефлексії. Проблематика твору майже повністю 

коріниться у побудові авторами численних виявів зла. В романі на аксіологічному 

рівні ілюструються: знищення історичної пам‘яті, недотримання божих заповідей, 

приниження національної гідності та як результат відчуття меншовартості, 

відсутність національної свідомості, соціальне зубожіння, занепад моральних 

цінностей, втрата народного самовідчуття, зникнення здорової особистості, 

хабарництво та казнокрадство. На психологічному рівні знаходять свій опис 

нелегкі долі жінок, сиріт, солдатів, кріпаків, жорстокість, заздрощі, відсутність 

волі, пияцтво, байдужість, апатія, розбій. Головною темою зла на тілесному рівні 

зображується тотальне руйнування засад громадського та родинного побуту. 
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Загалом, твір «Хіба ревуть воли як ясла повні?» доволі «переобтяжений», якщо 

можливо так висловитися, злом. Притому, що це зло естетично непривабливе й 

навпаки, привабливе одночасно, тобто постійно редукується двоїстістю, а отже 

суперечливістю, якщо звернутися задля теперішньої рецепції до роздумів 

К. Розенкранца. І слід, вочевидь, звернути увагу на те, що під «завісу», на 

завершення логічних ланок побутування зла в романі девіації в моральній сфері 

набувають виключно неестетичного, навіть антиестетичного забарвлення. 

Наприклад така ланка: козацьке вільне село – цариця; генерали; втрачена земля та 

воля – приниження гідності; свавілля – з часом, відчуття національного 

приниження – повна економічна залежність, заснована на покорі – «Розпились, 

розледачіли. Забули навіть в мандри бігати. Неволя, як той чад, задурманила людям 

голови. Уже вони і не сумували – наче так тому й треба!» [120] - «потомки козачі 

копалися в сирій землі, понівечені, зубожені, темні — якісь каліки, а не люди» 

[120] – «Стали прокидатись де-где й злодіячки - новина в Пісках» [120]. На останок 

маємо схему неволя – приниження – пияцтво – злочинства. Якщо перші два прояви 

антропологічно обумовленого зла можуть претендувати на увагу мистецтва, то останні, 

за К. Розенкранцом: «З точки зору змісту не можуть стати об'єктом естетичної 

інтерпретації ті злочинні дії, які, через їх посередній характер, незначний через 

мінімальне вторгнення свідомості і волі, необхідні для їх здійснювання, підкорюються 

категорії ординарності банального. Перебуваючий в їх основі нікчемний егоїзм, який 

здатен тільки на живлення поліцейських справ виправних в'язниць є занадто незначним 

для уваги мистецтва» [190, с. 196]. Тобто здійснюється зкочення не тільки в схемі 

антонімії добро – зло, але й в схемі синонімії зло – зло, де перше більш привабливе для 

мистецтва. Стається те, що якась частина українців сама вже пхає голову в те ярмо, і 

це не здається вже чимось неприродним  чи особливим, це стає звичним, це вже 

не викликає ні в кого протесту (за Т. Шевченком то є «свинопаси», за Г. Арендт 

банальність зла). Тому К. Розенкранц наполягає саме на «ординарності банального», це, 

у естетичному виконанні братів Рудченків, прививання великій кількості людей відчуття 

залежності від «матеріально-тілесного низу» [108, с. 591]. Неволя та приниження цікаві 

для мистецтва через характерні жагу до володарювання (російські генерали, цариця) та 
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пихатість пана. «Ненависть, жага помсти, ревнощі, азартні ігри, пихатість більш 

естетичні, ніж злодійство, обман, нещирість, звичайна розбещеність, вбивство, які 

розгортаються виключно з потреби володіння і задоволення» [190, с. 197]. Але, саме 

через цю естетичну негацію роман за уважного читача й передає весь сум процесу 

неприємного, позірного зкочення у прірву пияцтва та ницого злодюжництва, 

брудної повсякденності, безглуздого гріхопадіння, які тим більше викликають сум 

та обурення читача, чим більше вони естетично непривабливі. К. Розенкранц 

припускає, та пояснює це тим, що «Корелюючи з більш високими мотивами як 

епізод, як другорядна ланка в більш істотних взаємозв'язках, ординарний злочин 

вже естетично можливий, тому що згодом, в контексті подальшого розвитку, він 

постає моментом історії моральності» (190, с. 197). 

Український літературний дует, П. Мирний та І. Білик, розповів історію про 

зло, яке має чітку генеалогічну структуру розвитку. В романі діє виразно  

окреслена схема розвитку зла – від беззаконня до фантомного й пекельного. 

Проблема в тому, що головний герой не може бути іншим, не може не бути  

«виродком» [120]. Василь Семенович Польський, сирота Уляна, Пані Польська, 

Петро Вареник, Остап Притика – це закладений генотип зла у характері Чіпки. 

Батько його, який власне з‘явився на світ тільки через силові маніпуляції Пані 

Польської, був «ледащо», «Ні роботи з його, ні послуги ніякої, — одна шкода!» 

[120]. Власне, Чіпка вже не тільки «ледащо», «Дух захоплює, якась звіряча радість 

проймає… матері не любив і не слухав… Од бійки то сховається, то втече, а 

послухати – не послуха» [120]. Успадкування Чіпкою перманентності зла в собі, 

невикорінності його, сталості, є результатом екзистенційного неперервного 

ланцюгу зла що діялося і діє. Дід Василь та його баба Уляна були першими 

злодіями – вони народили позашлюбну дитину – сина Івана, який в своєму 

гріхопадінні був ще ниціший, бо став «двужоном» (і зверніть увагу, що на першу 

крадіжку Чіпко потрапляє саме до комори діда Василя – зло завжди повертається, 

сполучаючи коріння й плоди). Головний герой, зрештою, виявляється 

байстрюком. Чіпка й Галя взагалі позбавлені змоги мати дітей, не дивлячись на те, 

що Галя, добра, порядна, відверта, вона має чисті й світлі, звичайні жіночі наміри, 
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але Галя щасливою бути не може, долучаючись до побутування зла вона отримує 

тільки страждання. Беззаконня діється через духовно-аксіологічну ланку 

релігійної заборони щодо позашлюбної дитини й подальшого зкочення до 

заперечення суті благовоління. Це і є, за К. Розенкранцом, «нікчемність діяння 

або поведінки» [190, с. 195]. Далі беззаконня трансформується вже у примарне 

зло, де «реалізація позбавленого цінності» [190, с. 195] жесту виявляє себе як 

бездітний, фантомний шлюб Чіпки й Галі, після чого з‘являється вже образ 

пекельного зла, тому що «стративши» невинних людей Чіпчин дух стає 

змертвілим, з цього моменту він прагне до ніщо.      

У фіналі роману «Один Чіпка не плакав. Як той сич насуплений, стояв він 

нарізно всіх, звісивши на груди важку голову, в землю потупивши очі, тільки 

коли-не-коли з-під насуплених брів посилав на людей грізний погляд… Не 

знайшлося душі, щоб підійшла до нього попрощатися» [120]. І ми можемо 

припустити, що Чіпко ніби той самий суверен, бунтівливий Діоніс українського 

простору, але це не так. Саме через зкочення до неестетичного, і в той же час 

пекельного зла він не є «козаком», антропологічна складова волі в ньому відсутня, 

він той, хто помітив бруд у світі та в собі, але нічого не зробив задля очищення, а 

насмітив ще більше, виправдовуючи це відсутністю «правди». «Відсутність 

правди» стає способом моделювання зла в українському літературному реалізмі. 

Останній є перехідною формою між способом «наративного реалізму» (С. Леш) 

до режиму сигніфікації  модернізму.  

Іншим вектором моделювання зла стає «сімейний наратив» у перспективі 

становлення проблеми «занепаду роду». Остання тема була широко представлена 

в «західному каноні» літератури. Тут тематика представлена перш за все таким 

корпусом робіт як «Сага про Форсайтів» Дж. Голсуорсі, «Будденброки» Т. Манна, 

«Сім‘я Тібо» Р. дю Гара. Широко представлена дана  тематика в українській 

літературі як спосіб дослідження та конструювання модерністстської моделі 

людини. Найбільш відомим є твір І. Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». Також 

слід згадати твори «Сестри Річинські» І. Вільде та «Люборацькі» 

А. Свидницького. 
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Проблема «розкладу роду» у моделюванні «дебаналізуючої єресі» є однією 

з найважливіших тем, оскільки як зазначено російським письменником 

Л. Толстим: «всі щасливі родини – однакові, тоді як нещасною є кожна сім’я 

власним чином» [173, с. 5]. В його творчості дана тематика представлена в творах 

«Анна Кареніна», «Крейцерова соната». Проте, в російській літературі, зокрема у 

цього видатного письменника, який за Г. Блумом входить в «західний канон», 

сімейний розклад не отримує форму «сімейної хроніки», оскільки не розкриває 

теми спадкоємності декількох поколінь, що є достатньо принциповим для 

визначення зазначеного терміну. З данним формулюванням погоджується 

Ю. Пальчевський, який зазначає, що для сімейної хроніки, або для аналогічного 

roman-fleuve (роман-ріка) є характерним «реалістичне розгортання подій роману 

на історичному тлі, де зображуються, принаймні, два покоління однієї родини» 

[204, с. 6]. Подібний атрибут чисельності поколінь підтверджує американська 

дослідниця Л. Ферст, яка наполягає на формулюванні  multigenerational novel [201, 

с. 157-177], тобто роман про багато поколінь, та літературознавець Ї.-Л. Ру, яка 

оперує терміном сімейний роман (family novel) [205]. Французький дослідник 

А. Тібоде, пропонуючи термін «le-romancycle familia» (сімейна хроніка),  також 

підкреслює важливість звернення до історії декількох поколінь кровно-

споріднених людей [162, с. 9].  

  Українська дослідниця Н. Порохняк, впорядковуючи даний зріз 

літературної антропології, пропонує виокремити наступні «основні риси роману-

сімейної хроніки»: 

1. Опис сім’ї в кількох поколіннях 

2. Тема занепаду роду є головною 

3. Використання характерної для сімейного роману описової  

конфігурації 

4. Зазвичай смерть голови сім‘ї взаємопов‘язується із занепадом, або  

зникненням роду чи родини 

5. Модель занепаду сім‘ї екстраполюється на історичний, культурний, 

соціальний та інші масштабні періоди і стани з життя націїї 
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6. Головними конфліктами є протистояння поколінь, чоловіків і дружин 

7. Втрата та занепадання сімейних цінностей у романі-сімейній хроніці 

реалізуються через знецінення міфологеми сім’ї-Раю, через що персонажі 

виявляються приреченими на вигнання з Раю [144, с. 153-154]. 

З останньою тезою Н. Порохняк можна не погодитись, оскільки в родинній 

хроніці І. Нечуй-Левицького надається дескрипція сімейних відносин в ситуації 

не фізичного, а психічного та культурного розладу. В процесі руйнування 

традиційної культури українського села разом з тим відбувається деструкція 

мотивацій «ставлення до ближнього» у родинному колі.  

Якщо ще на початку ХХ століття «сімейний роман» чи «сімейна хроніка» з 

позицій зверхності високої культури тлумачився як «тривіальний жанр» [160, с. 

5], та поступово в процесі «реабілітації повсякденності» (Б. Вальденфельс), 

здійсненої феноменологією та прагматизмом, пріоритети змінилися: «У нашому 

повсякденному житті, як і в нашому науковому світі, всі ми як люди зазвичай 

вважаємо, більш-менш наївно, що те, в чому ми колись впевнилися як в значному, 

залишиться значущим і в майбутньому і що те, що здавалося не заслуговує на 

увагу вчора, залишиться таким і завтра. Таке наївне припущення можна робити 

без побоювання в тому випадку, якщо ми маємо справу з висловлюваннями чисто 

логічного характеру або з емпіричними твердженнями дуже високого ступеня 

спільності, хоча можна показати, що і ці види висловлювань мають дуже 

обмежену сферу застосування» [193, с. 166]. З іншого боку, процес «реабілітації 

повсякденності» здатний викликати «ефект відчуження», коли руйнуються 

«…само собою зрозуміле нерухоме бачення світу і спосіб дії. Мистецтво бере 

участь в цих переходах, оскільки воно перетворює дійсний спосіб не в більш 

високий дійсний спосіб, яким відповідає прекрасна видимість, а допускає варіації, 

«рідкий» кон'юнктив. Проблематичними ці нововведення стають, якщо відкриття 

ангажуються модою, вдягаються в «мішуру» чужої величі або розсіюються в чисті 

міражі, відокремившись від попередньої традиції, яка будь-яке відкриття що несе 

майбутнє відкидає, тим самим позбавляючи нове дії» [53]. 
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Варто підкреслити значення теми розкладу, занепаду, що супроводжує 

цивілізаційний етап «фаустівської» (О. Шпенглер) культури та слугує її 

симптомом. В західному літературознавстві цей симптом набуває 

термінологічного значення як «занепад роду» [204], що стає головною ідеєю 

сімейної хроніки. В той же час він виступає елементом та закономірним етапом 

розжиження традиційного суспільства та навіть «твердого Модерну» (З. Бауман), 

стає симптомом порушення співмірності буття людини у логіці «пекельного зла» 

(К. Розенкранц). Навіть не формою моделювання «банальності зла» у його 

адміністративно-бюрократичному вимірі соціального зла, сформульованого 

Г. Арендт, а швидше у розкритті горизонту тиранії повсякденності, де 

здійснюється «зношення» симслів (Ю. Тинянов). Переважання «тривіального 

жанру» навіть посприяло зворотному руху «пошуку Великої літератури» 

(Г. Грабович) у сфері емігрантської рефлексії (І. Багряний, Ю. Клен). В той же 

час, слід зазначити, що наголос на  виснаженні пафосу високих жанрів треба 

розуміти як пошук «маски щирості та однорідності, тобто народності, як 

модальність, що прикриває гібридність літературного процесу (його 

колоніальність) і постулює або претендує на безперервність, цілісність 

українського дискурсу» [68]. 

Саме літературна антропологія як теоретичне поле дослідження нової 

парадигмальної моделі людини та відповідного їй «каталогу зла» (Г. Грабович) 

дозволяє дослідити трансформацію антропологічних настанов, встановити етапи 

«розкладу роду», класифікувати типи родинних конфліктів, варіювати 

літературних персонажів як носіїв певних соціокультурних контекстів, так як 

автор «відповідає на суспільно-політичні запити епохи та створює образи, що 

конституюють процес культурно-національної ідентифікації» [131, c. 8]. Зокрема 

антропологічний підхід дозволяє аплікувати структуралістську методологію 

опозиції діахронії та синхронії, запропоновану фундатором лінгвістичного аналізу 

Ф. де Соссюром, де зв‘язки поколінь слугують розкриттю діахронічної динаміки, 

а в межах одного покоління – синхронічних зрізів. При цьому, швейцарський 

лінгвіст вважає, що «Помилково думати, що від спільності мови можна прийти до  
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висновку про єдинокровність, що поняття мовної сім'ї покриває поняття 

антропологічного сімейства. Дійсність не є такою простою» [165, с. 223].  Втім 

саме літературний жанр «сімейної хроніки» дозволяє поєднати в українській 

літературі реалістичність роману та епічність саги, що укорінена у давній 

міфопоетичній традиції та «універсальних моделях базових оповідних структур» 

[10, с. 62], що також має принципове значення для обрію вітчизняної культури.   

Як пише російський письменник Д. Биков: «Україна відрізняється від Росії 

за багатьма параметрами, але один з головних – казковість, міфологічність 

українського світу, нездатність її літератури нудно переказувати реалістичні 

сюжети» [51]. Це доволі слушна думка, особливо з огляду на творчість таких 

стовпів українського письменства, як І. Франко та М. Коцюбинський. Українська 

художня практика, традиція звернення до міфологічного або містичного 

побутувала здавна. В історичному літературно-художньому просторі розвитку 

української словесності можливо віднайти мотиви язичницьких вірувань, 

міфології, християнсько-містичного світосприйняття. «Поняття містики (а саме 

художньої містики) ми визначаємо як феномен ірраціонального пізнання 

дійсності, як таємницю, в яку автор посвячує свого персонажа і читача. Отже, 

містичне  –  те, що «сповнене містики», «пройняте нею», що лежить поза межами 

раціонального» [156, с. 190]. Зазначимо тут, що містичність творів зазначених 

авторів не є втечею з реального до ірреального, не є негацією, відкиданням 

об‘єктивного світу, натомість це пошук себе, спроба відповісти на ключові, 

споконвічні питання людського буття, і питання про наявність в світі того чи 

іншого зла, безумовно, було вельми важливим для них.   

М. Коцюбинський у повісті «Тіні забутих предків» звернувся до теми 

ірраціонального, містичного, через досвід стикання з культурою гуцульщини. Тут 

головними антропологічними кластерами є аксіологічно-релігійний момент, 

психологічний через естетику та із сфери матеріального пейзаж. Здоровий, 

привабливий світ гуцулів, де поряд з людиною живуть лісові духи та демонічні 

істоти, виявляється справжньою дійсністю, яка здатна полонити творчу уяву будь-

якого письменника настільки, що той зуміє, як і М. Коцюбинський, написати свій 
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шедевр лише за шість тижнів. Філософська містика М. Коцюбинського сповнена 

відчуттям непізнаваності. Письменник не створює чіткої схеми дії персонажів у 

винайденому ним світі, а, виходячи з міфу, творить реальність, яка у міфічно-

містичному контексті діє як цілком повноцінна, незалежна від авторської волі. У 

просторі повісті образи героїв з різних світів – містичного та людського – не 

протиставляються, а практикують одночасність буття при всій їх віддаленості. 

Фантастично-містичний та людський світи, інколи маркуючись як ворожі, не 

відділені в повісті чітким пограниччям. В тексті М. Коцюбинського, до того ж,  

існують важливі ланки співіснування цих світів: відьми й мольфари  –  земні 

людино-боги, які виконують роль ретрансляторів, забезпечуючи існування 

зазначених світів в одному просторі. У повісті «Тіні забутих предків» зло також є 

неоднозначним, чіткий вододіл між «злими» і «добрими» силами відсутній. 

Страшна й одночасно чарівна гірська природа та людська дійсність у своєму 

співставленні народжують містичний світогляд М. Коцюбинського. «Добро і зло 

мовби сплелися не лише у світі духів, а й у світі людей, де темпераментні гуцули 

у «лютому гарті» жорстоко роз‘юшували один одному голови й безнадійно 

закохувались у неспокійні миті свого життя» [156, с. 194]. Текст повісті містить 

досить важливу розповідь спузара Миколи про походження гір, яка пояснює 

існування зла й нечистої сили. За легендою  про сотворення світу, батьком гір є  

«найстарший чорт» арідник, який хитрістю приховав від Бога шматок глини у 

роті. Отже містика у тексті стосується як лісових духів, так і непростих, 

демонічних створінь: мольфара, який не пускав хмару із градом на людські поля, 

та відьми, що вміла перекидатися жабою. Повість є яскравим прикладом 

побутування неоднозначного зла, можемо припустити, що повість ілюструє мудре 

зло, коли воно «потрібне для служіння красі» [98, с. 191]. З огляду на 

неоднозначність зла, яка притаманна повісті М. Коцюбинського, наведемо цитату 

з праці Т. Куннаса «Зло. Розкриття сутності зла у літературі та мистецтві», де 

фінський дослідник слушно зауважує, що «цінність релігії завжди полягала у 

тому, що вона здатна приховати всі сильні переживання під маскою схематичного 

дуалізму й забезпечити спільне існування екзистенціально важливих 
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суперечностей» [98, с. 266]. Саме релігійно-містичні, міфологічні прояви гуцулів 

є «екзистенціально важливими». В них межею між сакральним та профанним 

слугують відьми та мольфари, а містичне світовідчуття слугує врівноваженню 

суперечностей та дуалізму буття у світі «Тіней забутих предків». 

Проблематику добра і зла у полі містичного порушує й І. Франко, для якого 

гуцульська буденність співіснує із фантастичним. Оповідання «Як Юра 

Шикманюк брів Черемош» оповідує про двох демонів, які  ведуть боротьбу за 

душу Юри. Автор яскраво й чітко протиставляє дві одвічні протилежності, і  

перемога Білого демону не дає підстав для сумніву, що сила й вигадливість 

Чорного демону енергетично недієздатні. Автор дає змогу «почути» діалог між 

двома демонами і переконатися в їхньому впливі на вчинки і думки Юри. Проте 

всім керує Бог і фінал цієї історії йому був відомий наперед, через що наявною є 

таємнича й незбагненна модель світу, в якому можливий діалог між добром і 

злом, але ступінь поблажливості до зла завжди знає межу. В  оповіданні «Терен у 

нозі», автор, так само як і в попередньому творі користуючись «логікою» Бога, 

спрямував життя у минулому молодого шибайголови Миколи на праведний, хоч і 

складний шлях. «Таким чином, художня містика Франка має чітку морально-

дидактичну спрямованість. Його містичні образи й видіння, гармонійно вплетені в 

сюжет, натякають на постійний зв‘язок людини із Трансцендентом і виходять на 

філософські обрії» [156, с. 194]. 

Увага української літератури до мікро-наративів та рутинних практик з їх 

міфопоетичною синкретичністю зорієнтована на «здатність практичної свідомості 

«збирати» світ в організоване ціле поза участю дискурсивного контролю» [15, 

c. 5]. 

 

Висновки до розділу 3 

Важливим для розуміння російської національної моделі семантики зла є 

визначення ролі, яку відігравала художня література у «внутрішньому 

становленні російського духу» (Г. Флоровський). Така думка була підтримана 

такими знавцями російської культури та літератури як М. Бахтін, М. Бердяєв, 
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Д. Ліхачов, В. Розанов, Ю. Тинянов, C. Франк. Зокрема C. Франк оголосив 

Л. Толстого і Ф. Достоєвського «засновниками і попередниками російської 

філософської думки». Такі літературоцентричні експлікації не є випадковими та 

яскраво виражають «вихідний пункт семіотичного коду російської культури» 

(Ю. Лотман) як «проміжку» (Ю. Тинянов), тобто як стан «зіткнення того, що 

припиняє бути з тим, що починає бути» (Ю. Лотман). Така принципова 

невизначеність реальності уникає методологічних настанов раціональності та 

систематичності, можливості чіткої ієрархії цінностей, абсолютизації 

протиставлення суб’єкту та об’єкту, що є характерним для опозиції означника та 

референта в «універсумі дискурсу». Відповідно, більш очевидним стає розкриття 

сюжетів зла в грі означника та означуваного, як низки дихотомій, елементи яких є 

формами культивування відхилення від норми: держави та бунту (Катерина, 

Пугачов), того, що «віджило» і не «прижилося» (графиня та Герман), 

«патетичного» та «анекдотичного» (анекдот про фальконетовий монумент у 

М. Гоголя). Складна класифікація персонажів зла представлена в романі-епопеї 

Л. Толстого «Війна та мир», де зазначена проблематика розгортається на 

декількох рівнях: народному, аристократичному, всесвітньо-історичному та 

метафізичному. Гра сенсів кружляє навколо пригнічення імперії-велетня 

(негнучкої та жорсткої, втіленої в образ «мідного вершника») та відповіді на неї – 

російського бунту «безглуздого та нещадного» (О. Пушкін), де «пища многих 

смерть и кровь» (рос. М. Лермонтов).  

Українська література, як і вся вітчизняна культура, на шляху до 

незалежності держави, існувала в опозиції двох мов «книжної та народної» 

(П. Куліш), що не могло не позначитися на специфіці українських літературних 

текстів. В процесі аналізу «історії української літератури» (М. Грушевський, 

Д. Чижевський) виокремлюються наступні підходи: філологічний (В. Адріянова-

Перетц, О. Ристенко), соціально-політичний (М. Драгоманов, С. Єфремов, 

О. Пипін, І. Франко) та духовно-історичний (Ф. Буслаєв, О. Веселовський). 

Останній тяжіє до «культурно-історичного аналізу» (Д. Чижевський). Саме він 

покликаний здійснити «відкриття в літературних творах елементів світогляду 
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авторів чи персонажів, характерних для всієї доби або окремих течій». Важливу 

роль в цьому процесі, на думку Д. Чижевського, відіграє мова літературного твору 

як «засіб мистецького оформлення змісту твору». «Тропи та фігури» як засоби 

«прикрашання» мови складають гру означника та означуваного, тобто стають 

базовими інструментами текстологічного аналізу української літератури. Такі 

засоби прикрашання слугують маркерами трансформації антропологічної моделі, 

характерної для української культури. Тим самим розкриваючи можливості 

гуманітарних студій в якості «літературної антропології» (Н. Порохняк). Тематика 

зла виступає в даному контексті як рушій сюжету бурлескної епатажності 

«семантики котляревщини» (Г. Грабович) з її «українською архіомоделлю»; 

«сімейних хронік» (Д. Деніс, Ї.-Л. Ру, Н. Порохоняк) у творах І. Нечуй-

Левицького, А. Свидницького; інтерпретацій «спростачених Прометеїв», що 

поєднують протилежність козаків і свинопасів (Д. Донцов про персонажів 

Шевченка); «сакрально-хтонічного наративу» та містично-побутового «гарту 

гуцулів» (І. Франко, М. Коцюбинський). 

 «Каталог зла» (Г. Грабович) української літературної антропології має 

інший зріз, ніж російського літературоцентризму: зберігаючи перспективу 

історичну та метафізичну, він спрямований на репрезентацію «структур 

повсякденності» (Б. Вальденфельс), а не створення галереї образів в межах 

опозиції репресивності «імперія – заколот». Домінування «тривіального жанру» 

навіть спричинила зворотній рух «пошуку Великої літератури» (Г. Грабович) в 

емігрантських колах (І. Багряний, Ю. Клен). Проте, акцент на «континуумі світів» 

(А. Щюц), зникнення пафосу високих жанрів слід розуміти як пошук «маски 

щирості та однорідності, тобто народності як модальність, що прикриває 

гібридність літературного процесу (його колоніальність) і постулює або 

претендує на безперервність, цілісність українського дискурсу» (Г. Грабович).  
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ВИСНОВКИ 

Художня література є феноменом епохи пізнього Модерну та «романтичної 

форми мистецтва» (Г. Гегель). Так М. Грушевський формулює позицію дотичну 

Г. Гегелю, де «поезія в широкому сенсі слова» відповідає «артистичним вимогам» 

естетичного задоволення і обіймає художню прозу в цілому. Проте, український 

мислитель відзначає, що розквіт українського «не письменності, але 

письменництва», тобто літератури у вузькому значенні терміну, починається саме 

з середини XIX ст. Попередні практики мовлення та письма, такі як епос, лірика 

та драма мали «прикладну» функцію та являли собою наслідування на рівні 

означника «без метафоричного стрибка на рівень означуваного» (Б. Рідінгс). 

Останній досягався в премодерній культурі лише філософією, засобами 

раціоналізації, а не художніми прийомами. Вихід за межі ремісничих технологій 

використання слова (на засадах мімезису) стає можливим лише в режимі 

сигніфікації із значно більш високим рівнем диференціації. 

Новоєвропейська культура здійснюється в умовах не лише секуляризації 

(тобто виникнення світської культури), але і в автономізації наукової, моральної 

та художньої сфер. Відповідний режим сигніфікації передбачає вивільнення 

мистецтва не лише з-під влади соціального замовлення церкви, але й світського 

меценатства, а, отже формування «ринку символічної продукції» (П.  Бурдьє), 

обґрунтування самодостатності суб’єкту, що здійснюється в філософії класичного 

раціоналізму. Суб’єкт як «жорстке ядро Модерну» (З. Бауман) стає підставою 

абсолютизації суб’єкт-об’єктної опозиції (оскільки об’єкт конституюється по 

відношенню до суб’єкту, як яскраво доводить М. Гайдеґер) та, відповідно, такого 

способу сигніфікації як «реалізм». Останній передбачає опозицію референта та 

означника, оскільки «час картини світу» є легітимацією фіксованого погляду на 

світ. У відповідності до автономії теоретичної, практичної та естетичної сфер 

С. Леш розрізняє три варіанта реалізму: «епістемологічний», «наративний» та 

«естетичний». В такій ситуації художнє слово (поезія та драма) функціонує ще як 

«публічне ораторське мистецтво» (Б. Рідінгс) як «картинка, що говорить» 

(Ф. Сідні). Навіть новоєвропейський роман та філософський трактат 
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передбачають прочитання в «один прийом» (Р. Декарт) та «єдність об’єкту-

фрази» (Ж.-П. Сартр). 

Модернізм означає парадигмальний зсув від «унівесуму докси» до 

«універсуму дискурсу», тобто від очевидності протиставлення означника та 

референта до домінанти «гри означника та означуваного» (Ж. Дерріда). Вся 

культура тяжіє до підстав текстоцентризму, де сукупність об’єктів культури, 

являє собою «систему відносин між текстами» (Ю. Тинянов). Так, в царині 

теоретичного дискурсу гуманітарних наук обґрунтовуються нереферентні теорії 

істини (Ф. Брентано, Е. Гуссерль), домінанта семантичного трикутника 

(Ф. Фреге), зникнення «лінійного типу зв’язку» (Ю. Лотман), полісемантичність 

художнього тексту, підвищення ролі синтаксису, нівелювання значення 

референту, оскільки значення слова може актуалізуватися лише в контексті 

мовної гри (Л. Вітгенштайн). Літературний текст стає провідною формою 

організації художнього поля та тлом відпрацювання кульутрних смислів 

модернізму в перспективі тематики зла. 

Тема зла увійшла в західну філософську думку через зороастризький 

варіант дуалізму та патристичне питання про свободу волі (Оріген, Августин). 

Християнство доходить до лейбніцевого формулювання «теодицеї», тобто 

виправдання Бога перед наявністю зла, що можливе у трьох вимірах: 

метафізичному (недосконалість), фізичному (страждання), моральному 

(гріховність). Класифікація перспектив теодицеї була здійснена також норвезьким 

дослідником Л. Свендсеном в модусі: цілісності (нестаток пізнаваних 

можливостей); свободи волі (надлишок пихатості); залишеності 

(неповноцінності). Цей перелік не є остаточним для інших дослідників. Так, 

російський етик А. Гусейнов постулює можливість «естетичної теодицеї» як 

підстави «уможливлювання добра». В цьому контексті він посилається на 

апологета Лактанція, який обґрунтовував значення зла як «способу інтерпретації 

добра». На християнських витоках дослідження «первородного гріха» ґрунтується 

і феноменологічна «символіка інтерпретації зла» французького теоретика 
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П. Рікера. Цей істотний зв'язок семантики зла з методологічною настановою 

інтерпретації є принципово важливим для нашого дослідження. 

Секуляризація модерної культури та раціоналізація філософського дискурсу 

призводить до зрушення проблеми зла від метафізичної площини у соціальну. 

Соціальне зло тлумачиться як: недосконалість інститутів (Аристотель, Т. Гоббс); 

б) глупота як результат прагнення «ефективного функціонування» в недосконалій 

суспільній системі (Г. Арендт). Новоєвропейський варіант розуміння зла існує в 

межах дихотомії «природного стану» та «громадянського» як необхідного 

результату подолання «більшого зла», з якого витікають монструозні образи 

держави (Т. Гоббс), а потім і «діалектики Просвітництва» (як аплікації 

операціонального мислення до соціальних систем (Т. Адорно,)), техніки 

(М. Гайдеґер) та бюрократії (Г. Арендт). 

Історико-філософський аналіз дозволяє говорити про наступну 

класифікацію видів зла: метафізичне, соціальне та моральне. Вона відповідає 

етапам секуляризації та диференціації форм європейської культури. Режим 

сигніфікації модернізму виявляє тенденцію естетизації зла. В цілому тема зла в 

західному стилі філософування стає можливою лише як проблема порушення 

міри (нестатку та надлишку) універсальної онтологічної основи та пов’язана з 

можливостями множинності інтерпретацій в процесі «деконструкції монотеїзму» 

(Ж.-Л. Нанасі) та становлення «універсуму дискурса». Результатом стають 

множинні типології «досвіду зла» (П. Рікер). Навіть у Г. Лейбніца сформульована 

тема «походження зла» підмінюється проблемою його значення й тим самим не 

отримує рішення. Інтерпретація множинності онтологічної основи художніми 

засобами відкриває тему естетосфери зла. 

Репрезентація зла в естетосфері (представлена теоретичними концепціями 

К. Розенкранца, Ж. Батая та Т. Куннаса) демонструє самодостатність зла в логіці 

сигніфікації «модернізму» та становлення літератури як власне сфери зла 

(Ж. Батай). Літературний текст не «покладає на себе завдання керувати 

колективною необхідністю», а тому не бере на себе відповідальність перед 

обличчям реальності. Трансгресивний досвід літератури працює на підрив 
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суб’єкт-об’єктної опозиції, тому що «Суверен не може бути річчю». Тому тема 

зла стала «найбільш дієвим способом висловити пристрасть». Цю тезу Ж. Батай 

доводить на трьох рівнях своєї творчості: теоретичному, художньої критики та 

власне літературних творів. Тобто остання стає рушієм сюжету на шляху до 

«практично-огидного» (К. Розенкранц), що має національні варіанти втілення.  

Вивчення літературного тексту зумовлена способом його сигніфікації, що 

демонструє крайній ступінь диференціації означника, означуваного та референта. 

Це дозволяє підірвати людині Модерну «універсум докси» та потрапити в 

«універсум дискурсу», який досі є провідним кодом культури, навіть в ситуації 

Постмодерну. Остання зберігає автономність естетичної та етичної сфер, а 

відповідно, настанову естетизації зла. Літературний текст та спосіб його 

сигніфікації стає найбільш адекватним способом вираження мистецтва 

модернізму. Відпвідно, метафоричні вислови Ж. Батая мають певне теоретичне і 

соціокульутрне підґрунтя. 

Ідея літературократії (М. Берг) стає формою впорядкування тексту в Росії як 

дискурсу влади «чиновницького народу» (М. Гоголь). Семантика зла стає тим, що 

об’єднує, поглинає обидві крайнощі імперії та бунту, породжуючи образи 

«зайвої» (О. Пушкін), «підпільної» (Ф. Достоєвський) людини. 

Літературоцентричність російського профетизму є похідним від текстуальності 

його структури, яка зосереджена на двох формах культивування зла: 

інституалізована в репресивному імперському апараті влада та ірраціональність 

«чуттєвого пориву» стихії народного бунту проти неї, що породжує необхідність 

появи ще більш жорстких і репресивних інститутів влади. Обидві крайнощі 

взаємообумовлені, але єдині в прояві природи зла. Ілюзорність форм 

раціоналізації як руху на шляху до добра стає псевдопрогресом, що ще більше 

загострює протиріччя між позначеними модусами зла. 

Для розуміння російської специфіки семантики зла є важливим, що 

семантична структура розкривається в самому способі організації художнього 

тексту російського роману, де «предмет не мислиться, а з ним ведеться розмова» 

(так характеризує Раскольнікова М. Бахтін). «Внутрішня діалогізація та особиста 
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зверненість до усього» унеможливлює західний варіант «формалізму в етиці» 

(М. Шелер). «Звернення до мови іншого» (Б. Ейхенбаум) призводить до 

виникнення вперше в творчості Ф. Достоєвського нового жанру «поліфонічного 

роману» (М. Бахтін), що долає форми «монологізованого художнього бачення» та 

найбільш адекватно реалізує принцип діалогічності та «невизначеності» як гри 

означника та означуваного в ситуації «кризи гуманізму» (С. Франк). Діалогізм 

російської літератури також складає опозицію до концепту трансгресивності 

(Ю. Крістєва) як західного варіанта моделювання зла. Руйнування ідеалів та 

розлом ідей виступає в російській культурі «конструктивним джерелом нових 

ідей» (Ю. Лотман). Якщо постмодерністський структуралізм висував 

«деконструкцію» як технологію вписування кожного тексту в контекст, то 

російський діалогізм в своєму профетичному покликанні викривав не лише 

банальність «рутинної ортодоксії», але й зайвість, зловістність «дебаналізуючої 

єресі» перед «ланкою вибухів» (Ю. Лотман) російської історії. 

 «Культурно-історичний аналіз» (М. Грушевський, Д. Чижевський) 

української літератури дозволяє виявити наступну домінантну тематику 

українського «каталога зла» (Г. Грабович): міфопоетичну (І. Котляревський, 

М. Коцюбинський, І. Франко) та реалістично-побутову (П. Мирний, І. Нечуй-

Левицький, Т. Шевченко), підстави їхнього синтезу. Це дозволяє говорити про те, 

що у вітчизняному варіанті літературної антропології іноформи секулярного, 

соціального зла не остаточно виокремилися з синкретизму сакрально-хтонічного 

наративу також представленого в літературному тексті. Увага української 

літератури до мікро-наративів та рутинних практик з їх міфопоетичною 

синкретичністю зорієнтована на здатність практичної свідомості «збирати» світ в 

організоване ціле поза участю дискурсивного контролю. Українська  літературна 

антропологія крізь дослідження структур вітчизняної повсякденності та 

моделювання відповідних їй інваріантів зла робить «безперервне дискретним» 

(Л. Уорнер) і виявляє власну специфіку релятивізації «трансцендентальної 

дистанції свого та чужого» (А. Радкліфф-Браун). 
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Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, ми можемо здійснити 

авторське уточнення семантики зла як модерністського інваріанту моделювання 

«дебаналізуючої єресі» та викриття «рутинної ортодоксії» у логіці гри 

означуваного та означника. 
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