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ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
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ІВДИВІДУАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ1

ПРОБЛЕМА ІНДИВІДА

Що таке соціальна філософія?

Я пропоную обговорити проблему соціальної філософії. Чи є
соціальна філософія тим, що називають також філософією
соціальних наук? Останню назву можна розуміти у подвійний
спосіб, оскільки є два запитання, які постають перед будь-якою
соціальною наукою: що дозволяє цій дисципліні бути наукою?
Чому ця наука є соціальною? Перше з цих запитань є мето-
дологічним: що дає змогу дисциплінам, об'єднаним під назвою
"соціальні науки", насправді бути науками? Друге стосується
прикметника "соціальне". Для того, щоб отримати відповідь на
нього, треба спочатку його поставити. Я вдаватимусь до назви
соціальна філософія після формулювання або розгляду питання
про соціальне як таке. Так ми зможемо встановити певний кри-
терій, що дав би нам можливість отримати знання про те, чи
розбудовував мислитель соціальну філософію чи ні. Ми вважа-
тимемо, що філософія є соціальною, якщо філософ зважатиме
на заперечення, яке Русо висунув проти політичної теорії
теоретиків природного права та Гобса і намагатиметься дати

© В.,Цекомб, 2006
© О.Йосипенко — переклад, примітки, 2006

' Публікуємо за згодою автора. Перекладено за виданням; ВезсотЬез V. ІгкііуМи-
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відповідь на це заперечення. У "Міркуванні про походження
нерівності" Русо починає своє доведення з добре відомого
зауваження, значення якого розуміють далеко не завжди:

Філософи, які досліджували засади суспільства, відчували
необхідність відштовхуватися від стану Природи, але
ніхто з них не зміг цього зробити ( ... ). Всі ( ... )
переносили в стан Природи ідеї, які були взяті у сус-
пільства; вони говорили про Первісну Людину і плекали
Людину Цивілізовану1.

"Філософів", на яких спрямована критика Русо, можна іден-
тифікувати далі у тексті по натяках на їхні тези. Йдеться про
Греція, Лока, Пуфендорфа, Гобса. Ці мислителі намагалися
визначити засади суспільства. Під "засадами" слід розуміти не
матеріальні засади, а нормативні принципи, тобто засади, які
виправдовують певний соціальний порядок з його розподілом
привілеїв та обов'язків. Русо зазначає, що згадані філософи
виводять урядування із взаємодії природних людей, "не думаючи
про час, який мав сплинути для того, щоб сенс слів влада та
урядування міг встановитися поміж людей"2.

Заперечення Русо стосується, як бачимо, царини мови: як
природні люди розуміють одне одного? Як вони надають один і
той самий сенс словам влада та урядування? Можна було б
сказати, також, що це заперечення стосується царини філософії
свідомості3: які ідеї можемо ми приписувати індивідам, по-
міщеним згідно з гіпотезою у суто природний контекст (що тут
може бути витлумачено як усунення соціального зв'язку)?

Отож, вже Русо робить заперечення, яке буде запереченням
усієї голістської соціології як реакції на індивідуалістську кон-
цепцію свідомості, що є концепцією теоретиків природного
права (з їх виведенням права власності та громадської влади зі
згоди індивідів, отже, з конвергенції різних індивідуальних

' Коиззеаи ^.^. Оештез сотріеіез. - Рагіз: СаШтаІчЗ, 1964. - Т. III. - Р. 132.
2 ІШ.

РМІоворМе сіє Георгії Декомб вживає як аналог рИНозорИу о/ тіпА, де езргії
розуміється не в сенсі спіритуалістичної традиції (німецького Сеізі), а в сенсі
латинського тет; далі в цьому контексті езргії перекладається як свідомість -
Прим. пер.
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розрахунків). На думку Русо, філософи, які говорили про люди-
ну у природному стані, приписували їй ідеї, які є ідеями
соціальної людини, "ідеї, які були взяті у суспільства".

Питання Русо належить з усією строгістю поставити самому
Русо, принаймні якщо він претендує на те, щоб дати на нього
іншу, конструктивну відповідь. Я пропоную вивести з цих
роздумів Русо визначення "соціальної філософії". Можна запи-
тати: чи є філософія X (наприклад, Гегеля, Ніцше, Бергсона,
Гусерля, Сартра, Вітгенштайна) соціальною? Тобто, чи зна-
ходимо ми у нього рефлексію відмінності між тим, що може бути
зроблене або помислене "у стані природи" і тим, що може бути
зроблене або помислене тільки "у стані суспільства"? Соціальна
філософія дозволяє сказати, чому та завдяки чому п&вна діяль-
ність є соціальною. Вона дає визначення соціальності (і може
робити це всупереч здоровому глузду).

На підставі нашого визначення соціальної філософії треба
визнати, що Дюркгайм пропонує не просто соціологічне пояс-
нення різноманітних феноменів, таких як самогубство або ево-
люція форм релігійного життя1, він пропонує також соціальну
філософію. Він деталізує цю філософію у зауваженні щодо сенсу
слова "суспільство", призначеному для "Словника філософської
мови", підготованого Французьким філософським товариством
та опублікованого Андре Лаландом. Я відтворю це визначення:

Велика відмінність між тваринними та людськими сус-
пільствами полягає в тому, що у перших особина є
керованою виключно зсередини, своїми інстинктами (ок-
рім незначної складової індивідуального виховання, яка
сама залежить від інстинкту); людські ж суспільства
демонструють новий феномен особливої природи, я к и й
полягає в тому, що певні способи дії є нав'язаними або
щонайменше запропонованими індивіду ззовні та додані
до його власної природи: таким є характер "інституцій"
(в широкому сенсі слова), що уможливлює існування
мови та прикладом чого є сама мова. Інституції оформ -

Див.: Дюркгайм Е. Самогубство. Соціологічне дослідження. - К.: ( К ' І І о и н ,
1998; Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна сік- геми н
Австралії. — К.: Юніверс, 2002 — Прим. пер.

Х4 0235-7941. "Філософська думка", 2006, №1



ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

люються у тяглості індивідів, причому тяглість не руйнує
безперервності; їхня наявність є визначальною рисою
людських суспільств і, власне, предметом соціології1.

Людина у природному стані, така, якою її розуміє контрак-
туалістська теорія соціального зв'язку, може володіти тільки
індивідуальними ресурсами ("інстинкти" та "індивідуальне ви-
ховання"). Оскільки згідно з гіпотезою ми постулюємо таку
людину поза будь-яким суспільством, вона не володіє способами
дії, які Дюркгайм називає інституціями. Підкреслимо, що у
цьому зауваженні, яке виражає найбільш зважену позицію
Дюркгайма, соціальне вже характеризується не лише приму-
совим або обов'язковим характером певних поведінок, а й їхнім
складним характером. Ці поведінки не можна пояснити тільки
природними здібностями індивіда, бо вони передбачають існу-
вання мови, яка сама є прикладом інституції.

Індивідуалізація та соціалізація за Дюркгаймом

З того моменту як соціологія намагається утвердитися як
незалежна дисципліна та специфікувати таким чином свій влас-
ний предмет досліджень, вона наражається на трудність, яка має
інтелектуальний або концептуальний аспект, пов'язаний із со-
ціальною філософією. У "Поділі праці" Дюркгайм визначив
предмет свого дослідження таким чином:

Що стосується питання, яке стояло біля витоків цієї
праці, то це було питання зв'язків індивідуальної особис-
тості та соціальної солідарності. Чому відбувається так,
що, набуваючи все більше автономії, індивід стає все
залежнішим від суспільства?2

Відповідь, яку дав на це запитання Дюркгайм, є відомою. Він
вирізняє дві форми солідарності частин у соціальному цілому:
"механічна солідарність" грунтується на схожості індивідів у
гомогенній групі, тоді як "органічна солідарність" грунтується
на доповнюваності спеціалізованих функцій у диференційованій
групі. Проте сама постановка питання містить у собі певну
1 ВигШеіт Е. Техіез. - Рагіх: Мігшії, 1975. - Т. І. - Р.71.

2 ОигМеіт Е. Ве 1а сііуізіоп сій Ігауаіі восіаі. РгеГасе сіє 1а ргетіеге есШіоп (1893). —
Рагів: РІЛР, 1986. - Р. ХЬІІІ.
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неясність: процес, який ми вивчаємо, слід характеризувати як
зростаючу індивідуалізацію (прогрес автономії) чи як зростаючу
соціалізацію (прогрес залежності)? Оскільки індивід стає авто-
номнішим, то ми маємо, здається, його емансипацію щодо
соціальної солідарності, а отже, індивідуалізацію. Але оскільки
солідарність стає органічною, то ми отримуємо, напевно, проти-
лежний висновок: індивіди стають все більш залежними від
певної складної організації.

Питання Дюркгайма містить у собі внутрішню суперечність,
оскільки тут в одному визначенні треба поєднати дві протилежні
властивості. Дюркгайм каже нам, що індивід колись був більш
незалежним (у зв'язку з морфологічною простотою групи), але
сам себе не сприймав як незалежного. Сьогодні він є залеж-
нішим (у зв'язку із соціальною складністю), але сприймає
самого себе як автономну істоту. Чому він не мислив себе
незалежним в часи механічної солідарності? Тому що він мислив
себе відповідно до вимог колективної свідомості. Як сьогодні він
може мислити себе незалежним, якщо його екзистенція пов'я-
зана з іншими органічною солідарністю? Адже поділ праці
послабив уплив колективної свідомості (релігії) на групу і спро-
вокував те, що веберіанці називають "розчаклуванням світу". Як
нам поставитися до цього пояснення?

Визнати, що індивід, який залежить від механічної солідар-
ності, вважає себе більш залежним, аніж це є насправді? Чи
підтвердити, що сучасний індивід розвиває "індивідуальну осо-
бистість" і вважає, що має автономію, хоча насправді він є більш
залежним від інших, аніж колись була залежною традиційна
людина?

Інакше кажучи, яким чином стається так, що суспільства з
механічною солідарністю вважають, що мають органічну єд-
ність, натомість суспільства з органічною солідарністю сприй-
мають свою єдність як механічний наслідок індивідуальних
ініціатив?

Голізм Дюркгайма

Трудність у використанні понять індивідуальне та соціальне, яка
постає перед Дюркгаймом, особливо помітна в його по-
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відомленні про книгу Тьоніса.1 В цій рецензії присутній пара-
докс. Дюркгайм пише, що підтримує розрізнення, яке вста-
новлює Тьоніс між двома формами соціального життя (а саме
"спільнотою", або СетеіпзсІга/(, та "суспільством", або
Се8еШсИа/ї)2. Він пояснює це розрізнення, апелюючи до зв'язку
цілого з його частинами. Проте спосіб, у який він дає по-
яснення, здається, руйнує хід думки голістської соціології, тобто
дисципліни, яка пояснює реальність свого предмету (соціальних
фактів) зв'язками частин у межах цілого3.

Розглянемо пояснення, яке дає Дюркгайм опозиції двох форм
соціального життя. Він апелює до зв'язку частин з цілим: в
СетеіпзсИа/І ціле дане раніше, ніж частини, тоді як у СезеШсИа/(
"уже частини дані раніше, ніж ціле"4. Це пояснення дає нам
змогу зрозуміти, що у випадку спільноти ми повинні відштов-
хуватися від цілого (оскільки воно дається спочатку) і від-
кривати, на підставі осягнення цілого, диференціацію частин,
тоді як у випадку такої соціальної форми, як СехеІІзсИа/І маємо
рухатися зворотним шляхом.

Проте пояснення функціювання СетеітсИа/{ Дюркгайм дає
зовсім не за допомоги аналізу зв'язку частин у межах цілого:

СетешсИа/1 це спільнота, її конституює абсолютна єд-
ність, яка виключає розрізнення частин. Група, яка
заслуговує на цю назву, не є однаково організованим
зібранням різних індивідів, які перебувають у певних
стосунках одне з одним; це неподільна компактна маса,
здатна лише до руху разом, незалежно від того, чи
скерований цей рух самою масою чи ж одним з елементів,
що уповноважений її представляти. Це агрегат свідо-
мостей, склеєних настільки міцно, що жодна з них не
може функціювати окремо від інших (...) Існує тільки

Повідомлення опубліковане в Кеуие рМІозорИідие в 1989 році, а отже незадовго
до появи "Поділу суспільної праці", що вийшов у 1893 році. Див.: Оиг/с/іеіт Е.
ТехІе5. Ор. сії. - Т. І. - Р.383 - 390. - Прим. авт.

Див.: Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології. —
К.: Дух і літера, 2005 - Прим. пер.

' Тут я розглядаю лише ідеї Дюркгайма, не ставлячи на меті з'ясувати, чи
правильно він вловив думку Тьоніса. Я намагаюсь ідентифікувати та висвітлити
саме внутрішню трудність соціальної філософії Дюркгайма. — Прим. авт.
4 Див.: ОигШеіт Е. Техіек. Ор. сії. - Т. І. - Р.387.
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ціле; воно має певну властиву йому сферу дії. Його
частини такої сфери дії не мають1.

Отже, ціле, яким є СетеітсИа/1, не є, насправді, цілим,
складеним із різних частин, це монолітна сутність, блок, який
може рухатися лише всією масою. Визначення, яке дає Дюрк-
гайм сутності, що нею є суспільство, наділене комюнотарною
єдністю, може бути так само застосованим до якоїсь невидимої
сутності, до одиниці, яка є одним-єдиним зразком свого роду, а
саме до індивіда. Сетеітсіга/і, така, якою вона була щойно
схарактеризована, зовсім не є складною тотальністю, це ек-
вівалент простого суб'єкта дії, колективний індивід.

Ми бачимо причини, які ведуть Дюркгайма до визначення
соціального цілого як цілого без частин, а отже, як певної
гомогенної, недиференційованої єдності. Якщо дозволимо чле-
нам суспільства покладати себе як окремих індивідів, якщо дамо
їм сферу власної дії, то ризикуємо більше не мати справи із
СетеіпзсНа/І, а лише з модерною формою суспільства за угодою
(в якому індивіди складають ціле, встановлюючи стосунки між
собою).

Проте залишається трудність виокремлення. Як ми можемо
говорити про ціле сутності, яка характеризується тим, що не має
частин ? Якщо концепт СетеітсНа/1 слід розуміти таким чином,
то він не відповідає тому, що ми очікуємо від голістської
концепції, а саме: він не дає можливості здійснити аналіз
солідарності частин у межах цілого.

Яким дивом індивіди можуть існувати і діяти так, ніби вони
позбавлені власної сфери дії, власної екзистенції, а мають одну
тільки здатність брати участь у руху цілого? Існування
СетеіпзсИа/ї, що є "комунізмом, доведеним до найвищого рівня
досконалості"2, можливе завдяки факту "консенсусу". Дюрк-
гайм вказує, що він вкладає зміст цього терміну у слово
Уег$Шпйпі$ (це може означати, також, що згода існує на ріпні
порозуміння). У суспільства за угодою (СехеІІзсИа/ї) згода може
бути досягнута лише в результаті процесу зближення інди-
відуальних точок зору, шляхом обговорення або дискусії. Нато-
1 !ЬМ. - Р.384.
2 ІЬісІ.
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мість у соціальності комюнотарного типу (СетешсНа/і) ця згода
є певною одразу встановленою гармонією, щасливим об'єд-
нанням умів, які однаковим чином реагують на подію. Дюрк-
гайм так описує цей консенсус:

Це мовчазна та спонтанна згода багатьох свідомостей, які
відчувають і думають однаково, які відкриті одна одній,
які спільно переживають всі їхні враження, як радощі, так
і страждання, які, одним словом, "звучать в унісон" (...)
Для того, щоб свідомості були настільки змішаними, щоб
вони настільки брали участь у житті одна одної, треба,
щоб вони мали одну й ту саму природу, або щоб між
ними, щонайменше, існувала велика схожість (...)'.

Умовою консенсусу (який є іншим іменем "колективної
свідомості") є, таким чином, злиття "індивідуальних свідомо-
стей", яке уможливлює факт схожості досвідів усіх (адже їхня
діяльність не диференційована поділом праці, вони, навпаки,
мають одностайну діяльність).

Отже, опозиція двох форм соціального життя, принаймні
подана тут Дюркгаймом, не відповідає умовам справді голіст-
ської концепції соціального. Згідно з його поясненням, соціо-
логія не може осягати соціальну тотальність, не перетворюючи
на ніщо діяльність індивідів.

В надрах групи немає рухів, немає змін у розмежуванні
частин, позаяк тут немає, так би мовити, "частин"2.

Проте одночасно постає проблема того, чому, власне, ми
говоримо про якесь ціле, а отже, про якусь складну сутність, в
якій ми повинні знайти єдність, а також внутрішню різно-
манітність, тобто відносини частин.

Ця текстуальна трудність віддзеркалює іншу неясність кон-
цептуальної опозиції, яку ми пояснювали. У своїй рецензії на
книгу Тьоніса Дюркгайм підкреслює, що він приймає дві ідеї
автора: спочатку розрізнення двох соціальних форм, потім тезу,
згідно з якою СетеітсИа/і (суспільство статусів) всюди передує
СезеІЬсНа/1 (суспільству угоди). Але Дюркгайм не підтримує
1 Іьш.
2 ІЬід. - Р.386.
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Тьоніса у висновку, який останній робить з констатації "про-
гресивного розвитку індивідуалізму". На думку Тьоніса, цей
розвиток призведе до необхідності втручання держави з метою
підтримання певного мінімуму колективного життя. Дюркгайм
заперечує: дві форми суспільства не можуть бути протиставлені в
цьому пункті; як в одному, так і в іншому випадку йдеться про
форми, яких набуває соціальне життя. Отже, Дюркгайм від-
мовляється бачити між ними "порушення зв'язку" .

Дюркгайм, безперечно, має рацію в одному: не можна, каже
він, починати Аристотелем і закінчувати Бентамом. Потрібно,
щоб між двома формами було щось спільне. Так, але є два
способи розуміння цього зв'язку: можна казати, що СезеІІзсЬа/ї
вже є у Сетеіп$сПа/(, або що, навпаки, розвиток індивідуалізму
не веде до перетворення цілого, яке передує своїм частинам, на
якесь штучне ціле, сконструйоване згодою між частинами відпо-
відно до угоди. Як сам Дюркгайм може відповісти на це
запитання?

Видається, що Дюркгайм не може пояснити, яким чином
консенсус, тобто колективна свідомість, є можливим у суспіль-
стві за угодою, оскільки він пов'язує консенсус із відсутністю
соціальної складності, що уможливлює внутрішню диферен-
ціацію функцій та виникнення особистих точок зору. Отже,
єдиним консенсусом, який можна тут уявити, буде той, який
виробиться внаслідок зіткнення індивідуальних інтересів та
персональних опіній. Але це означає, що група, соціальна форма
якої має переважно риси Се$еІІ5сИа/1, більше не належить до
голістської соціології. Якщо прийняти цю тезу, то це буде
поразкою соціологічної програми Дюркгайма.

Таким чином, наша трудність є наступною: якщо прийняти
буквально те, що модерне суспільство нам говорить саме про
себе, то воно базується на принципах, повністю протилежних
суспільствам, які мислять себе у §етешсІга/ШсН спосіб. Отже, не
може існувати універсальної точки зору, яка спільними прин-
ципами об'єднувала би традиційні суспільства та модерне сус-
пільство. Таким чином, не можна об'єднати вивчення перших і
других в єдиній дисципліні соціальної антропології.
1 ІЬісі. - Р.390.
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Трудність, на яку ми натрапили, можна сформулювати як
соціологічну проблему індивіда: як розуміти "сферу дії", властиву
індивідуальному суб'єкту дії за умов "механічної солідарності"
або, якщо хочете, традиційного суспільства? Проте ми можемо
помітити, що для того, щоб поставити це запитання, потрібно
також розглянути те, що можна назвати антропологічною проб-
лемою індивіда, тобто проблему нашого вжитку концепту інди-
віда в межах соціології, яка вважає себе порівняльною.

Антропологічна проблема індивіда

Отже, йдеться про те, щоб загалом запитати себе, в який
спосіб індивіди вже є в традиційному суспільстві (із механічною
солідарністю) та в який спосіб у модерному суспільстві (з
органічною солідарністю) ще є соціальне життя. Питання поля-
гає в тому, чи повинна соціологія мати антропологічну амбіцію,
тобто намагатися осягнути те, що є спільного у людини тради-
ційної та людини сучасної. В принципі, існує чотири можливі
відповіді на наше запитання. Дамо назву "дюркгаймівського
суспільства" групі, яка виглядає наділеною колективною свідо-
містю в сенсі "колективних уявлень", що становить основу
консенсусу, і де поведінки, які не відповідають цьому консенсусу,
вважаються некоректними, хибними, такими, що заслуговують
на осуд. Таким чином, чотири можливі відповіді є такими:
1. Всі людські суспільства є дюркгаймівськими суспільствами,
тобто тотальностями, наділеними колективною свідомістю. (Ця
відповідь репрезентує погляд соціології, що відповідає осново-
положній програмі Дюркгайма).
2. Дюркгаймівські суспільства колись існували, але їх уже немає,
принаймні в нашій частині світу, бо наші власні форми соціаль-
ного життя спираються не на колективну свідомість, а навпаки -
на плюралізм: вимога консенсусу прагне стати суто "проце-
дурною". (Історія сприяла занепаду Сетеітспа/1 на користь
чистого СехеІІхсНа/1. Соціологічні теорії Дюркгайма значимі для
племінних релігій та примітивних суспільств, але не для нас.
Зазначимо, що ця позиція часто була позицією філософів -
сучасників Дюркгайма).1

1 Оиг/сИеіт Е. Ор. сії. Т. І. - Р.57.

І88Н 0235-7941. "Філософська думка", 2006, №1 91



ПАНОРАМА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

3. Дюркгаймівські суспільства все ще існують, але їх не буде
після усунення того, що є архаїчним або відчуджуючим у їхній
соціальній організації. (Ця відповідь є варіантом попередньої:
вона так само відштовхується від переходу до модерного суспіль-
ства, але передбачає, що наші власні форми організації все ще
надто спираються на старі забобони.)
4. Не існує і ніколи не існувало суспільств (дюркгаймівського типу).

Перетворені на тези соціологічної дисципліни, ці положення
дають можливість зробити такі висновки:
1. Голістська соціологія має предметом все, де є людська
присутність.
2. У голістської соціології був предмет, але в модерну добу його
у неї вже немає.
3. У голістської соціології ще є предмет (пережитки, архаїзми),
але зрозуміло (і навіть бажано), щоб вона більше його не мала.
4. Голістська соціологія ніколи не мала предмету.

Я намагатимусь уточнити джерело неясностей, які ми зу-
стрічаємо у Дюркгайма, на підставі коментаря, який робить
Реймон Будон1 і який, на мій погляд, має наступний сенс: є
хибним вважати, що Дюркгайм захищав тезу 1, інакше кажучи,
що він є фундатором голістської соціології, позаяк йому дово-
дилося підтримувати тезу 2; проте теза 2 є нестабільною: в ході
рефлексії, вона легко перетворюється на тезу 4, яка відповідає
методологічному індивідуалізму.

Будон підкреслює, що для Дюркгайма індивідуалізм не є
властивим модерній добі. Він багато разів посилається на заува-
ження Дюркгайма: "індивідуалізм є феноменом, який не почи-
нається ніде"2. Спираючись на це, Будон протиставляє самого
Дюркгайма соціологам, які роблять з індивідуалізму визначальну
рису модерних суспільств (тобто визначальну рису цінностей
цих суспільств). Для нього це апелювання до культурних від-
мінностей суспільств містить дві недоречності. Спочатку, з
метою пояснення, вдаються до "прихованих" культурних сил,

' Реймон Будон (1934 р. нар.) — французький соціолог, почесний професор
Університету Париж-ІУ, член Французького Інституту (Академії етичних та
політичних наук), фахівець в галузі методології та епістемології соціальних наук,
соціології знання та соціології цінностей - Прим. пер.

Цит. за: Воисіоп К. Каізоп, Ьоппез гаіхопв. — Рагіз: РІІР, 2003. — Р. 14, 36.
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що відповідають за феномени, сил, які в реальності нічого не
пояснюють. Потім доходять хибних висновків, на кшталт того,
який Будон приписує С. Гантінґтону (цивілізації є "тоталь-
ностями, нездатними уникнути їхньої одиничності та їхньої
долі"1, отже, конфлікт між ними є неминучим)2.

Ми звертаємо увагу на те, що слово "тотальність" вже
з'явилося. Для індивідуаліста йдеться про те, щоб протиставити
себе голістській позиції. Проте можна запитати себе: тоталь-
ності, про які ми говоримо, слід розуміти як маси, що діють
блоком, або як складні системи, наділені певною внутрішньою
диференціацією? З іншого боку, чи йдеться про введення "куль-
турних сил"? Чи не йдеться радше про введення інституцій в
"широкому сенсі слова", який Дюркгайм уточнював, говорячи
про способи дії членів певної групи (а не про невидимі чинники,
що діють на їхню поведінку без їхнього відома?). Діє культура
або ж окремий суб'єкт дії? Якщо соціальне слід шукати у способі
дії суб'єкта дії, то зрозуміло, що дію слід приписувати йому, а не
"силам", які діють на індивіда без його відома.

Посилаючись на тезу Дюркгайма про те, що індивідуалізм
завжди існував, Будон вважає помилковим протиставлення
культур, які визнають індивіда, культурам, які його не визнають.
Наприклад, пише він, є помилкою говорити, що сільська куль-
тура, яка підкоряється правилу одностайності (радше йому, ніж
правилу прийняття рішення більшістю голосів), робить це тому,
що не визнає індивіда, а визнає лише думку групи. Багатослівне
обговорення намагаються пояснити посиланням на культуру,
або, інакше кажучи, на "культурну силу", яка продукує думку
індивідів: "там, де модерні суспільства будуть індивідуаліст-
ськими, сільські суспільства будуть суспільствами одностай-
ності"3. Так, ніби члени сільської громади, піддаючись "дії цієї
культурної сили", яка валоризує зв'язок з групою, поводяться як
громадяни громади Русо і не надають великого значення персо-
нальним інтересам. Фактично, заперечує Будон, правило одно-

1 Воисіоп Я. ІЬісі. - Р.14.

2 Йдеться про роботу Семюеля Гантінггона "Зіткнення цивілізацій та пере-
встановлений світового порядку" (1996) — Прим. пер.

3 Воисіоп К. Каівоп, Ьоппе? гаізопв. — Рагіз: РІІР, 2003. —. — Р.36.
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стайності дає всім індивідам право накладання вето, якого вони
не мають за умов демократії, що функціює за принципом
більшості голосів. Процедура обговорення в цих сільських сус-
пільствах не свідчить про зневагу до індивідуальності, вона
наповнена індивідуалістським сенсом в умовах життя села.
"Отже, ілюзорною є думка, що існують суспільства, в яких
індивід сприймав би себе як розчиненого в групі"1 .

Чи довів Будон, що Дюркгайм був методологічним інди-
відуалістом, сам цього не відаючи? Безперечно, ні, але я,
все-таки, вважаю, що він дуже добре бачив слабкість офіційно
голістської позиції фундатора школи французької соціології.
Неможливо заперечувати суперечність між голістською тезою
Дюркгайма про колективну свідомість та його тезою про безпе-
рервність процесу індивідуалізації. З одного боку, Дюркгайм
протиставляє два типи суспільства і визначає традиційний або
"комюнотарний" його тип, де незалежний індивід відсутній. З
іншого —він вважає, що процес індивідуалізації є безперервним.
Ці дві тези є несумісними. Отож, справедливим є зауваження,
що, підтримуючи останню тезу (антропологічну), Дюркгайм
повинен був відмовитися від будь-якої соціальної форми, в якій
немає індивіда, і відтак стати на бік методологічного інди-
відуалізму.

Дюркгайм відчував потребу висунути тезу про безперервність
процесу індивідуалізації, оскільки він хотів уникнути поверхової
інтерпретації цього феномена, яка робить з нього недавню,
можливо, навіть ефемерну, подію. Насправді, процес інди-
відуальної емансипації є незворотним. Історія людства показує,
що "колективний тип" людини занепадає, натомість індивіду-
альність підноситься. Якби йшлося про недавню тенденцію
(продукт нашої цивілізації) або про якусь "унікальну подію в
історії суспільств", то можна було б запитувати про те, чи не є ця
тенденція зворотною. Але ж еволюція здійснюється в цьому
напрямку "з найдавніших часів".

Індивідуалізм, вільна думка не датовані ані нашими
днями, ані 1789 роком, ані реформою, ані схоластикою,
ані падінням греко-латинського політеїзму або східних

1 ІЬШ.
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теократій. Це феномен, який ніде не починається, але
який невпинно розгортається впродовж усієї історії1.

Це феномен, який ніде не починається... В тексті, що передує
щойно процитованому, цей феномен описаний в класичному
дусі як процес секуляризації. Дюркгайм вважає, що можна
спостерігати таке: занепад панування релігійного над соціаль-
ним обертається відтак прогресом індивідуалізму, тобто тим, що
індивідуальна людина стає все більш активною, все більше
"суб'єктом" в сенсі автономного суб'єкта дії.

Якщо є істина, яку історія залишає поза сумнівом, так це
та, що релігія охоплює все меншу й меншу частину
соціального життя. Спочатку вона співмірна всьому; все,
що є соціальним, є релігійним. Згодом, потроху, по-
літичні, економічні, наукові функції звільняються від
релігійної функції, конституюються окремо і набувають
все яскравіше вираженого темпорального характеру. Бог
(..) залишає світ людям та їхнім суперечкам (...) Індивід
відчуває себе, і це дійсно є так, менш керованим; він до
того ж стає джерелом спонтанної діяльності (...) Ця
регресія не почалася в той чи той момент історії, можна
прослідкувати її фази від самих витоків соціальної ево-
люції2.

Згідно з Дюркгаймом, людина все більше стає "джерелом
спонтанної діяльності". Раніше вона не була ним, але з причин,
що, як він вказує, залежали від способу, в який вона уявляла собі
свою власну реальність: отже, тут має місце перехід від хибного
стану до стану нормального або осмисленого. Цей портрет
примітивної людини спирається на делікатний постулат: людина
не мислила себе як індивіда, тому вона не була індивідом. Ми
знову зустрічаємо тут трудність, вказану на самому початку: що є
важливим? Той факт, що сучасна людина є більш солідарною
(фактично), або той факт, що вона уявляє саму себе як авто-
номну істоту?

Дюркгаймівська схема є, безумовно, антропологічною, але
хіба не ціною ототожнення модерності з раціональністю у
1 Оиг/ІНеіт Е. Ве 1а СІІУІЇІОП ди Ігауаіі $осіа1. Ор. сії. - Р.146.

' ІЬід. - Р.143 -144.
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нормативному сенсі? Модерна доба не є просто історичною
добою, це доба, головні ідеї якої є задовільними І погляду
розуму, на відміну від інших епох, ідеї яких були, по суті,
помилковими. Таким чином, сучасна людина знає, що вона є
джерелом діяльності, тоді як традиційна людина була джерелом
діяльності, але не хотіла про це знати. Така схема не відповідає
порівняльному принципу. Тут бракує засобів примирення двох
неспростовних позицій:
1. У будь-якому людському суспільстві траплятимуться людські
індивіди, що їх Дюркгайм визначає як "джерело спонтанної
діяльності".
2. Поява модерних ідей щодо індивідуальності або щодо "люд-
ської особистості" передбачає чіткий розрив із цінностями та
ідеалами, які визначають "колективну свідомість" суспільства.

Я вважаю, що саме такий засіб дав нам Луї Дюмон1, роз-
різнивши емпіричний сенс слова "індивід" та його нормативний
сенс. Дюмон хотів прояснити плутанину, яку він помітив у
думках фундаторів соціологічної дисципліни. Плутанина похо-
дить від того, що соціолог не спроможний звільнитися від
загальноприйнятого у середовищі свого походження. Вважають,
що якщо суспільство не поділяє наших індивідуалістських
цінностей, то це тому, що воно в той або той спосіб нездатне
встановити ті розрізнення, які здатні зробити ми. Воно не вміє
приписувати дії індивідуальним джерелам діяльності. І навпаки,
якщо воно здатне робити такі індивідуальні імплікації, то це
тому, що індивідуалізм тут уже працює.

Дюмон пояснює, що говорячи про індивіда, соціолог може
мати на увазі одну з двох наступних речей:

1. Емпіричного суб'єкта дії, присутнього у будь-якому суспіль-
стві, який на цій підставі є першим і головним предметом
будь-якої соціології.

1 Луї Дюмон (1911 - 1998) - французький антрополог, учень і послідовник
Марселя Моса. Його роботи з соціальної антропології — "Ното піегагспісш. Есе
про систему каст" (1966); "Ното аефіаііз. Т. І. Генеза та розквіт економічної
ідеології" (1977); "Есе про індивідуалізм. Антропологічна перспектива модерної
ідеології" (1983) — мали вплив на сучасну соціологію, політичну та соціальну
філософію, зокрема на розуміння проблем структури традиційних та модерних
суспільств, природи модерних ідеологій тощо — Прим. пер.
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2. Розумну істоту, нормативного суб'єкта інституцій; наша віра в
цінності рівності та свободи свідчить, що останній нам добре
знайомий, це ідеальне та ідейне уявлення, яке ми маємо1.

Є один сенс, в якому індивід існує всюди: не тільки в нашому,
але у будь-якому людському суспільстві. Це індивід у сенсі
індивіду'ації. Та є інший сенс, в якому індивід як такий не існує
ніде, що означає, що реальність ніколи не є повністю адек-
ватною вимозі автономії, яку містить в собі нормативна ідея
індивідуальності. Тут ідеться про індивіда в сенсі індивідуалізації.

Що дозволяє нам говорити, що індивід як автономна істота,
яка самій собі дана ще до будь-якої соціальності, є "ідеальним
уявленням", а не емпіричною реальністю? Відповідь, у кін-
цевому підсумку, залежить від погляду на функціювання люд-
ської свідомості. Без сумніву, сучасна людина уявляє саму себе
як незалежного індивіда, принаймні тоді, коли вона мислить.
Але в реальності вона є соціальною істотою так само, як і
традиційна людина, і саме це уможливлює антропологічне
порівняння між формами людства, розділеними революцією
цінностей, а отже, історичним розривом.

Після цього достатньо зауважити, що конкретні люди не
просто чинять: вони діють відповідно до власної ідеї,
навіть якщо вона відповідна звичаю. Людина діє на
підставі того, що вона думає, і навіть якщо вона до певної
міри здатна впорядковувати свої думки за своїм власним
бажанням, конструювати нові категорії, то вона робить
це на підставі категорій, які є соціальне даними, про що
нагадує їхній зв'язок із мовою2.

Людина діє — це індивід, який є автором своєї дії. Вона діє на
підставі задумів та проектів, які вона формує, це індивід, який
має той чи той проект. Відтак ми говоримо про індивіда в сенсі
індивідуації: казати, що у нього була та чи та дія означає казати,
що одна особа, або дві особи, або більше осіб здійснили цю дію.
Казати, що проект існує, означає, що у когось є цей проект. Як
насправді відрізнити одну дію від іншої? Треба пройти через
індивідуацію суб'єкта дії.

' Витопі 1^. Ното ЬіегагсЬісиз. — Рагш: СаШтагсІ, 1966. — Р.22.
2 ІЬісі. - Р.19.
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Але категорії, які дозволяють йому "впорядковувати свої
думки" (формувати проекти, обговорювати їх) є соціальними.
Інакше кажучи, людина, яка діє на підставі того, що вона думає,
є соціальною, оскільки впорядкування її думок не випливає з
якоїсь композиції, автором якої вона є, воно випливає із
застосування категорій, запозичених у соціальної групи. Вна-
слідок цього, модерна ідея індивіда, у нормативному сенсі,
відповідає проекту індивідуалізації в упорядкуванні думок. Про-
грес індивідуалізму не міг би полягати в індивідуації істот, які до
цього моменту були лише віртуальними частинами, розплав-
леними в неподільній масі групи, що діє як одна-єдина людина.
Індивід, який є предметом індивідуалістських цінностей, не є
індивідом у дескриптивному сенсі індивідуації, це індивід у
нормативному сенсі індивідуалізації. Індивідуалізувати не озна-
чає тут визнати за індивідом власну "сферу дії" в сенсі опозиції
між індивідуальною дією та участю у колективній дії, як це дає
підстави думати Дюркгайм у своєму поясненні опозиції
СехеІІзсПа/ї та Сетеіпхс/га/ї. Ідеться радше про визнання певної
приватної царини, певної сфери автономії в тому сенсі, що
індивід, коли він може і хоче, здатен самостійно визначати
принципи та правила своєї поведінки у цій, зарезервованій за
ним царині.

Розрізнення, яке пропонує Дюмон, має на меті подолати
трудність, яка є в позиції Дюркгайма (про що я нагадував). Я
вважаю, що можна підтвердити необхідність розділення цих двох
напрямів, безпосередньо обговорюючи формулювання тези 4,
тобто позицію методологічного індивідуалізму, у згаданій книзі
Будона.

ІНДИВІДУАЛІСТСЬКИЙ ПОСТУЛАТ

Будон формулює те, що він називає індивідуалістським "по-
стулатом" наступним чином:

Перший постулат (...) передбачає, що кожен соціальний
феномен є продуктом індивідуальної дії, рішення, на-
станови, поведінки, вірування тощо, що індивіди є єдино
можливими субстратами дії, рішення тощо з моменту,
коли ці поняття сприймають у неметафоричному сенсі
(...) Цей перший постулат має онтологічну підставу: він
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оголошує, що тільки людські індивіди можуть бути вміс-
тилищем вірувань, рішень, задумів (...)'

Це можна розуміти так, що соціальна філософія індивіду-
алізму базована на двох тезах: перша формулює певну оче-
видність, отже, онтологічну аксіому, друга проголошує вис-
новок, який є власне індивідуалістським постулатом.

Аксіома покладає, що суб'єкт ментальної або інтенційної дії
може бути лише персонально індивідуальним суб'єктом дії. Саме
це ілюструє вислів, яким Будон також підкреслює вказаний
момент: Партія не мислить, мислять лише члени Партії.

Індивідуалістський постулат стверджує таким чином, що со-
ціальні феномени, оскільки вони полягають у діях та думках,
суб'єктами яких (у сенсі субстратів) є людські індивіди, самі є
композиційними феноменами, певними результатами.

Таке пояснення постулату "онтологічною" аксіомою є від-
верто незадовільним. Насправді, цей постулат має продемонст-
рувати рішення, прийняте на користь субстанційної теоретичної
позиції: його мета — виключити іншу теоретичну позицію, ква-
ліфіковану як "голізм"2, яка передбачає, що соціальні феномени
не зводяться до простих наслідків складання індивідуальних дій.
Проте аксіома, якою автор хоче обгрунтувати свій постулат, не є
теоретичним субстанційним принципом, це просте повторення
умови зрозумілості, "граматична ремарка", як сказав би Віт-
генштайн.

Аксіома проголошує, що не може бути рішення без того, хто
вирішує, дії без суб'єкта дії, ставлення без суб'єкта ставлення.
Ми впізнаємо поважну схоластичну аксіому: асііопез зипі
шррозііогит. Цей принцип може бути кваліфікований як "грама-
тичний", оскільки він фіксує умови сенсу конструкції діє-слова
(що виражає дію не лише інтелектуальну): використовувати
дієслово, приписуючи певну дію певному суб'єктові можна лише
за умови, що згаданий суб'єкт дії є індивідуйованим, тобто що
він може бути ідентифікований як той чи той суб'єкт дії.

Наприклад, має місце певна дія, при якій ми присутні та яку
ми ідентифікуємо як гру в шахи. Ми не можемо сказати, що ця

' Каізоп, Ьоппез гаі5оп. - Ор. сії. - Р.19.
2 ІЬісІ. - Р.25.
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партія буде ось-ось розіграною, якщо немає двох гравців, що
будуть грати один проти одного. Отже, щоб існувала партія в
шахи, необхідно вказати двох індивідів як супротивників у цій
партії. Зрозуміла в такий спосіб аксіома є абсолютна безсилою
для соціальної філософії, адже вона зовсім не переймається
відмінністю між суто індивідуальними та соціальними поведін-
ками: йдеться про відмінність поведінки індивіда, сенс якої
базується на впорядкуванні суто індивідуальних ідей (які могла б
мати Природна Людина) та поведінки індивіда, сенс якої базу-
ється на впорядкуванні ідей, набутих у суспільстві.

Те, що дії індивідів, незалежно від їхньої скоординованості та
індивідуального чи якогось іншого розрахунку, є суб'єктами дії
індивідів — це тавтологія. Аксіома нічого не каже нам про те, чи
можемо ми повністю пояснити спосіб дії індивідуальним роз-
рахунком резонів, якими індивід може сам себе забезпечити, або
ж чи повинні ми за допомоги того розмірковування, на яке
здатен кожен індивід, вдаватися до моделей дії та мислення, що
дають нашому індивідуальному суб'єктові дії правило діяння,
завдяки якому він може виглядати як "раціональний", або
такий, що "діє найкращим чином", або ж "робить те, що
потрібно робити".

Натомість постулат методологічного індивідуалізму не є прос-
тим нагадуванням про граматику психологічних дієслів. Це
субстанційна теза, яка постулює, що в соціальній дії (наприклад,
двох осіб, які грають у шахи) немає нічого, крім композиції двох
індивідуальних дій. Можна пояснити відмінність між тривіаль-
ним сенсом аксіоми та редукційним сенсом постулату, пропо-
нуючи індивідуалісту зробити вибір на користь однієї з на-
ступних онтологічних тез щодо того, що саме відбувається
кожного разу, коли розігрують партію в шахи:
1. В категорії субстратів (співучасників) немає більше нічого,
окрім двох гравців у шахи.
2. В кожній онтологічній категорії немає більше нічого, крім, з
одного боку, двох гравців (в категорії придатних для іден-
тифікації суб'єктів дії) і, з іншого, індивідуальних дій першого й
другого (в категорії подій).

Згідно із тезою 1, окрім двох індивідуальних гравців, в цій
партії не задіяно жодного суб'єкта дії, який був би носії м
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колективної сутності, наприклад, "духу гри" або спільноти
гравців. Ми повертаємося до очевидності вислову "Партія не
мислить". Ніхто не міг би пояснити, що для гри в шахи необхідні
троє. Таким чином, теза 1 полягає в тому, що якщо дві особи
грають разом, то це тому, що є два гравця.

Згідно із тезою 2 достатньо двох онтологічних категорій, щоб
пояснити існування шахової партії. Я вважаю, що без жодних
вагань на це можна відповісти, що це хибно, що ми не бажаємо
таким чином обмежувати нашу категоріальну таблицю. Роз-
глянемо категорії, необхідні із синтаксичного погляду для опису
партії в шахи. Ми маємо потребу в категорії власних імен, щоб
вказати на гравців та в категорії дієслів, щоб ідентифікувати їхні
жести. Ці синтаксичні категорії відповідають співучасникам та
їхнім діям. Але нам потрібна також синтаксична категорія
прислівника, щоб сказати, яким чином суб'єкти дії діють та чому
їхні жести є актами взаємодії, визначеної певними правилами, у
даному випадку, правилами гри в шахи. Інакше не можна буде
встановити відмінність між двома особами, які грають в шахи, і
двома особами, які імітують жести гри у шахи, не граючи
насправді.

Цей останній момент потребує рефлексії щодо правил. Я
цитував на початку один із текстів, в якому Дюркгайм формулює
те, що відрізняє, на його думку, людське суспільство від тварин-
ного: члени людського суспільства демонструють соціальність,
яка є такою завдяки способу, в який вони діють, їхні дії
відповідають інституційним моделям у широкому сенсі, в якому
правила гри в шахи, як і правила мови, є інституціями. Те, що
суб'єкт дії є індивідуальним і те, що його дія має характер дії, яку
можна приписати індивідуальному суб'єкту дії, нічого не гово-
рить нам про те, чи демонструє спосібщі цього суб'єкта дії певну
природну регуляцію (інстинкт) або ж певне соціальне значення
(інституцію).

Наразі я маю показати, чому ми не можемо нехтувати третьою
категорією (яка відповідає "способам дії"), якщо хочемо мати
можливість встановлювати відмінність між регулярною пове-
дінкою, контрольованою "зсередини" природними механізма-
ми, та регулярною поведінкою, керованою "ззовні" певною
соціальною нормою. Зрозуміло, що ця норма є зовнішньою
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лише стосовно природної індивідуальності індивіда, її не слід
розуміти як якийсь "зовнішній чинник", "приховану силу",
завдяки якій таємна сутність, культура діє на людських індивідів.
Культура, соціальне, або, якщо хочете, сукупність норм зовсім
не є діючими сутностями. Щоб пояснити цей останній момент, я
спиратимуся на дослідження Вітгенштайна.

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ

Чи є у Вітґенштайна соціальна філософія?

Яким чином можна притягти Вітгенштайна до нашої супе-
речки? Він ніколи не проявляв жодного інтересу до соціальної
науки, за винятком кількох зауважень з приводу "Золотої гілки"
Фрезера. На початку я ввів критерій, який дозволяє ствер-
джувати, що мислитель розвинув соціальну філософію: мати
стосунок до соціальної філософії означає розмірковувати над
відмінністю між тим, що може бути зроблене "в стані природи" і
тим, що може бути зроблене тільки "в стані суспільства".
Соціальна філософія дозволяє сказати, як і завдяки чому
діяльність є соціальною: вона є соціальною, якщо передбачає,
що суб'єкт дії набув своїх ідей "у суспільстві".

Виявляється, що Вітгенштайн поставив запитання такого роду
стосовно діяльності лінгвістичного типу. Він порівнював факт
використання слова із фактом використання фігури у шаховій
партії. В обох випадках компетентність індивіда полягає в
умінні підкорятися правилу у своїй поведінці. Така діяльність,
пояснює Вітгенштайн, є можливою лише завдяки консенсусу.
Вона є соціальною, бо потребує багатьох суб'єктів дії навіть за
відсутності видимої або актуальної координації рухів багатьох
учасників. У будь-якому випадку, цей консенсус жодним чином
не вимагає злиття індивідуальних свідомостей в єдиному спіль-
ному досвіді й ще менше — злиття індивідуальних суб'єктів дії в
єдиному колективному суб'єкті.

На підставі цього критерію, який визначає соціальне через
консенсус, ми повинні вважати соціальною не тільки ту діяль-
ність, яку підводить під цю категорію наш здоровий глузд
(діяльність, що здійснюють багато осіб, узгоджену діяльність), а
також деякі види самостійної діяльності. Є діяльність (таким є
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новий погляд, на якому грунтується аргумент Вітгенштайна), яку
може здійснювати індивідуальний суб'єкт дії без кооперації з
кимось іншим, але яку можна ідентифікувати тільки в межах
соціального контексту. Якщо вона не може бути ідентифікована
кимось іншим, окрім суб'єкта дії, поза цим контекстом, то вона
тим більше не може бути ідентифікована самим суб'єктом дії, що
означає, що він сам може мислити свою діяльність тільки на
підставі соціального контексту, що забезпечив йому вивчення
правил, які він тепер застосовує у своїх самостійних операціях.

Природна діяльність та діяльність соціальна

Вітгенштайн сам порівнює явно контекстуальні дії та дії,
контекстуальний характер яких є далеким від очевидності. У
знаменитому уривку із "Зауважень про основи математики" (VI,
§ 45), він пропонує нам порівняти два наступні запитання : "Чи
можу я торгувати сам-один?" та "Чи можу я рахувати сам-
один?" Перша діяльність з усією очевидністю є соціальною:
Робінзон на своєму острові не може відкрити крамничку. Він,
звичайно, може відтворювати жести продавця, який бере харчі та
простягає їх потенційному покупцеві. Але оскільки він знає, що
він сам на острові, то ці жести не можуть мати сенсу справжньої
торгівельної справи. Друга діяльність, на перший погляд, зовсім
не є соціальною. Робінзон сам може добре робити підрахунки,
він не має для цього потреби у партнері.

Можна сказати, шо доведення Вітгенштайном протилежного
відбувається у два етапи. Перший етап полягає у визначенні
явно контекстуальної діяльності й зауваженні того, шо робить її
контекстуальною. Другий етап полягає у розгляді середнього
випадку між явно контекстуальною діяльністю й такою, що, на
перший погляд, зовсім нею не є.

Як приклад він пропонує діяльність, сенс якої залежить від
контексту: церемонія королівської коронації1. У британському
контексті різні елементи церемонії (золота корона, багряна
мантія) є символами розкоші й гідності. Але, якщо ми пере-
несемо цей матеріал у контекст іншої країни, де золото, наявне в
надлишку, вважають чимось вульгарним, де корона скидається
на кумедну зачіску, то вся церемонія в цьому новому контексті
1 Вітгенштайн Л. Філософські дослідження. - § 584.
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змінює сенс. Отже, матеріальної ідентичності жестів та інстру-
ментів недостатньо для того, щоб зафіксувати сенс соціальної
дії, бо цей сенс є функцією середовища (Цт§еЬип§).

Відтак арифметичний підрахунок є процедурою, яку індивід
може здійснити навіть тоді, коли він є зовсім один. Отже, можна
було б вважати, що ця процедура не є контекстуальною. Або, в
іншому випадку, можна було б вважати, що ця процедура є
контекстуальною, але що її контекст є контекстом індивіду-
альної біографії, а не спільної історії. Видається, що тут важко
говорити про соціальну діяльність. Проте, якщо вона не є
соціальне контекстуальною, тоді можна уявити собі, що хтось її
здійснює вперше в історії людства, без жодної моделі, тобто він
робить це, не запозичуючи цієї ідеї "у суспільства". Природна
Людина могла б так зробити.

Стратегія Вітгенштайна полягає в обговоренні різних при-
кладів третього випадку,, проміжного між діяльністю кооперації
та діяльністю індивідуального слідування правилу. Ця дискусія
дозволяє перейти від того, чого ніхто не заперечує (від со-
ціальності традиційної церемонії) до чогось такого, що є значно
більш незрозумілим, яке часто вважають "протилежним нашій
інтуїції", а саме до соціальності впорядкованої діяльності ізо-
льованого типу.

Відповідно до банального концепту соціального партія гри в
шахи є чимось соціальним остільки, оскільки для гри потрібні
двоє людей та оскільки гравці повинні дійти згоди (щодо правил
гри, того, хто починає гру, тощо). Проте партія в шахи є со-
ціальною справою також в іншому, набагато менш тривіальному
сенсі. Вона є нею також на підставі своєї форми, на підставі
того, що її конституює як партію в шахи: епізоди, з яких
діахронічним чином складається партія, перетворюються на
послідовність ходів гри на підставі того, що вони є рухами,
здійсненими відповідно до правил. Саме ця форма поведінки є
соціальною. Вітґенштайн пропонує нам уявити наступну ситу-
ацію. Ми -- етнографи, які працюють у певній місцевості, і
спостерігаємо за тим, що роблять люди у селищі, яке є пред-
метом нашого дослідження:

Можна легко уявити, що в народі, який не знає гри ї ї
шахи, двоє осіб сидять одне навпроти одного перед
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шаховою дошкою і роблять ходи шахової партії • і все
це у супроводі інших ментальних феноменів, які збіга-
ються з тими, що нам відомі (тії аііеп зееІісЬеп
Ве§1еіІегег8сЬеіпІт§еп) Якщо ми все це спостерігаємо,
тоді говоримо, що вони грають у шахи1.

Ми без вагань кажемо це остільки, оскільки маємо перед
собою всі видимості шахової партії. Проте кажучи це, ми
помилятимемося, бо нам бракуватиме контексту інституйованої
практики гри в шахи. Без цього контексту індивіди можуть
імітувати партію, але не грати в шахи. Це є так згідно не з
психологічними, а з логічними міркуваннями: предикат "грати в
шахи" не може бути приписаний індивідам лише на підставі
їхніх жестів і ментальних даних, що постають в їхній свідомості.
Гравцем у шахи може бути лише той, хто бере участь у вста-
новленій практиці гри в шахи.

Чи можлива індивідуалістська редукція?

Можна було б сказати, що методологічний індивідуалізм
спирається на нашу першу реакцію, яка не враховує контекст.
Аргумент індивідуаліста був би тут таким: спочатку він ствер-
джував би, що гра у шахи є соціальною діяльністю, так само, як і
торгівля або одруження. Потрібно бути удвох, щоб грати. Але
потім він поставив би під сумнів незвідність цієї соціальності.
Він би підкреслив, що партія в шахи є результатом зустрічі двох
індивідуальних намірів в процесі їхнього здійснення. Соціаль-
ність гри в шахи належить аналізувати в інтерсуб'єктивному
вимірі двох індивідуальних ментальних діяльностей (кожен ба-
жає грати у шахи й робити це разом із партнером).

У ситуації, подібній до ситуації з двома сільськими меш-
канцями, яку уявляє Вітґенштайн, ніщо не заважає нам при-
пустити, скаже методологічний індивідуаліст, що обидва інди-
віда мають ті самі стани свідомості, що й гравці у шахи. Кожен зі
свого боку має намір грати у гру. Вони мають цей намір разом,
але у кожного цей намір існує незалежно від іншого. Той факт,
що гра не присутня в культурі їхньої групи, не є важливим. Ми
могли б сказати, що в цій ситуації, взятій як приклад, два

' Там само. — § 200.
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індивіда на наших очах щойно винайшли гру в шахи. Ця пригода
є неймовірною, проте не виключеною з точки зору логіки.

Що означає це міркування з погляду філософії свідомості?
Воно означає, що можна мати певний намір як суто інди-
відуальний стан свідомості. Я потребую партнера (і певних
об'єктів, що виконують роль шахових фігур і шахової дошки)
для того, щоб грати в шахи. Для того, щоб мати намір (АЬзіспї)
грати в шахи, я їх не потребую. Я можу мати такий намір за
відсутності партнера. Я можу мати його, незважаючи на наявний
стан світу (та історію гри в шахи до мене). Фактично, розмір-
ковуємо ми, намір є станом суб'єкта, способом бути індивіду-
альним. Отже, можна припустити, що цей внутрішній стан
колись був реалізований (у мозковій або в якійсь іншій мен-
тальній субстанції) вперше в історії людства. Це означає, що
хтось колись мав ідею вперше, що він мав намір грати в гру, яку
він собі уявляв ментальним чином (і яка ідентична тому, що ми
називаємо шахами).

Індивідуалістський аргумент може бути розвинений далі. Нам
можуть сказати, що для того, щоб народилася ця інституція,
було потрібно, щоб одного дня люди мали ідею грати в шахи. Ця
гра є діяльністю навмисної кооперації: її не можна придумати
машинально, не помітивши цього. Отже, ми прийшли до на-
ступного твердження:'хтось мав ідею грати, якщо не в шахи, то в
щось на кшталт прототипу шахів, він запропонував цю ідею
комусь іншому і той цю ідею прийняв. Таким чином, інституція
є об'єктивацією індивідуальних поведінок, які, повторюючись,
зрештою набувають стабільної форми (завдяки успішності по-
передніх зусиль).

Соціальність ментального стану

У відповідь на цей індивідуалістський аргумент Вітгенштайн
зауважує, що намір щось зробити не є суто внутрішнім станом
індивіда, він є диспозицією свідомості, яка належить цій особі
тільки за умови наявності певних контекстуальних умов. Заува-
жимо, що тут ідеться не про епістемологічні умови опису
гравців, а про логічну умову гри. Вітгенштайн не говорить, що
ми не можемо знати наміру іншого, якщо не знаємо ситуації, в
якій перебуває описуваний суб'єкт. Він каже, що не має сенсу
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твердження, що суб'єкт має намір грати у шахи, якщо не
виконана контекстуальна умова; так само як ми не можемо
говорити, що золота корона в королівській церемонії має влас-
тиве значення розкоші та гідності.

Візьмемо індивіда в ситуації нашого селища, для якого інсти-
туція гри у шахи є чужою. Логічно виключено, що йому спаде на
думку ідея "я буду грати у шахи". Зрозуміло, може трапитися
так, що певний індивід є єдиним, хто бажає грати в шахи саме
зараз. Це означає, що він марно пропонуватиме різним потен-
ційним партнерам пограти з ним. Отже, цей індивід має намір у
контексті, в якому інші індивіди вже мають ідею шахів, вміють в
них грати або могли б цього навчитися. Наприклад, у них можна
запитати: ви хочете грати у шахи? Вони відповідають, що не
мають такого бажання. Отже, вони могли б його мати! Натомість
не може бути так, що хтось єдиний дійсно має цей намір в голові
в тому сенсі, що ідея шахів щойно до нього прийшла і він є її
першим носієм.

"Мати намір грати у шахи". Постулюючи психологічний факт,
який може бути одиничним (одна-єдина особа має зараз цей
намір), одночасно постулюють умови цього факту (систему, яка
дозволяє індивіду мати намір та потенційно мати враження, що
він один має цей намір). Стверджуючи цей індивідуальний
намір, ми дещо говоримо про свідомість суб'єкта дії. Але ми
одночасно говоримо, в якому різновиді суспільства він живе.
Соціальне, таким чином, присутнє в його голові, але не як
об'єкт уявлювання, тобто об'єкт, присутній у свідомості або
репрезентований особою в той чи той спосіб. Соціальне при-
сутнє в самому намірі фати, який постає перед ним завдяки його
участі в регулярній та встановленій практиці гри у шахи.

Соціальність порядку

Тут можуть сказати: якщо це так, то це означатиме, що гра у
шахи завжди існувала, що правила завжди існували. Фактично,
якщо цей аргумент є чинним, то його небажаним наслідком буде
заборона індивідові встановлювати правило для самого себе і
бути одним-єдиним, хто йому слідує. На це заперечення, яке
самому собі робить Вітґенштайн, він відповідає наступним
чином:
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Звичайно, я можу встановлювати для самого себе пра-
вило і потім йому слідувати. Але чи не є те, ' що я
встановлюю для себе, правилом тільки тому, що воно
аналогічне тому, що називають "правилом" у людському
спілкуванні (соттегсе)?1

Отже, на думку Вітгенштайна, по-перше, не варто піддаватися
філософському бажанню коригувати здоровий глузд, навіть
якщо йдеться про те, що філософ силою філософського аргу-
менту може зробити відкриття, яке перевернуло б наші уявлення
про наші можливості. В такому випадку, філософ претендував би
на те, щоб вчити нас, що насправді, всупереч загальноприйнятій
думці, ми не можемо створювати для нашого власного вжитку
нові правила. Ясно, що така претензія була б абсурдною. Добре
зрозуміло, що окрема особа може прийняти правило поведінки,
зміст якого зафіксувала вона сама, так само вона може отримати
правило від когось іншого.

Насправді ж, і це є другим моментом відповіді Вітгенштайна,
він намагається знайти умову сенсу для вживання речень на
кшталт "П'єр встановив для самого себе правило, автором якого
він є". Можна, звичайно, казати, що П'єр дав правило самому
собі, але це можна робити за умови, якщо можна сказати, чому
те, що він дав самому собі, є правилом.

Чи є те, що я даю самому собі, правилом? Чому це є
правилом ? Ось умова інституювання правила: наступного разу я
вже не буду вільним, адже все вже зафіксоване. Що б я не робив
з цього моменту, це буде або відповідати правилу, або су-
перечити йому. Але ми повинні тут запитати себе: як я можу
тепер, своєю ініціативою, зробити так, що речі одразу пере-
стануть бути вільними? Хто відразу вирішуватиме, чи буде те, що
я зроблю, відповідати правилу або ні? Як пояснює Вітгенштайн,
відповідь на запитання про те, як знати, чи насправді правило я
встановлюю для самого себе, слід шукати в тому сенсі, якого
набуває слово "правило" у вжитку багатьох осіб. Що означає
"правило" у "спілкуванні" людей, ужитті? Це слово означає, що
було домовлено говорити, що така відповідь є правильною, інша
відповідь є неправильною. Отже, нас відсилають до консенсусу,

Вітгенштайн Л. Зауваження про основи математики, VI. — Р.41.
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не на кшталт соціальної угоди між Природними Людьми, а на
кшталт тла, яким передбачене будь-яке розумінням правила.
Людина, яка дає собі правило, безумовно є Цивілізованою
Людиною.

Хтось може встановити правило для самого себе, але він може
здійснити цей акт самовизначення лише в соціальному кон-
тексті людського суспільства, в якому вже існують всі різновиди
правил. Індивід, який фіксує собі правило, вже не є людиною у
природному стані, він є тим, хто реалізує соціальні ідеї, тобто
ідеї, набуті ним у суспільстві. Його вимисел, таким чином, є
індивідуальним у дескриптивному сенсі слова "індивід": він
походить від суб'єкта дії, якого ми можемо індивідуювати,
вказуючи, що йдеться про людського індивіда, наділеного біо-
графією (дата народження тощо). Але його вимисел не є інди-
відуальним у "нормативному" сенсі слова "індивід", оскільки
правило типовим чином є соціальною ідеєю, оскільки це суто
конвенційна ідея відмінності двох можливих поведінок інди-
відуального суб'єкта дії, одна з яких є правильною, а інша -
неправильною. Сказати, що Природна Людина могла б вста-
новити для себе правило, означає сказати, що вона могла б
укласти угоду із самою собою (швидше, ніж з нами) і що завдяки
угоді вона могла б з цього моменту знати, що вона повинна
робити.

Переклад з французької О.ЙОСИПЕНКО
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